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Vážený dr. Matej Andráš, priateľ a podporovateľ Spolku Slovákov v Poľsku,
každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Vždy keď prejdeme istú časť svojej púte, odpočinieme si, zaspo-

míname si na to, čo je už za nami. Roky Tvojho života vytvárajú bohatú mozaiku dobre prežitého času. Patrili doň roky 
práce v štátnej správe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v kultúrnych ustanovizniach, prekladateľská činnosť, ale 
aj pôsobnosť na konzuláte v Katoviciach, kde si sa dostal do bližšieho kontaktu s nami. 

Z dnešného pohľadu môžeme konštatovať, že nebyť Tvojho úsilia práve v povojnovom období nemali by sme sloven-
ské školstvo, ktoré si pomáhal organizovať pre Slovákov v Poľsku. Všemožne si sa snažil podporiť svojich krajanov v cu-
dzine, kde vládli ťažké podmienky na udržanie slovenského povedomia a kultúry. Hájil si ich právo na národnú identitu, 
kvôli ktorej mnohí naši krajania museli utekať z rodiska a hľadať útočisko na Slovensku.

Vďaka Tvojej publicistickej činnosti sa mnohé generácie Slovákov obohatili nielen o poznanie pomerov, vzťahov a ťaž-
kostí, ktoré trápili a trápia Slovákov v Poľsku, ale aj spoznali a uzreli mnohé zákulisné aktivity vyvíjané pri dôležitých 
rozhodnutiach na slovensko-poľskom pomedzí.

Naďalej na rozličných konferenciách a fórach predkladáš pravdivé svedectvo o minulých rokoch našej histórie. Viac-
krát sme boli svedkami ostrých polemík s poľskými historikmi na konferenciách a aj na stránkach nášho časopisu Život, 
kde si sa mnohokrát prihováral jeho čitateľom, za čo sú Ti nesmierne vďační.      

Milý náš jubilant Matej – dožívaš sa v  týchto dňoch krásneho veku – 90. rokov. Dovoľ mi, aby som Ti v mene Spolku 
Slovákov v Poľsku a celej krajanskej obce k Tvojim tajným túžbam a želaniam, ukrytým v hĺbke srdca, pripojil i svoje. 
Želám Ti pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, pohody, lásky, úspechov v osobnom i pracovnom živote.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Prof.	Jozef	Čongva

Predseda	Spolku	Slovákov	v	Poľsku		

Srdce na jazyku  alebo  pokus o vinš Matejovi Andrášovi
Meno dr. Mateja Andráša som poznal už ako študent poľskej filológie na Univerzite Komenského v súvislosti s jeho 

prekladmi z poľskej literatúry. Neskôr sa mi k jeho osobnosti priraďovali ďalšie fakty zo života blízkeho spolupracovníka 
dr. Vlada Clementisa, generálneho konzula v Poľsku, námestníka ministra kultúry...

Bližšie sme sa zoznámili, keď ma prijal ako riaditeľ agentúry LITA. Pamätám si, že som chcel niečo preložiť z poľskej 
drámy.

Ďalšie kontakty sú z obdobia,  keď som pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Jagelovskej univerzite v Krakove 
a pripravoval  kandidátsku dizertáciu o slovenskom jazyku na Spiši v Poľsku. 

Viem, že ho potešilo, keď sa dozvedel, že  som ako veľvyslanec v Poľsku hľadal riešenia ako pomôcť našim krajanom. 
Iba som ho nasledoval. Matej Andráš, slovenský goral, poznal všetky boľavé miesta a historicky rozjatrené rany našich 
Slovákov z Poľska. Ako generálny konzul bol v zložitejšej situácii ako ja. Naši krajania to vedia a cenia si to. Pomáhal 
nielen vtedy, ale robí to doteraz. 

Vždy, keď sa niečo objavilo, čo trápilo našich krajanov: či to bola nevedomosť, chladnosť, ba niekedy až bezcitnosť 
pár slovenských diplomatov alebo politicky turbulentné riešenia niektorých poľských politikov, bol jedným z adresátov, 
na ktorých sa Spišiaci a Oravci z Poľska obracali. A Matej vždy konal. Spomínam  si, že neraz prišiel vo svojej baranici aj 
krutej zime do Kancelárii prezidenta SR, kde som niekoľko rokov pracoval a spoločne sme hľadali riešenia ako pomôcť 
alebo ako oceniť dlhoročnú krajanskú robotu. 

Na dr. Matejovi Andrášovi som vždy obdivoval, že ako starý diplomat vedel vážiť slová, neurážal, bez emócií pome-
núval, konštatoval a uvádzal fakty, upozorňoval a radil.

Presnosť vo vyjadrovaní, takt a vysoká osobná kultúra.
Jeho slovo je akoby kresané do tatranskej žuly a vychádza z čistoprajnej goralskej duše.
Z Minska vinšujem môjmu priateľovi Matejovi Andrášovi všetko čo sa zvykne, ale najmä, aby mu zdravie dovolilo 

robiť dobré veci našim krajanom z Poľska, ktorí si od jeho čias vydobyli dôstojné miesto v spoločenskom a kultúrnom 
živote našich susedov. 

                                                                                                   PhDr.	Marián	Servátka,	CSc.

	veľvyslanec	Slovenskej	republiky	v	Bieloruskej	republike	



Niektorí krajania ho po-
znajú ako autora zau-
jímavých historických 

článkov v Živote, iní zas priamo 
ako prvého čs. konzula v Kato-
viciach. JUDr. Matej Andráš sa 
v septembri dožíva 90. rokov.

Svetlo sveta uzrel 19. septem-
bra 1921 v rázovitej podtatranskej 
obci Ždiar ako prvé z troch detí 
Mateja Andráša a Rozálie Adrášo-
vej, rodenej Olekšákovej. Bolo to 
práve poldruha roka potom, ako 
na základe rozhodnutia Najvyššej 
rady mierovej konferencie v Paríži 

pripadlo 13 spišských obcí Poľsku, pričom na Spiši ešte stále pre-
biehala delimitácia a ani Ždiarania si neboli istí svojim ďalším osu-
dom. Otec Mateja Andráša však od počiatku pevne stál na tom, že 
gorali sú Slováci a Spiš by mal ostať v Československu, čo išiel spo-
ločne s ďalšími obyvateľmi podtatranských obcí severného Spiša, 
prezentovať aj k prezidentovi Masarykovi do Prahy.

Keď mal malý Matej tri roky presťahoval sa s rodičmi do Ta-
transkej Kotliny. Keďže v tejto obci nebola škola, navštevoval od 
šiestich rokov ľudovú školu v Ždiari, kde aj býval u starých rodičov 
a na víkendy dochádzal pešo domov. Už v tom čase nadobudol 
prvú priamu skúsenosť so Slovákmi, ktorí boli pripojení k Poľsku, 
keď ho na ceste zviezol vozom Slovák z Novej Belej, ktorý mu závi-
del, že môže návštevovať slovenskú školu.

Stredoškolské vzdelanie získal v rokoch 1933-1941 na sloven-
skom reálnom gymnáziu v Kežmarku a v štúdiách ďalej pokračoval 
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium 
práva dokončil v roku 1946, avšak už od roku 1945 pracoval ako 
redaktor Spravodajskej agentúry Slovenska v Košiciach a neskôr 
v Bratislave, kde zapisoval „svodky“ moskovského rozhlasu, ktoré 
tvorili vtedy základ spravodajstva z frontov a zo sveta. V apríli 1945 
sa v Košiciach stretol s blízkym priateľom z právnickej fakulty Milo-
šom Ruppeldtom, ktorý sa zapojil do odboja v Londýne a bol osob-
ným tajomníkom Vladimíra Clementisa. Dohodli sa, že si podá žia-
dosť na Ministerstvo zahraničných vecí ČSR. V auguste mu prišla 
pozitívna odpoveď a začal pracovať v politickej sekcii ako referent 
pre Poľsko, kde si čoskoro „vydobil“ samostatné postavenie a ná-
vrhy diplomatických nót predkladal priamo štátnemu tajomníkovi 

Vladimírovi Clementisovi. Na jednej zo svojich služobných ciest 
v apríli 1946 na pohraničí sa stretol s utekajúcimi Slovákmi z No-
vej Belej (Kalata, Brodovský), ktorých sa pokúsila zavraždiť banda 
Ognia. V Spišskej Starej Vsi ich vypočul a napísal pre ministerstvo 
rozsiahlu správu o prenasledovaní Slovákov v Poľsku, ktorá sa sta-
la základom verbálnej nóty zaslanej 6. mája 1946 Veľvyslanectvu 
Poľskej republiky v Prahe.

Od mája 1946 prešiel pracovať do kabinetu Vladimíra Clemen-
tisa ako jeden z jeho osobných tajomníkov. Jeho skúsenosti a orien-
tácia v problematike mu umožnili, aby sa v roku 1947 stal prvým 
československým konzulom po druhej svetovej vojne v Poľsku 
– v Katoviciach. V tom čase bolo ešte dobrým zvykom, že diplomati 
boli so svojou prácou skutočne zžitý, poznali nielen históriu a jazyk 
krajiny, do ktorej ich vysielali, ale boli veľmi dobre zorientovaní aj 
v problémových miestach vzájomných vzťahov oboch krajín.

Počas svojho pôsobenia sa stal veľkou oporou ťažko skúšaných 
Slovákov, ktorých proti ich vôli pripojili k Poľsku. Nesedel v Katovi-
ciach a nečakal na to, že sa problémy vyriešia samé, ale chodieval 
priamo „do terénu“ na územia severného Spiša a hornej Oravy, 
kde sa osobne presviedčal o každodenných problémoch Slovákov 
a riešil ich, či už priamo na mieste alebo diplomatickou cestou. 
Nebál sa klásť poľskej strane nepríjemné otázky ohľadom prena-
sledovania a zatvárania Slovákov do väzenia kvôli ich slovenskej 
národnosti. Keď poľská strana otvorila pre vyše tisícsedemsto za-
písaných slovenských detí dve školy, tvrdo sa postavil proti tomuto 
rozhodnutiu a vďaka jeho úsiliu bolo postupne na Spiši a Orave 
vybudované základné slovenské školstvo. Zasadzoval sa tiež za 
získanie učiteľov zo Slovenska, zriadenie krajanských spolkov, 
odovzdanie im kultúrnych domov, zabezpečenie slovenských kníh 
a časopisov či zájazdov slovenských detí do rekreačných zariadení 
na Slovensku.

V septembri 1950 sa z Poľska vrátil do ČSR. Chvíľu ešte pôsobil 
na ministerstve a hoci pôvodne prešiel previerkou, bol nakoniec 
nútený odísť. V rokoch 1951-1955 pracoval ako sústružník v ČKD 
Sokolovo. Bolo to búrlivé obdobie hľadania „triednych nepriate-
ľov“ a súdov s „buržoáznymi nacionalistami“, ktorého obeťou sa 
stal aj Vladimír Clementis. K postupnému uvoľňovaniu začalo do-
chádzať až začiatkom šesťdesiatych rokov. Mateja Andráša rehabi-
litovali v roku 1963. V tom čase už pracoval ako vedúci sekretariátu 
Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. V rokoch 1969-1971 
pôsobil ako prvý námestník ministra kultúry SR Miroslava Váleka. 
Spoločne s ním navštívil aj Slovákov v Poľsku. Keď však nejaký hor-

Matej Andráš s ministrom kultúry SR Miroslavom Válekom u krajana  
Andreja Gomboša v Jurgove

Matej Andráš (prvý zľava) na XI. Zjazde Spolku Slovákov v Poľsku
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JUDr. MATEJ ANDRÁŠ A JEHO DIPLOMACIA SRDCA

Matej Andráš sa dožíva 90. rokov



livec podstrčil straníckym orgánom talianske noviny, na ktorých 
boli odfotení Slováci pri návšteve pápeža a medzi nimi aj Matej 
Andráš, musel si minister hľadať nového námestníka.

Matej Andráš tak vymenil námestnícke kreslo za funkciu riadi-
teľa Slovenského ústredia knižnej kultúry a vydavateľstva Sloven-
ský spisovateľ. V rokoch 1977-1989 pôsobil ako riaditeľ Sloven-
skej literárnej agentúry. V tom čase vyšlo z jeho pera množstvo 
prekladov autorov najmä poľskej a ruskej proveniencie. Koncom 
osemdesiatych rokov začína vo väčšom merítku aj jeho publikačná 
činnosť. Články dr. Andráša vychádzali na stránkach nášho krajan-
ského časopisu Život, v Kultúre, Slovenských národných novinách, 
Literárnom týždenníku, Slovenskom severe, Novom slove či Prav-
de. Nebál sa pustiť ani polemík, najmä s poľskými autormi, kde 
vždy zastával kritický postoj k polonizácii slovenského obyvateľstva 
severného Spiša a hornej Oravy. Zúčastnil sa tiež množstva konfe-
rencií a publikoval viacero štúdií predovšetkým s problematikou 

(česko)slovensko-poľských vzťahov a slovenskej menšiny v Poľsku. 
Spolupracoval s Ústavom pamäti národa pri natáčaní DVD Bohom 
zabudnuté kúty, ktoré podáva obraz o situácii Slovákov v Poľsku 
po druhej svetovej vojne. V rámci možností sa vždy zúčastňoval 
podujatí organizovaných Spolkom Slovákov v Poľsku alebo akcií, 
ktoré sa týkali tejto problematiky. V roku 1991 sa stal predsedom 
Spoločnosti priateľov Slovákov v Poľsku.

Moja prvá osobná skúsenosť s Matejom Andrášom je až z po-
čiatku tohto storočia, keď som písala rigoróznu prácu týkajúcu sa 
slovensko-poľských vzťahov. Popravde som mala pred takouto vý-
znamnou osobnosťou veľký rešpekt a trochu som sa aj obávala 
nášho dohodnutého stretnutia. Stretnutie však bolo veľmi príjem-
né a pre mňa v mnohom prínosné. A také sú naše stretnutia do-
dnes. Rozvážny, pokojný, múdry, ale aj vtipný, vždy ochotný pora-
diť a pomôcť. Taký je Matej Andráš. Diplomat s veľkým srdcom.

Milica	Majeriková-Molitoris

Naše krajanské hnutie 26. augusta t.r. navštívilo s bla-
hoželaniami a krásnou kyticou ruží krajana Sebastiána 
Milana z Čiernej Hory, ktorý práve v ten deň oslávil 101 

rokov života. Za všetkých jubilantovi želania tlmočil predseda OV 
SSP na Spiši František Mlynarčík, tajomníčka MS SSP v Jurgove 
Anna Mačičáková a redaktorka Dorota Mošová. Oslávenec sa ne-
smierne potešil gratulantom a rád sa s nimi porozprával o svojom 
živote a krajanskom dianí.

Za celý Spolok Slovákov v Poľsku prišli v nedeľu 28. augusta 
jubilantovi zagratulovať: čestný predseda SSP Ján Molitoris, pred-
seda SSP Jozef Čongva, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Moli-
toris, člen revíznej komisie SSP Ján Venit a redaktorka Milica Ma-
jeriková-Molitorisová. 

Krajan Sebastián Milan bol veľmi rád, že aj terajší činitelia Spol-
ku naňho pamätajú a oceňujú jeho celoživotné úsilie aktívneho 
zakladateľa i podporovateľa Spolku, roduverného Slováka, zástan-
cu práv slovenskej menšiny na Spiši a odbojára. Aj jeho rodina je 
stále aktívna na krajanskom poli. Syn Ondrej je predsedom MS 
SSP v Čiernej Hore a nevesta Mária doručovateľkou Života v obcí. 
V rodinnom kruhu si jubilant viedol veselú besedu a ako povedal 
slovenský duch vládne v ich domácnosti. Želaním oslávenca je, 

aby slovenčina žila stále v krajanských rodinách a mladí, aby sa 
nevzdávali svojej dedovizne. 

Pripájame sa teda aj my medzi gratulantov a prajeme kraja-
novi Sebastiánovi Milanovi pevné zdravie, radosť a veľa božieho 
požehnania do ďalších dní. (aj) 

BLAHOŽELÁME NAJSTARŠIEMU KRAJANOVI NA SPIŠI
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S. Milan v spoločnosti gratulantov A. Mačičákovej a F. Mlynarčíka. Foto: D. Mošová

V kruhu gratulantov (zľava) O. Milan, J. Čongva, J. Venit, jubilant S. Milan, Ľ. Molitoris a J. Molitoris. Foto: M. Majeriková-Molitoris
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TRIBŠ

Keď 28. júla 1920 pripadlo na základe rozhodnutia Naj-
vyššej rady mierovej konferencie 25 spišských a orav-
ských obcí Poľsku, začali sa na týchto územiach na jednej 

strane snahy o polonizáciu miestneho obyvateľstva a na druhej 
strane boj o obranu slovenskosti a slovenčiny v kostoloch i na ško-
lách. Jedným z čelných predstaviteľov tohto mnohokrát nerovné-
ho boja bol slovenský kňaz, rodák z Tribša, František Móš. V sep-
tembri t.r. si pripominame 110. výročie narodenia a 40. výročie 
smrti tohto kňaza, ktorý v čase svojho pôsobenia na severnom 
Spiši znamenal pre Slovákov veľkú praktickú i morálnu oporu.

František Móš sa narodil 15. septembra 1891 v Tribši. V rokoch 
1898 – 1900 navštevoval ľudovú rímskokatolícku školu v rodnej 
obci, avšak už ako desaťročný odišiel na štúdia do Jágru a o rok ne-
skôr do Levoče. Tu získaval vzdelanie na miestnom gymnáziu štyri 
roky. Ďalej v štúdiách pokračoval v Trnave (1907), Spišskej Novej 
Vsi (1908) a Rožňave (1909 – 1910), kde aj zmaturoval. Po matu-
rite sa rozhodol študovať teológiu v seminári v Spišskej Kapitule. 
Toto štúdium absolvoval v rokoch 1910 – 1914. Slávnostne bol or-
dinovaný v Spišskej Kapitule deň po tzv. sarajevskom atentáte na 
nástupcu cisára Františka Ferdinanda – 29. júna 1914.

Hneď na druhý deň – 30. júna – nastúpil ako kaplán v rodnej 
obci Tribš. Tu ho zastihli zvesti o vypuknutí i o ukončení prvej sve-
tovej vojny, vzniku Československa a Poľska, ako aj o pripravova-
nom plebiscite. Práve v tomto období si mladý kaplán, a od 27. 
apríla 1919 už správca farnosti Tribš, začal písať súkromný denník, 
ktorý je dodnes veľmi cenným žriedlom informácií nielen o uda-
lostiach v čase plebiscitu, ale aj o situácii na odtrhnutých územiach 
severného Spiša v medzivojnovom období. Z neho sa napríklad 
dozvedáme o obsadzovaní Spiša poľským a československým voj-
skom, pôsobení tzv. spišsko-oravskej légie, proslovenskom postoji 
obyvateľstva počas plebiscitu a po pripojení k Poľsku, nátlaku poľ-
skej vrchnosti na popoľšťovanie škôl a cirkvi i o vypuknutí druhej 
svetovej vojny.

František Móš vždy, aj napriek dejinnej nepriazni, zotrvával 
na proslovenskom stanovisku. Ešte pred vyhlásením samotného 
plebiscitu ako prvý podpísal, že chce zostať verným občanom Čes-
koslovenskej republiky a nežiada si pripojenie k Poľsku. Jeho vzor 
nasledovali aj ďalší obyvatelia Tribša. V roku 1919 bol iniciátorom 
založenia slovenského čitateľského spolku v Tribši, ktorého cieľom 
bolo odstránenie zaostalosti magurského ľudu a jeho vzdelávanie 
v slovenskom jazyku. V tom istom roku nacvičil s mládežou slo-
venskú divadelnú hru, ktorú si do Tribša prišiel pozrieť aj spišský 
biskup Ján Vojtaššák.

Napriek viackrát prezentovanej 
proslovenskej orientácii bol nakoniec 
Tribš a ďalšie obce severného Spiša 
i hornej Oravy v roku 1920 pripojený 
k Poľsku. Cirkevne však tieto obce boli 
stále súčasťou spišskej diecézy. František 
Móš teda naďalej účinkoval ako správca farnosti v Tribši. V roku 
1925 sa zmenila aj cirkevná správa a pripojené spišské a oravské 
obce pripadli pod jurisdikciu krakovského arcibiskupstva. Franti-
šek Móš bol preložený za správcu farnosti v Novej Belej, ku ktorej 
patrili ako filiálka aj Krempachy. Poľská štátna i cirkevná vrchnosť 
viackrát na kňaza vyvíjala nátlak, aby sa aktívne zúčastňoval po-
poľšťovania miestneho obyvateľstva. V roku 1926 ho starostov-
stvo v Novom Targu žiadalo, aby vplýval na ľudí v tom zmysle, aby 
neodoberali slovenskú, ale výlučne poľskú literatúru. Táto akcia 
bola podporená aj vojakmi, ktorí po obciach rekvirovali kalendáre 
Spolku svätého Vojtecha, zatiaľ čo štátna správa zasielala do far-
ností poľské modlitebné knihy. Neustále bol pritom na Františka 
Móša vyvíjaný nátlak, aby pobožnosti a piesne odbavoval len po 
poľsky, čomu sa však vždy nejako vyhol.

Po pripojení ďalších slovenských obcí k Poľsku koncom roku 
1938 sa začal tento tlak stupňovať. V januári 1939 žiadal školský 
inšpektor organizovanie osobitných služieb božích, na ktorých by 
školská mládež, pod vedením a dozorom učiteľov, spievala poľské 
piesne a modlila sa po poľsky. Na to František Móš odpovedal, že 
o dozor nad deťmi je v kostole postarané. Koncom augusta 1939 
dostal nariadenie, podľa ktorého mal prestať používať pri zápi-
soch do matrík „nepoľské“ písmená š, č, ž, ř a dokonca „opraviť“ 
už v matrikách zapísané slovenské mená obyvateľov. V októbri 
1939 mala prísť kontrola...

Prvého septembra 1939 však vypukla druhá svetová vojna 
a Poľsko ako samostatný štát v podstate prestalo existovať. Spiš-
ské a oravské obce boli opäť pričlenené ku Slovensku. František 
Móš bol v októbri 1939 menovaný dekanom a školským inšpekto-
rom dištriktu Nedeca. Funkcie sa síce v roku 1940 ujal, ale o rok 
bol na vlastnú žiadosť oboch úradov zbavený a ďalej pôsobil iba 
ako správca farnosti v Novej Belej a jej filiálke v Krempachoch. Po-
čas vojny vyšiel tlačou pod názvom Roky 1918 – 1939 na severnom 
Spiši, vo vydavateľstve Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slo-
vákov v Bratislave, spomínaný súkromný denník Františka Móša, čo 
sa neskôr stalo zámienkou na jeho uväznenie poľskými orgánmi.

Dňa 20. mája 1945 boli totiž spišské a oravské obce opäť pri-
pojené k Poľsku a od 1. novembra 1945 prakticky znovu včlenené 
do krakovskej diecézy, ktorej čelní predstavitelia zastávali názor, 

SLOVENSKÝ KŇAZ Z TRIBŠA FRANTIŠEK MÓŠ

Prvá fotogra�a dychovky v Novej Belej, ktorú urobil F. MóšF. Móš (vľavo) vo Veľkej Frankovej
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že tu niet slovenské-
ho obyvateľstva a že 
...len pod vplyvom ne-
meckým a v dôsledku 
pripojenia k Sloven-
sku vytvorili tam sa-
mostatnú slovenskú 
národnosť..., a to 
aj napriek tomu, že 
obyvateľstvo sa brá-
nilo zavádzaniu poľ-
skej štátnej správy, 
žiadalo uskutočnenie 
plebiscitu a pripoje-
nie k Československu. 
Slovenskí kňazi boli 

vyzvaní, aby opustili svoje fary. Obyvateľstvo však poľštinu v kos-
toloch odmietalo a taktiež kňazi, ktorí sa narodili v obciach pri-
padnutých Poľsku žiadali, aby mohli zotrvať vo svojich rodiskách. 
Žiadostiam ľudí ani kňazov nebolo vyhovené a na ich miesta boli 
dosadzovaní poľskí kňazi, ktorí po svojom príchode začali s po-
poľšťovaním Slovákov, čo viedlo vo viacerých spišských i oravských 
obciach k incidentom so smutným koncom.

V tejto ťažkej situácii aj František Móš ako autochtón odmie-
tol opustiť svojich farníkov. A keďže nepomohli ani vyhrážky a ani 
výstražná streľba pod oknami fary, prišlo na rad násilie. V polovici 
novembra bol prepadnutý, zbitý a okradnutý skupinou siedmych 
ľudí, ktorí mu prikázali, aby v budúcnosti odbavoval bohoslužby 
a kázal v kostole výlučne po poľsky. Následne bol odvezený do 
Nového Targu, obvinený z napísania „protipoľskej“ brožúry Roky 
1918 – 1939 na severnom Spiši a 16. novembra 1945 po výsluchu 
uväznený v Krakove. Aj keď ho krakovský súd následne oslobodil 
zo všetkých obvinení, na svoje miesto sa už vrátiť nemohol. Far-
nosť v Novej Belej bola obsadená mníchom Benedyktom Kwaś-
nym, ktorý ho už na faru nepustil. Obyvatelia Novej Belej však na 
neho nikdy nezabudli a miestna dychovka, ktorú oživil a napísal 
jej noty, vystupuje dodnes pod jeho menom. V Krempachoch mu 
zas 11. novembra 1996 slávnostne odhalili v miestnom kostole pa-
mätnú tabuľu.

Po neblahých skúsenostiach z poľských väzení a nemožnosti 
zotrvať vo svojej farnosti sa František Móš uchýlil na faru vo Veľ-
kej Frankovej, kde v tom čase pôsobil rodák z ďalšej odstúpenej 
obce, z Jurgova, Jozef Vojtas. Napriek tomu, že bol po vyhnaní 
z Poľska menovaný za správcu farnosti Nižná na Orave a od 1. júla 
1946 za správcu spišskej farnosti Podolínec, zdržiaval sa naďalej vo 
Veľkej Frankovej, ktorá bezprostredne susedila s obcami pričlene-
nými k Poľsku. V rámci možností ho tu chodili navštevovať kraja-
nia z jeho bývalých farností. Dňa 1. mája 1947 mu bola nakoniec 
oficiálne pridelená  farnosť vo Veľkej Frankovej, kde plnil kňazské 
poslanie do konca svojho života.

Okrem toho, že František Móš bol celý život dobrým slo-
venským vlastencom a duchovným pastierom a neopustil svo-
je ovečky ani keď bol v ohrození života, bol medzi ľuďmi známy 
taktiež ako vášnivý nadšenec moderných technológií. Už v medzi-
vojnovom období vlastnil fotoaparát a dokonca kameru, ktorou 
nahrával zvyky a tradície zamagurského ľudu. Tieto nahrávky sa 
bohužiaľ dodnes nepodarilo nájsť a aj z fotografií sa zachoval iba 
zlomok. Jednou z najznámejších je fotografia obyvateľov Tribša 
z dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, keď išli žiadať delimitač-
nú komisiu pôsobiacu v slovensko-poľskom pohraničí o pripojenie 
k Československu. V Novej Belej podnietil František Móš znovu-
obnovenie dychovky, ktorej v roku 1927 urobil prvú fotografiu, 
v Krempachoch zas skonštruoval miestny rozhlas. Aj po svojom 
príchode do Veľkej Frankovej a jej filiálky Malej Frankovej zhotovil 

pre obyvateľov premietací prístroj, na ktorom potom premietal 
filmy. Na potoku vytvoril malú elektráreň tak, že dal postaviť kole-
so, ktoré sa pohybovalo prúdom vody a vyrábalo elektrinu. Jeho 
praktické i duchovné obzory iste rozširovalo aj to, že dobre ovládal 
viacero jazykov, medzi inými, slovenský, maďarský, latinský i poľ-
ský jazyk.

František Móš zomrel po dlhej chorobe 12. septembra 1971 
vo Veľkej Frankovej, kde je aj pochovaný na miestnom cintoríne. 
Nápis na pomníku, ktorý mu dali z vďaky vytesať Zamagurčania 
charakterizuje jeho život a poslanie: Slúžil verne Bohu a svojmu 
zamagurskému ľudu. Nakoniec, on sám bol stelesnením osudu 
mnohých Slovákov zo Spiša a Oravy, ktorý verne vystihuje veta 
z jeho denníka:  Aj keď o nás málokto stál, ba vyhlasovali nás za 
Poliakov a naše nárečie za poľské, svoje slovenské presvedčenie 
sme nezapreli, slovenská krv v nás nezamrzla.

Milica	Majeriková-Molitoris

Podpisy F. Móša i obyvateľov Tribša za zostanie v Československu

Pamätná tabuľa v kostole v Krempachoch. Foto: FP.

Hrob F. Móša vo Veľkej Frankovej
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DOLNÁ ZUBRICA

Volám sa Vendelín Bosák. Chcem najprv všetkých pozdra-
viť naším katolíckym pozdravom – Pochválen Pán Ježiš 
Kristus!  

Práve v tomto mesiaci sa píše trošku o Babej hore, tak by som 
chcel i ja čosi napísať, čo som počul, keď som mal 16 rokov. Ku 
tomu však prídeme, keď na to bude čas. Najprv musím opísať svoj 
život od malička. Tato mi zomrel, keď som mal 4 roky, takže som si 
otca trošku zapamätal, ale len málinko. Sestra mala vtedy 9 rokov. 
Prečo vtedy tata zomrel? No preto, lebo to bol rok 1934. Nebolo 
za čo ísť k lekárovi a keďže na žalúdku mal plno vredov, pobral sa 
na druhý svet. A keďže sme boli biedni, tak sme sa stali ešte bied-
nejšími. Mama nejedenkrát spomínala, že sme mali 2 kravy, ale 
jednu bolo treba predať kvôli pohrebu a zostala len jedna. No bola 
to len bieda, lebo mama musela odrobiť koňa. Za jeden deň, čo 
nám prišiel orať, bolo treba ísť odrobiť dva a pol dňa. To znamená, 
že bolo potrebné robiť aj za koňa. To boli naozaj ťažké časy. Ako 
staré porekadlo hovorí – No prečo si biedny, no preto, že si hlúpy, 
a prečo si hlúpy, pretože si biedny. Ale naozaj časy boli ťažké, lebo 
aj tesár musel dva a pol dňa robiť, aby si mohol kúpiť topánky. Pre-
to sa najviac chodilo v krpcoch, topánky boli len do kostola. Kom-
binovali aj s tými krpcami, ktoré šili aj z bravčovej kože. Také krpce 
na chvíľu mohli byť, pokiaľ nebolo rosy, ale keď bola rosa, bola 
z nich jedna „flaga”. Neskôr ich močievali v dube, takže to bolo 
už lepšie. Normálne cez deň sa chodievalo len boso, od snehu do 
snehu, najhoršie to bolo počas žatvy, keď bolo treba po strnisku 
chodiť boso, krv sa z nôh liala, lebo vtedy sa sialo veľa žita, a práve 
to strnisko bolo pre nohy najhoršie.

Teraz sa treba vrátiť do tých ťažkých rokov. Pamätám si tie časy 
pred vojnou 1937-38-39, keď sa jesť chcelo a nebolo čo, chlieb sa 
nepekávalo, lebo nebolo z čoho. Aj so zemiakmi bolo biedne. Raz 
som si zaumienil, že pôjdem do groňa na borievky a tieto zane-
siem junákom, a oni mi dajú chlieb. Kasárne boli pod Sošlinom, 
tam, kde sa dnes nachádza z jednej strany potoka čistiareň odpa-
dových vôd a z druhej strany tam dnes stoja dve firmy zaoberajúce 
sa spracovaním dreva a je tam tiež moderná píla, u Pavlaka. Trochu 
som odskočil od tých borievok, ale chcel som vysvetliť, kde bývali 
junáci pod Sošlinom. Takže nazbieral som tie borievky a stojím tu 
pred ich bránou, pretože dnu sa vchádzať nesmelo. No i prišiel ku 
mne junák, a pýta sa ma, koľko chcem za tie borievky, a ja som po-
vedal, že chleba. Teda dobre, vzal mi ten hrnček, ale aj čiapku, a ja 
som tam stál a stál, dlho ho nebolo, ja som mal už strach, že mi zo-
bral čiapku, že ju už nebudem mať. Ale nakoniec ide s tou čiapkou 
a nesie i chlieb, boli to suché krajce, tak som mu pekne poďakoval 
a išiel som domov. Avšak pokiaľ som prišiel domov, skoro by som 
bol ten celý chlieb zjedol. Takto som sa vtedy vystrašil pre tú čiap-
ku, ale dnes by som sa nevystrašil, pretože dnes sa v čiapkach ani 
v klobúkoch nechodí. Keďže dnes, keď je dvadsaťstupňový mráz, 
alebo dokonca i viac, čiapku nie je treba, ani šatky ženy nenosia, 
len tie staršie, tie ešte áno. Veľmi sa mi páči, keď zájdem na Spiš, 
tam ženy ešte dodnes nosia pekné šatky. Ale to nie je najhoršie. 
Prišiel totiž taký zvyk u tých mladých, že netreba gate ani spodky, 
to je jedna hlúposť, lebo vymýšľajú, vymýšľajú, ale keď treba ísť 
k lekárovi, tam je ich plno, kašlú a kašlú, všetko je choré, ale ako by 
to malo byť, aby nebol alebo nebola chorá, keď chodí jak „fiaker“ 
a predsa dnes sú možnosti, majú sa do čoho obliecť.

Pokračujme ale ďalej. Prišiel rok 1939, 1. septembra, vojna. 
Ešte bola tma, keď na Jablonku spadli prvé bomby, a tu už niečo 
horí pri kostole. Hukot, čo sa robí a tu tanky tiahnu od Lipnice. Mal 
som vtedy iba 9 rokov. Bolo to čudné, vidieť také niečo. Aj do Pod-
vlka spadli bomby a niečo horelo, ale im na tom nezáležalo, išli ďa-

lej. Najprv smerom 
na Vysokú (tam ich 
trochu zdržali), ale 
to bola sila. Ne-
skôr poobede už 
lietalo slovenské 
lietadlo a mávalo 
šatôčkou, aby sme 
spokojne sedeli. 
U nás už bolo po 
vojne, prišiel slo-
venský úrad a sme 
Slovákmi. Začína-
me všetko odzno-
va, trochu biedne 
si bolo zvyknúť, 
ale začali kupovať 
hríby, borievky, a keďže tá jeseň bola na lesné plody bohatá, ľudia 
tie huby vozmi vozili a pritom si ešte aj zarobili. Komu sa chcelo, 
naraz mal iný svet a život, pokiaľ zasa neprišiel druhý front. Vtedy 
nám zobrali kone, ľudí evakuovali a nebolo na čom ísť, lebo zobrali 
aj kone. Prišla jar a nebolo čím orať. Pamätám sa, ako sme na str-
nisku ovos siali a motykami sme ho prikopávali, s jednou bránou 
som potom pojazdil, aby som to trochu prirovnal, takže predsa len 
čosi vyrástlo. 

Písal sa rok 1945,  nastalo opäť prenasledovanie, samé nepo-
koje, ľudia nechávali domy a utekali na Slovensko, ale i tam bolo 
všelijako, pretože ak bol niekto sám, tak s ním to bolo ešte pol bie-
dy, ale koľkí šli s rodinami a neskôr sa vracali domov. Niektorí odišli 
na nemecké pohraničie, ale tam boli ešte Nemci, tak tam bývali 
spolu s nimi, kým Nemcov nevysídlili a až potom sa usadili.

Prišiel rok 1946, keď sa odtiaľ vrátila Hana Zubrická po muža, 
pretože ona tam prevzala majetok a muž zostal bývať na ten čas 
v Zubrici. Prišla akosi načierno. Aj ja som sa dozvedel, že prišla, 
tak som zašiel za ňou, či by ma nevzala na Slovensko. Ona mi po-
vedala, že ma vezme, pretože istý Severinjan potrebuje paholka. 
Ja som jej však povedal, že nemám peniaze na cestu, na čo mi 
povedala, že mi požičia. Veľmi som sa tomu potešil, že ma Hana 
vezme, a kedy už presne pôjdeme, to už ona všetko pripravila. Vo 
Veľkej Lipnici našla chlapa, ktorý nás prevedie cez hranicu, a tak sa 
aj stalo. Cez hranicu sme pekne prešli, dotyčný z Lipnice sa vrátil 
a my sme pomaly došli do Bobrova. Boli sme spolu štyria, išiel ešte 
s nami niekto z Malej Lipnice, s ktorým sa dohodol chlap, ktorý 
nás prevádzal cez hranicu, kedy sa má dostaviť. My sme sa pomaly 
približovali cestou k Bobrovu, keď zrazu sme uvideli, že oproti nám 
sa z Bobrova blíži hliadka a keď sme sa stretli, tak sme sa museli 
legitimovať. Spolu s nami sa vrátili na colnú stanicu do Bobrova. 
Hanu Zubrickú i jej manžela pustili, ale mňa i toho kamaráta, kto-
rého som prvý raz videl, nás držali. Prehľadali nás, popozerali do 
vreciek, ale nič tam nebolo, len na preoblečenie a ja som mal čis-
to ovsený podplamenník, tak popozerali na nás – a choďte, kde 
chcete. Tak sme teda vyšli z tej colnice, ale kam ísť... to vôľa Božia. 
Ideme dolu Bobrovom a tu kričí na nás žena – Venduš, poď sem. 
Veľmi som sa utešil, že je tu tetka Hana a pýta sa, či nás pustili. Za 
chvíľku už sme sa vyberali na ďalšiu cestu, veď bolo treba prejsť 
Slanicu a potom Ústie, a z Ústia cez kopec do Trstenej. To bolo 
pekných pár kilometrov. V Trstenej sme už čakali na vlak a prišiel. 
Predstavte si, že som vtedy po prvýkrát videl vlak a taktiež som 
sa ním prvýkrát viezol. Pokiaľ sme nastúpili, tak som ani nevedel, 
ako si mám sadnúť. A tak sme teda cestovali na to Pohraničie. 

ZO SPOMIENOK VENDELÍNA BOSÁKA
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Volalo sa to Sliezsko, ale ešte počas cesty vlakom nastúpil nejaký 
pán k nám, a pýtal sa, kam cestujeme. Ja som sa však veľa ne-
rozprával, rozprávala tetka Hana a predstavte si, chcel nás z toho 
vlaku zobrať, ale my sme nechceli, pretože cestujeme tam k svo-
jim. Šťastie však bolo, že som si od neho zobral adresu. Keď sme 
došli do tých Ondřejovíc, začali sme si hľadať prácu. Toho môjho 
kamaráta do roboty chceli vziať, ale mňa nie, lebo som bol príliš 
mladý. Povedali mi, že aký to bude robotník zo šestnásťročného 
chlapca. Ja som si vtedy povzdychol, že škoda, pretože keď by sme 
išli s tým pánom, ktorého sme stretli vo vlaku, to by sme robotu 
mali. A predstavte si, ten kamarát z Lipnice sa ma tam tak držal, 
že ma nenechá samého. On mal vtedy 32 rokov a ja len 16. Jemu 
sa však vodilo horšie kvôli tomu, že nevedel písať ani čítať a nikdy 
som ho pred tým nevidel ani nepoznal. On bol z Malej Lipnice a ja 
zo Zubrice a menoval sa Štefan Zurek. 

Čo sa teda dialo ďalej? Bolo chladno a domov bolo ďaleko. 
Treba nájsť tú adresu, ktorú nám dal ten pán vo vlaku. Na druhý 
deň sme sa rozlúčili a pekne sa odobrali od tetky Hany. Vybrali 
sme sa do Cukmandlu a odtiaľ išlo nejaké nákladné auto do Kr-
nova, ale žiaľ Bohu, zašli sme do toho Cukmandlu neskoro, nuž 
hovorím, že pôjdeme pešo, ale vtedy som si neuvedomoval, že 
do Krnova je 45 km. Bolo teda treba pešo prejsť tú vzdialenosť, už 
nám z piat krv začala tiecť, ale nakoniec sme tam s biedou došli. 
A keď som si sadol na lavičku a bolo treba vstať a pýtať sa, kedy 
ide vlak, bolo už okolo večera. A to bolo vo februári, deň bol krát-
ky a tá pani, čo mi vypisovala lístok na vlak, bola veľmi ústretová, 
a všetko mi pekne napísala, že v Opave budeme musieť prestúpiť 
na Ostravu a odtiaľ to bude už neďaleko, pretože len 29 km. Avšak 
bola noc, tak som pekne poprosil „průvodčího“, aby nás vysadil 
v Štitine. Keď sme vystúpili, bola už tma, nikam sme teda ďalej 
nešli a počkali sme na stanici do rána. Dodnes sa pamätám, aká 
bola zima, prišlo ráno, poďme sa teda pýtať o Kořenka. Pekne sme 
tam zašli, keď vychádzal chlap z maštale. Opýtal som sa ho, či tu 
býva pán Kořenek. Ono tu, ale chlap sa nás pýta, odkiaľ sme. Tak 
som mu odpovedal, že z Oravy a on nám hovorí, že tiež je z Oravy, 
ale z Mútneho. A v Mútnom predsa tak rozprávajú, ako aj my. Tak 
sme sa veľmi potešili, že máme tu svojho rodáka, a on odrazu za-
šiel pre toho pána, ktorý nás pekne privítal a pozval na „snídaní“. 
My sme si mysleli, že pôjdeme späť, ale on nám povedal, aby sme 
sa prezliekli, že pôjdeme do lesa, toto bude váš pár koní, kone sú 
nakŕmené a zapriahnuté, nuž toľko bolo spania, druhý pár koní ťa-
hal koč. Oni šli dopredu a my za nimi. Jazdievalo sa 10 km do lesa, 
aj sme tam zašli, ale čo z toho, keď sme mu nerozumeli, pretože 
to bol opravdivý Čech. No ale bolo, ako bolo, veselo nebolo. Prišli 
sme domov a drevo bolo treba zvaliť. Prišiel ten pán a tu zvada 

– on kričí na nás a my na neho, ale zvíťazili sme my. Na druhý deň 
sme išli tak isto do lesa, ale bolo už lepšie a nakoniec bol z neho 
taký kamarát, že sme sa chlebom delili. On mal chlieb s marmelá-
dou a ja špek alebo škvarky. Ten chlap z Mútneho odišiel domov 
a my sme si pomaly zvykli i na robotu, ale spania bolo málo, lebo 
o pol piatej „hlídač“ už budil – Vendelínku, vstávaj kŕmiť – a boli 
nielen kone, ale i dve kravy a šesť svíň, takže bolo treba nakŕmiť 
i kravy podojiť... Avšak ten kamarát nevedel dojiť, preto som mu-
sel len ja, za to som však nemusel vodu nosiť. Vodu sa však neno-
silo vo vedrách, ale v putniach, a tie putne boli veľké, pretože ak 
by bola malá, kôň by sa z nej nenapil. Tak či inak, všetko tam bolo 
dobré, len toho spania bolo málo jak na šestnásťročného chlapca, 
to bolo naozaj primálo. Pomalinky som sa napísal mame a ona mi 
odpísala, že susedia išli do Krna, napísala mi adresu a tak som si 
zaumienil, že odídem. Ten pán nechcel o tom ani len počuť, ale ja 
som povedal, že od pondelka rána idem preč. Ráno som pomohol 
ešte nakŕmiť a hovorím, aby mi dal peniaze, pretože som uňho 
pracoval tri mesiace. 

Medzitým, nejedenkrát v nedeľu, keď sme sedeli, tak mi vše-
ličo rozprával, okrem iného aj o Babej hore, že je tam zbojnícka 
pivnica, že on tam pri nej bol, ale ako sa tam dostal? Jeden z Lipni-
čanov mal čiernu knižku, aj hovoril kto, ale také veci sa nerozširuje, 
že sa stretávali asi štyria a ten, čo mal tú knihu, čítal ju počas ná-
boženstva, do kostola nešli, ale čítali tú knihu a náboženstvo bolo 
o dvanástej hodine. Tí ľudia, čo boli doma sa modlili, a to bolo 
náboženstvo, a oni čítali, zrazu sa dvierka na peci otvorili, začalo 
ňou hádzať a sadze sa sypali... Veľmi sa vystrašili a prestali čítať, 
ale tá pivnica im neustále behala po rozume a zasa sa chytili tej 
knihy, ale tentokrát sa vybrali do lesov Babej hory a tam ju začali 
čítať. Potrebovali však zápalky a sviečky, idú čítať a tu zrazu na-
šli dvere, čítajú ďalej a dvere sa otvorili, bolo treba do tých dverí 
vojsť, sviečky si zasvietili, vošli na prvý schodík, sviečky zhasli, ale 
čo sa tam robilo v tej pivnici, nevedno, lebo od strachu utiekli. Keď 
mi to rozprával, tak mi vlasy dupkom stavali.

Tak som teda trochu napísal o tej Babej hore. Avšak aj ja mám 
skúsenosti, že Babia hora je krásna, ale z južnej strany, lebo krásne 
vidieť Oravu, avšak z druhej strany pekná nie je. A nedaj Bože byť 
na jej vrchole, keď dujú vetry, alebo je iné počasie, a takú skúse-
nosť tiež mám. 

Tak som teda opísal svoje zážitky v mladom veku. Ja však nie 
som ten bankár, čo jeho podobizeň bola na americkej bankovke 
uvedená, ale krajan

Vendelín	Bosák	z	Dolnej	Zubrice,	

júl	2011

SLOVENSKÝ DEŇ V KRAKOVE

Krakovské  hlavné námestie ožilo 26. augusta slovenskou 
kultúrou. Slovenská agentúra pre cestovný ruch v Poľ-
sku tu zorganizovala slovenský deň, počas ktorého bola 

prezentovaná slovenská ľudová kultúra, umenie, turistický ruch 
a gastronómia. Podujatie svojim vystúpením spestrili slovenské 
umelecké súbory ako folklórny súbor Šarišan z Prešova, sokoliar-
ska skupina Aquila z Bojníc, hudobná skupina Hrdza z Prešova či 
ľudová hudba Andreja Kandráča z východného Slovenska. Svojou 
troškou k propagácii Slovenska prispel aj Spolok Slovákov v Poľsku, 
ktorý obdaroval divákov slovenskými vlajkami. (mm-m)

Na námestí viali slovenské vlajky
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HORČIČNÉ ZRNKO
11. 9. 2008

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období  
(Mt 18, 21 – 35)

Podobenstvo o dvoch dlžníkoch bolo odpoveďou Petrovi, keď 
chcel vedieť koľkokrát treba odpustiť. Peter si chcel určiť normu, 
spýtal sa či sedemkrát. Možno, že čakal aj pochvalu od Ježiša, aký 
je veľkorysý, že ochotne zabudne na previnenie aj sedemkrát. Pán 
Ježiš však podobenstvom búra akékoľvek hranice v odpúšťaní. 
Najskôr iba slovom, keď rozpráva podobenstvo, ale neskôr aj tým 
najvzácnejším gestom odpustenia, keď sa obetuje, aby boli odpus-
tené naše hriechy.

Na podobenstve si treba všimnúť dve skutočnosti. Dlžníkovi 
bolo odpustené, pretože pred svojím pánom nezapieral svoj dlh, 
neupravoval jeho výšku, niet tam výhovorky, že to zavinil niekto 

iný. Priznáva a pokor-
ne prosí o odpuste-
nie. Prejavuje postoj 
kajúcnika. 

V oblasti odpúš-
ťania má dôležité 
miesto odpustenie 
sebe. Žiť v pravde, 
vedieť o svojich ne-
dostatkoch a chy-
bách. Že sme pyšní, 
chamtiví, závistliví, 
zlomyseľní, sebeckí. 
V tomto sme vo vzťa-
hu k Bohu 10 000-
ovými dlžníkmi 
a nikdy nesplatíme 
svoj dlh, ale ani ne-
musíme. V liste Kolo-
sanom dáva vysvetle-
nie sv. Pavol: „Zotrel 
dlžobný úpis, ktorý 

bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho 
tým, že ho pribil na kríž.“ A to je hlavný motív, ktorý nás má viesť 
k odpúšťaniu. Žiaľ, to už sluhovi z podobenstva chýbalo. Jemu pán 
odpustil, on nechcel odpustiť, ani sa o to nepokúšal.

18. 9. 2008
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

(Mt 20, 1 – 16)
Niekedy sa stáva, že hoci to nečakáme, nepodarí sa nám zvlá-

dnuť záležitosti, s ktorými inak nemáme problém. Aj dobrým 
športovcom sa stane, že majú výpadky. Horšie je zvládnuť kon-
frontáciu s nedostatkami, ktoré sa nám opakujú a nevieme s tým 
pohnúť. Niekedy sa vnucujú myšlienky vzdať úsilie, inokedy strach 
pred Bohom alebo nedôvera, ako to bude s odpustením. V tejto 
oblasti môže mnohé napovedať Ježišovo podobenstvo z evanje-
lia. Nedarilo sa im nájsť prácu, nikto ich nenajal. Problém nebol 
v tom, žeby nechceli pracovať, pracovať chceli, ale nebolo kde, 
nebol záujem o ich prácu. Hospodár vyšiel ráno, ale potom ešte 
aj o deviatej, o dvanástej, o tretej a dokonca o piatej hodine. Pri 
zúčtovaní dostal každý po denári, ako sa s hospodárom dohodli. 
Keď naše úsilie o dokonalosť života, Pán nepozerá iba na výsledky, 
ale i na náš úmysel, našu snahu a vytrvalosť. Pri každom nezdare 
a márnej snahe znova ochotne dáva každému denár svojej milosti, 
aby sa len znova dal najať a neprestal vynakladať svoje duchovné 
sily v snahe o dokonalosť. 

 

25. 9. 2008
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období 

(Mt 21, 28 – 32)
Ako sa Ježiš prakticky staval k plneniu Božej vôle? Ak by sme 

prešli všetky evanjeliá s takouto pohnútkou, zistíme, že plnenie 
Otcovej vôle bolo pre Ježiša tým najdôležitejším. Ježiš nazval  
plnenie Božej vôle svojím pokrmom. Zároveň pri jeho slovách 
v Getsemanskej záhrade „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento 
kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ a v jeho krva-
vom pote vidíme, koľko neistoty bolo v Ježišovom srdci vzhľadom 
k nadchádzajúcim dramatickým udalostiam. A v Ježišovom živote 
to nebola jediná situácia, v ktorej Ježiš hľadal odpoveď na otázku, 
aká je Otcova vôľa. Podobne sa modlil pred začiatkom verejného 
účinkovania, podobne sa modlil v čase 40-dňového pôstu na púšti, 
pred výberom Dvanástich alebo pred inými rozhodujúcimi udalos-
ťami svojho života. 

Pri plnení Božej vôle sa musia stretnúť dva prvky: Božie pôso-
benie a ľudské úsilie. Chyby pri hľadaní, nachádzaní a plnení Božej 
vôle vznikajú, keď človek berie niektorý z týchto prvkov na príliš 
ľahkú váhu. Božím pôsobením sa môžeme pokúsiť obhájiť vlastnú 
neochotu a strach pri prijímaní vlastných rozhodnutí. Na druhej 
strane môžeme pri mylnom chápaní slobody našu svojvôľu použí-
vať ako náhradu za Božiu vôľu.

Aby človek zachoval pravú mieru musí byť úplný súlad medzi 
pôsobením Boha a naším úsilím. Napr. v duchu slov sv. Ignáca: 
„Dôveruj Bohu tak, akoby všetko záviselo od neho, ale ty vlož do 
toho toľko úsilia, akoby si to mal celé urobiť ty a Boh nič.“

2. 10. 2008
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

(Mt 21, 33 – 43)
Starozákonný prorok Izaiáš využil situáciu, keď sa ľudia v do-

brej nálade zišli poďakovať Bohu v Jeruzaleme. Z jeho úst zaznela 
pieseň, ktorá zdanlivo rozprávala o vinohradníkoch a zároveň bola 
ľúbostným spevom o neveste a jej snúbencovi. Na východe bolo 
bežné nazývať nevestu vinohradom. Ľudia takéto príbehy radi po-
čúvali, ale netušili, že to bude žaloba na neveru snúbenice. Poslu-
cháči si museli uvedomiť, že obvinenou postavou je Izrael, teda, 
že sú to oni sami. Ovocie života tohto národa Izaiáš prirovnal k 
plánkam. Nevieme, ako reagovali vtedy Izraeliti na chrámovom 
nádvorí, asi ich však prešla veselá nálada. 

Izaiášova pieseň vyzýva k zamysleniu. Boh nám dal toľko dô-
kazov lásky od krstu, cez dobrých rodičov, učiteľov a priateľov. 
Dali sme mu na tú lásku odpoveď naozaj dobrú, akú Boh čakal? 
Prekonávame rozpor medzi svojím životom, bohoslužbou a svojím 
všedným dňom? Aj my sme v nebezpečenstve, že budeme síce na 
nedeľnej omši vyznávať Boha ako svojho Pána, ale potom budeme 
anulovať Božie nároky na nás v práci, v rodine, pri bolesti, v kul-
túre, športe a v iných situáciách. Božie slovo nás varuje pred zvy-
čajnou kostolnou zbožnosťou a napomína nás, aby sme zasvätili 
Bohu všetky úseky svojho života snahou o spravodlivosť, dobrotu 
a svätosť. V bohoslužbe je nám dávané odpustenie, aby sme i my 
odpúšťali. 

V bohoslužbe je nám darovaná Božia láska, aby sme ju aj my 
prejavovali ľuďom. 

V bohoslužbách je nám daný pokoj Pánov, aby sme ho i my 
v živote uskutočňovali. 

Boh nás dnes varuje pred podvojným účtovníctvom a žiada, 
aby sme ho bezvýhradne uznali za svojho Pána.

Spracoval:	vdp.	Viktor	Pardeľ
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NOVÁ BELÁ

Zlato sa nám spája s niečím vzácnym a takým je aj pol-
storočie spoločnej cesty životom, ktoré prednedávnom 
oslávili krajania Katarína a František Brodovskí z Novej 

Belej. Pozhovárali sme sa s nimi o ich spoločnej manželskej púti. 
František sa narodil 5. februára 1937 v slovenskej rodine Fran-

tiška a Márie (rod. Šeligovej). Mal dvoch nevlastných súrodencov: 
Valenta a Katarínu a troch vlastných: sestry Annu, Máriu a brata 
Jána. Ako šesťročný začal navštevovať slovenskú základnú školu. 
Z tohto obdobia mu ostali nielen poznatky, ale aj mnohé spomien-
ky, o. i. na kňaza F. Móša, ktorý ho pripravoval k prvému svätému 
prijímaniu. Bolo to veľmi rušné obdobie. Pretože po skončení dru-
hej svetovej vojny si miestni Slováci museli veľa vytrpieť za svoju 
národnosť. Novú Belú v tom čase prepadávala banda „Ognia“, preto 
aj mnohí krajania museli ujsť na Slovensko, aby si zachránili holé 
životy a svojich blízkych. Banda prepadla aj Františkovu rodinu, ale 
jeho otcovi sa našťastie podarilo pred ňou utiecť. Žiaľ, takéto šťastie 
nemali štyria krajania z Novej Belej, pre ktorých tento prepad sa 
stál osudným a stál ich život. Boli to strastiplné roky pre Slovákov na 
severnom Spiši, ktoré predsa utužili v ich srdciach slovenskosť.

František pracoval na gazdovstve až do roku 1958, keď do-
stal povolávací rozkaz a musel odísť na vojenčinu. Narukoval do 
Słupska, kde odslúžil takmer dva roky. Domov sa vrátil na Vianoce 
1960. O rok neskôr sa rozhodol oženiť sa a založiť si vlastnú rodi-
nu. Jeho vyvolenou sa stala rodáčka Katarína Bendiková.    

Katarína pochádza zo slovenskej roľníckej rodiny. Jej rodičia 
Valent a Angela (rod. Klukošovská) gazdovali na vlastnom niekoľ-
kohektárovom gazdovstve. Narodila sa 15. apríla 1929 v Novej Be-
lej. Mala šiestich súrodencov: bratov Šimona, Františka, Valenta, 
Jakuba a Jána a sestru Angelu. S Františkom sa poznali od najmlad-
ších rokov. Svoje životné osudy spojili 2. augusta 1961 v miestnom 
kostole sv. Kataríny. V ten istý deň mali sobáš aj jej bratia Jakub 
a Ján. Po svadbe manželia Brodovskí bývali najskôr u Kataríniných 
rodičov, ale v pomerne krátkej dobe si postavili svoj vlastný dom 
a nasťahovali sa doň. Do manželstva im pribudol syn František. 
Keďže, ako povedali gazdovanie nikdy nebolo príliš výnosné, preto 
sa v roku 1964 František zamestnal v novotargskom obuvníckom 
závode. Pracoval tam až do dôchodku do roku 1981. Popritom 
spolu s manželkou zveľaďovali svoje gazdovstvo, vychovávali syna, 
ktorý neskôr ostal na ňom gazdovať spolu s manželkou a deťmi.

Manželia Katarína a František Brodovskí sú na zaslúženom dô-
chodku a jeseň života im spríjemňuje päť už skoro dospelých vnu-
kov. Jubilanti majú veľa času na sledovanie krajanského diania, čí-
tanie slovenských kníh, novín a časopisov,  predovšetkým Života. 

Katarína bola aj v zámorí, ale podľa nej doma je predsa doma. 
František sa celý život aktívne zapája do krajanského diania v obci. 
Zastáva práva slovenskej menšiny. Je aj členom Spolku sv. Vojtecha, 
Matice slovenskej a Spolku Slovákov. V každej z týchto organizácií 
zastáva funkcie, ktoré si svedomito plní. Patrí mu naša veľká vďaka 
za podporu, ochotu i dobrú vôľu nezištne pôsobiť v prospech nás 
všetkých. 

Podľa jubilantov, polstoročie manželstva im ubehlo tak rýchlo, 
ako keby prechádzali z dverí do dverí. Život im nadelil veľa skúse-
ností, dobrých i zlých, veselých i smutných, ale najdôležitejšie, že 
išli cezeň spolu. Nenazdali sa, že sa im podarí usporiadať takúto 
peknú oslavu zlatého jubilea v rodinnom kruhu. Opätovne sa po-
staviť vedľa seba pred oltár a potvrdiť svoj sľub vernosti a lásky. 

Zlatým jubilantom Kataríne a Františkovi prajeme veľa zdravia, 
božieho požehnania a pohody v kruhu rodiny.

Agáta	Jendžejčíková	

Foto:	archív	Brodovských

ZLATÉ JUBILEUM KATARÍNY A FRANTIŠKA

Slovenskí umelci prezentovali svoju tvorbu 4. augusta 2011 
v priestoroch Galérie združenia Poľské spoločenstvo, krakovská 
pobočka, v Dome Polonie na Hlavnom námestí. Výstava sa rea-
lizovala v rámci cyklu prezentácií iných národov prostredníctvom 
umenia. Z Bardejova do Krakova priniesli svoje práce a sochy 
umelci: akad. sochár Martin Kutný, Mgr. art Ľubomír Baláž a Mgr. 
art Marta Nováková. Ich diela dopĺňali umelecké fotografie Barde-
jova a okolia na plátne od Petra Čegiňa a Marcela Tribusa, ktorý 
oboznámil účastníkov výstavy s tvorbou jednotlivých autorov. Mi-
lovníci umenia si mohli pozrieť nielen priestorové práce, maľby 
alebo umelecky spracované fotografie zobrazujúce mesto Barde-
jov, jeho peknú architektúru a pamiatky, ale aj pochutiť na sloven-
skej štrúdli a víne. 

Týmto sa predstavili nielen umelci, ale aj mesto Bardejov, ktoré 
takto živou pozvánkou lákalo budúcich návštevníkov, aby sa v ňom 
chceli aspoň na chvíľu zastaviť. (aj)

Bardejovskí umelci v Krakove
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

   nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY IV.
Po prenesení československo-poľského sporu na medzi-

národnú scénu dostali delegácie oboch štátov možnosť 
prezentovať svoje stanoviská a záujmy pred Najvyššou 

radou mierovej konferencie v Paríži. Československá strana pri-
pravila pre ministra Edvarda Beneša rozsiahly materiál, ktorý sa 
však k slovenskej časti severnej hranice nevyjadroval1, čo sved-
čí o tom, že ju ešte stále nepovažovala za problematickú. Na 
druhej strane krakovsko-podhaľanskí aktivisti začali horúčkovite 
vypracovávať memorandá, v ktorých požadovali, aby sa zohľad-
ňovali nielen etnické, ale aj strategické a hospodárske momen-
ty.2 Poliaci už spočiatku uvažovali o pripojení Tešínska s celou 
košicko-bohumínskou železnicou a teda aj územím ležiacim 
severne od nej. Niektorí dokonca z „hospodárskych dôvodov“ 
uvažovali o pripojení Slovenska až po Košice. A nezostalo len pri 
memorandách.

V januári 1919 prišla do Paríža delegácia z Varšavy vedená 
básnikom Kazimierzom Tetmayerom, aby bránila požiadavky 
Poľska na Spiš, Oravu a tatranskú oblasť proti českým okupan-
tom.3 Na jar roku 1919 bola pod vedením Ferdynanda Machaya 
vytvorená delegácia, ktorá mala lobovať za pripojenie Spiša, Ora-
vy i Čadčianska k Poľsku.4 Delegácia bola zostavená z dvoch 
spišských gazdov: Wojciecha Halczyna a Mateusza Koszczaka 
z Lendaku a dvoch oravských gazdov: Piotra Borowého z Rabčíc 
a Ignacyho Sandrzyka z Jablonky. Ich prvá zastávka bola v Zako-
panom, kde 5. marca 1919 predložili žiadosť členovi anglickej 
vojenskej misie v Poľsku plukovníkovi Harrymu Wademu. O šesť 
dní neskôr objasňovali poľskosť Spiša a Oravy ministrovi zahra-
ničných vecí Ignacymu Paderewskému vo Varšave, ktorý ich po-
slal k francúzskemu vyslancovi Josephovi Noulensovi. Vo svojej 
žiadosti, kde bol okrem štyroch spomínaných gazdov podpísaný 

1 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii (1919-1920). In: Z minulosti 
Spiša XVIII. Zost.: I. Chalupecký, Levoča: Spišský dejepisný spolok, 2010, s. 52.
2 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 54.
3 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska z rokov 1918-
1920 v archíve Ministerstva zahraničných vecí v Paríži. In: Z minulosti Spiša XVIII.  
Zost.: I. Chalupecký, Levoča: Spišský dejepisný spolok, 2010, s. 180.
4 ORLOF, E.: Polska działalność polityczna dyplomatyczna i kulturna w Słowacji  
w latach 1919-1937. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Rzeszowie, 1984, s. 39-40.

ešte Ferdynand Machay, požadovali okrem iného: Tatry s ich kú-
peľami, sanatóriami a žulou, ktorá sa nikde v Poľsku nenachádza 
v takom množstve a kvalite, rašeliniská na Orave, ktoré budú po-
trebné pre chemickú výrobu či vody Popradu, ktoré budú zve-
dené do Żegiestowa a dajú tak elektrinu celému Podhaliu. Na 
Orave, v Pieninách a Vyšných Ružbachoch plánovali ťažiť traver-
tín. Žiadosť obsahovala aj sťažnosť na to, že po obsadení oblastí 
československým vojskom bola zo škôl i kostolov odstránená 
poľština. Českí vojaci vraj znásilňovali ženy, rekvirovali, zatvára-
li, deportovali, kolkovali československé koruny, nepúšťali ľudí 
cez hranice a zabíjali bezbranných. Ako príklad uviedli zabitie 
muža a ženy z Pekelníka. Na základe toho žiadali stiahnutie čes-
kého vojska a nahradenie ho poľským. K žiadosti bola pripojená 
mapa, na ktorej boli vyznačené hranice prechádzajúce pozdĺž 
Bielej Oravy po Trstenú až k Tatrám, odtiaľ na juh po prameň rie-
ky Poprad, poriečím Popradu k Podolíncu, potom prudko na juh 
južne od potoka tečúceho cez Kolačkov k Novej Ľubovni a ďalej 
južne od Popradu až do Šariša.5

5 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska..., s. 183-184.
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Noulens po vypočutí delegácie zaslal túto žiadosť aj s de-
legátmi do Paríža s tým, že ako najlepšie riešenie vzniknutého 
problému navrhoval plebiscit.6 Posmelení prijatím najvyššími 
predstaviteľmi poľského štátu i Dohody sa nakoniec títo delegáti 
rozhodli deklarovať vôľu žiť v Poľsku aj na mierovej konferencii. 
Do Paríža išli s Machayom už len Piotr Borowy a Wojciech Hal-
czyn. Tu sa pripojili k poľskej tešínsko-spišsko-oravskej sekcii na 
čele s profesorom Gustávom Szurom, aby sa nakoniec prostre-
dníctvom grófa Leona Orłowského 11. apríla  1919 dostali až 
k samotnému americkému prezidentovi Wilsonovi, kde vystu-
povali v mene vraj stodvadsaťtisíc etnických Poliakov.7

V skutočnosti bola akreditácia Borowého i Halczyna veľmi 
pochybná. Samotný Borowy, ako sme už spomínali, pred vojnou 
propagoval a roznášal slovenské kalendáre Spolku svätého Voj-
techa a až „kacírstvo“ českých vojakov, ktorí odmietali chodiť 
na jeho popud do kostola, ho nakoniec priviedlo k propoľskému 

6 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska..., s. 182.
7 MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 2. vyd. Kraków: Drukarnia Prze-
mysłowa w Krakowie Karola Podgórczyka i sp., 1938,  s. 227; JAKUBEC, P.: Spiš na 
Parížskej mierovej konferencii..., s. 56.

stanovisku.8 Vďaka tomuto postoju však musel z rodných Rabčíc 
utekať pred hnevom svojich spoluobčanov, čím títo dali jedno-
značne najavo svoj postoj a usadil sa nakoniec vo Veľkej Lipnici. 
Na druhej strane päťdesiatšesťročný Halczyn z Lendaku sa o po-
litiku nezaujímal. Podľa správy okresného veliteľa z Kežmarku 
Foita, ktorý Halčina poznal osobne, bol osobou vyhýbajúcou sa 
ťažkej práci a alkoholik. Sám vraj okresnému veliteľovi rozprá-
val, že „ani nevedel ako sa dostal do Krakova, Varšavy a neskôr 
do Paríža, lebo bol spitý do nemoty“.9 

Okrem toho v čase, keď Borowy s Halczynom presviedčali 
predstaviteľov Dohody o vôli obyvateľov Oravy a Spiša žiť v Poľsku, 
konali sa na prelome februára a marca 1919 v pohraničnom okre-
se Spišská Stará Ves dve početné demonštrácie, kde sa miestne 
obyvateľstvo vyslovilo za ČSR.10 Taktiež samotná žiadosť, ktorú 
poľskí delegáti predkladali neobsahovala pravdivé údaje. Poľ-
ské školy totiž nemohli byť československým vojskom zrušené, 

8 MACHAY, F.: Piotr Borowy (1858-1932). Apostol Orawy. Kraków: Związek Górali 
Spisza i Orawy, 1938, s. 12.
9 Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad 
v Kežmarku (ďalej OÚ Kežmarok), 1384/1935 prez.
10 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 56.
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

pretože nikdy na tomto území neexistovali. Na všetkých školách 
na hornej Orave a severnom Spiši sa do začiatku roku 1919 vy-
učovalo po slovensky, prípadne maďarsky alebo nevyučovalo 
vôbec, to v prípade, keď po vzniku Československa prouhorsky 
orientovaní učitelia ušli.11 Poľské školy sa nepodarilo založiť ani 
po vojenskom obsadení týchto území poľským vojskom, aj keď 
snahy v tomto smere boli vyvíjané.12

Podobne to bolo s kostolmi, kde sa obsadenie miestnych 
kňazov v pohnutých rokoch 1918-1920 nemenilo, pretože to ani 
nebolo v kompetencii štátnych úradov, ale Spišského biskupstva, 
kde patrili všetky spišské a oravské obce od jeho vzniku v roku 
1776 až do roku 1925. V Malej Lipnici napríklad od decembra 
1918 pôsobil nepretržite (!) až do roku 1947 propoľsky oriento-
vaný brat Ferdynanda Machaya Karol.13 Tu spoločne so sestrou 
Jozefou, kaplánom Józefom Burońom a Piotrom Borowym vyko-
návali spoločne konšpiratívnu činnosť aj počas „českej okupá-
cie“ v rokoch 1919-1920.14

Pravdou je, že po rozkaze o stiahnutí poľského vojska a šíria-
cich sa správach o príchode československého vojska časť pro-
poľsky exponovaných predstaviteľov z Oravy v januári 1919 ušla 
do Nového Targu. Medzi nimi bol aj kaplán Eugeniusz Sikora. 
Dňa 14. januára sa vrátil naspäť do Jablonky a keďže bol obvi-

11 Podrobné dokumenty sa nachádzajú ohľadom hornooravských škôl v pobočke 
Štátneho archívu v Bytči v Dolnom Kubíne vo fonde Školský inšpektorát Trstená 
a ohľadom severospišských škôl v pobočke Štátneho archívu v Levoči v Poprade 
– Spišskej Sobote vo fonde Školský inšpektorát Kežmarok.
12 Archiwum Muzea Tatrzańskiego v Zakopanom (ďalej AMT Zakopane), Wojsko-
wa Komenda w Suchej Górze L. 36/18, List do Rady Szkolnej okręgowej z 28. 
novembra 1918.
13 Sylwetki Orawskie. In: Orawa, roč. 9, 1990, nr 6-8, s. 21.
14 Sylwetki Orawskie. In: Orawa, roč. 9, 1990, nr 6-8, s. 20.

nený „pre prečin proti bezpečnosti života“15 ukrýval sa v dome 
Eugeniusza Sterculu. Ten jeho prítomnosť najskôr popieral, ale 
československí vojaci ho pristihli pri klamstve. Sikora bol po- 
dľa spomienok Sterculu evidentne veľmi nervózny a po krátkom 
rozhovore začal na vojakov kričať, že sa ich nebojí, že nikoho ne-
zabil ani neokradol. Československý vojak, podľa Sterculových 
spomienok, napriek tomu konal veľmi slušne a poprosil ho „aby 
bol taký láskavý a odišiel s ním do Trstenej“.16 Odvedenie Sikoru 
sa následne stalo vhodným nástrojom propagandy proti „kacír-
skym Čechom“, ktorí odviedli katolíckeho kňaza. Poľské noviny 
prinášali správy o bití a mučení Sikoru, ktoré dodnes nekriticky 
preberajú viacerí poľskí autori zaoberajúci sa touto problema-
tikou. Zatknutie Sikoru ako predstaviteľa poľskej národnej rady 
v Jablonke samozrejme okamžite vyvolalo nevôľu poľskej strany, 
ktorá o tom podala správu do Paríža vyjadrujúcu značné znepo-
kojenie.17

Exponovaná aktivita poľskej strany ohľadom Spiša a Oravy 
na medzinárodnej scéne postupne prinášala svoje ovocie, čo 
československá strana v tom čase buď podceňovala, alebo zá-
merne ignorovala. Totiž, diplomati v Paríži, ktorí riešili „veľké 
politické otázky“ povojnového usporiadania Európy, nevedeli 
vôbec nič o skutočných pomeroch na slovensko-poľskom pohra-
ničí a vo všeobecnosti veľmi málo aj o pomeroch v novovzni-
kajúcich štátoch akými boli Československo a Poľsko. Riadili sa 
predovšetkým správami svojich radcov a vyslancov, na ktorých 
Machayova delegácia v Poľsku urobila veľký dojem. Noulens do-

15 O aký konkrétny čin sa jednalo sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Súdne konanie 
však nebolo stále ukončené ešte v máji 1920. Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 6, 
s. 10-11.
16 AMT Zakopane, List E. Sterculu z 18. januára 1919, AR/291/k. 59-60.
17 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska..., s. 180.

Česká delegácia na rokovaniach v Krakove
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konca oznamoval z Varšavy do Paríža, že jeho kolegovia z Medzi-
spojeneckej komisie chceli verejným prehlásením podporiť ich 
požiadavky a ledva sa mu ich podarilo od toho odhovoriť.18

Veľkou nevýhodou bolo taktiež to, že problematika Spiša 
a Oravy sa prepojila s problematikou Tešínska, ktorá bola domi-
nantnou témou rokovaní najrôznejších komisií a subkomisií ve-
nujúcich sa otázke československo-poľských hraníc. Podrobnejší 
elaborát ohľadom určovania hranice na Spiši a Orave bol vypra-
covaný až v apríli 1919. Poľská podkomisia žiadala, aby hranica 
viedla južnou stranou Tatier, vrátane tatranských dolín pre Poľ-
sko, lebo vraj išlo o jednoduchú a jasnú hranicu. Československá 
strana s tým nesúhlasila a nakoniec padol návrh, aby Poľsku pri-
padlo 12 spišských obcí. V prípade Oravy sa im však nepodarilo 
nájsť ani etnograficky ani geograficky vhodnú líniu.19

V apríli a v máji prebehlo aj niekoľko rozhovorov Beneša 
s Paderewským či Dmowským, avšak bez nejakého konkrétnej-
šieho výsledku. Týkali sa opäť predovšetkým oblasti Tešínska, 
pretože ešte v polovici mája Beneš do Prahy oznamoval, že 
o Spiši a Orave sa na konferencii vôbec nehovorí a nejedná. Dňa 
25. mája sa stretol Paderewski s československým prezidentom 
Masarykom, ktorý vraj vyjadril ochotu brať ohľad na poľské po-
žiadavky ohľadom Spiša, Oravy a v Čadci, ak Varšava zrezignuje 
z Karvinej.20

Niekde tu sa pravdepodobne začal rodiť príbeh o výme-
ne Spiša a Oravy za „tešínske uhlie“. Masaryk pritom už vedel 
o tom, že samotné obyvateľstvo si poväčšine neželá pripojenie 
k Poľsku, pretože 2. júna písal do Paríža Benešovi: „S tým Spišom 
a Oravou. Poliaci, zdá sa, hodne švindľovali. Z tridsiatich troch 
dedín na Spiši dvadsaťosem bolo tu: pozorne som počúval ako 
hovoria – rozhodne väčšmi po slovensky než po poľsky. A sami 
chcú byť s nami; boja sa poľského hospodárstva.“21 Masaryk mal 
pravdepodobne na mysli početnú delegáciu Spišiakov, ktorá žia-
dala prezidenta o zotrvanie v Československu. Podobná delegá-
cia sa neskôr vypravila do Prahy aj z Oravy.22

Kým prebiehali diplomatické rokovania, pokúsila sa časť 
podhaľanských aktivistov využiť oslabenie Československa spô-
sobené ťažením maďarského vojska na územie ČSR v duchu šíre-
nia ľavicových myšlienok republiky rád. Pod zámienkou ochrany 
obyvateľstva, ktoré vraj československé vojsko nedokáže ochrá-
niť, vtrhli začiatkom júna 1919 do ČSR poľské vojská, a to aj 
napriek oficiálnemu zákazu z 12. júna, ktoré vydal v tejto veci 
maršal Piłsudski. Aktivita poľských vojsk sa však stretla s nechá-
pavým postojom predstaviteľa britskej vojenskej misie vo Varša-
ve a tak sa ešte v druhej polovici júna stiahli naspäť.23

Výsledkom diplomatického i vojenského úsilia bolo nakoniec 
odporúčanie Najvyššej rady, aby sa československá a poľská vlá-
da pokúsili dohodnúť vo vzájomných jednaniach. Za spoločný 
stôl si teda predstavitelia Československa a Poľska sadli v dňoch 
21.-29. júla 1919 v Krakove. Poľskú delegáciu viedol predseda 
zahranično-politického výboru Sejmu Stanisław Grabski, exper-
tom pre záležitosti Spiša a Oravy bol historik krakovskej univer-
zity Władysław Semkowicz. Československú delegáciu viedol 
Bedřich Štěpánek, pričom Slováci ani experti na Spiš a Oravu 
tu nemali žiadne zastúpenie, čo opäť dosvedčuje, že hlavnou 
prioritou bolo Tešínsko. Už počas druhého dňa rokovaní navr-

18 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska..., s. 184.
19 CHALUPECKÝ, I.: Dokumenty k severným hraniciam Slovenska..., s. 185.
20 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 58-59.
21 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 59.
22 Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA Bratislava), Ústredná kan-
celária pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku 1919-1920 (1921), Návšteva 
Prahy výpravou občanov z Oravy a Spiša, 56/1918, kr. 3.
23 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 61-62.

hla poľská strana ako riešenie sporu plebiscit. Československá 
strana sa téme plebiscitu vyhýbala a zdôrazňovala hospodár-
sky význam Tešínska pre ČSR i jeho historickú štátoprávnu prí-
slušnosť. Rokovania tak postupne smerovali a nakoniec aj došli 
k mŕtvemu bodu.24

Najvyššia rada preto opäť posunula spor špecializovaným 
komisiám, ktoré mali vypracovať konečné návrhy jeho riešenia. 
Počas niekoľkých dní prijali tieto komisie predstaviteľov Česko-
slovenska i Poľska, aby predniesli svoje návrhy. Začiatkom sep-
tembra 1919 sa pod vplyvom možnosti nepriaznivého rozhodnu-
tia pre neústupnosť ČSR priklonil k riešeniu otázky plebiscitom 
aj Beneš a tak 11. septembra informoval francúzsky diplomat 
Jules Cambon Najvyššiu radu, že ČSR aj Poľsko súhlasia s na-
vrhovaným plebiscitom.25 V tejto súvislosti však vyvstala ďalšia 
otázka, a to aký bude rozsah plebiscitného územia. Za účelom 
jeho vypracovania na slovensko-poľskej časti hranice prišli do 
Paríža Semkowicz s Machayom. Mapu so svojimi návrhmi pred-
ložili predsedovi poľskej vlády Dmowskému, obhajujúcemu na 
mierovej konferencii záujmy Poľska. Tento ich návrh požado-
val plebiscit v okrese Čadca, na Orave v okresoch Námestovo 
a Trstená, na Spiši v okresoch Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, 
Kežmarok, Spišská Sobota a v Šariši v údolí rieky Poprad pod 
poľským Orłowom a Muszynou.

Najvyššia rada však odmietla takéto rozsiahle požiadav-
ky a podľa jej rozhodnutia zo 16. septembra sa mal plebiscit 
uskutočniť na Orave v okresoch Námestovo a Trstená a na Spi-
ši v okrese Spišská Stará Ves a v Javorine.26 Semkowicz s Ma-
chayom podali proti tomuto rozhodnutiu protest, oboznámi-
li s ním Paderewského a na radu Dmowského s ním navštívili 
niekoľkých členov komisie. Tieto aktivity však už nemali žiadny 
vplyv na rozhodnutie Najvyššej rady, ktorá 27. septembra 1919 
definitívne určila konanie plebiscitu na Tešínsku a vyššie uve-
dených častiach Oravy a  Spiša. Podhaľanskí aktivisti boli veľmi 
sklamaní, lebo všetky hospodársky  zaujímavejšie oblasti nebo-
li do plebiscitného územia zahrnuté. Semkowicz na margo vý-
sledku skonštatoval: „Určili, že hlasovať môže zopár hladných 
ľudí“27.

24 KAMIŃSKI, M. K.: Czesko-polskie rozmowy polityczne w Krakowie. In: Od po-
znania do zrozumienia: Polacy Czesi Słowacy w XX. wieku, Rzeszów : Wydawni-
ctwo Wyszej Szkoly Pedagogicznej, 1999, s. 21-33.
25 JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 69; SZKLARSKA-LOH-
MANOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-
1925. Wrocław – Warszawa – Kraków : PAN, 1967, s. 54-55.
26 MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 2. vyd., s. 240-242.
27 MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 2. vyd., s. 242.

Protičeská propaganda
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Na túto otázku sme už na stránkach časopisu Život od-
povedali vlani v januári (Život 1/2010, str. 5) publikujúc 
článok z pera Karola Nováka z Jablonky s podobným 

názvom. Vtedy sme sa dozvedeli, že Ignác Gajňák bol šikovným 
a múdrym gazdom, ktorý ešte pred vojnou vlastnil pekáreň, vyrá-
bal tehly a v období druhej svetovej vojny prevádzkoval aj hosti-
nec. V Jablonke si postavil murovaný dom, čo bolo voľakedy výni-
močné, takže jedným slovom môžeme povedať, že sa mu darilo. 
Spolu s manželkou mali jedného syna Floriána. Nešťastná zhoda 
okolnosti však toto šťastie práveže úplne zničila a Ignáca pripra-
vila skoro o život, a nepochybne prinajmenšom o zdravie. Totižto 
po jednej z návštev poľských partizánov v jeho krčme jeden z nich 
po odchode z nej zahynul, pretože ho zastrelili v centre Jablonky 
nemeckí vojaci, a práve za túto smrť obvinili ako zradcu Ignáca 
Gajňáka a odsúdili v Poľsku na smrť. Aj keď sa obvinenie nezakla-
dalo na pravde, Ignác sa musel ukrývať na Slovensku. Napokon 
sa dočkal amnestie, ktorá ho oslobodila od tohto obvinenia, aby 
nakoniec v pokoji prežil svoje roky staroby opätovne v Jablonke, 
kde aj zomrel a je pochovaný spolu sa svojou manželkou.

Nechajme však, aby nám tieto časy priblížila jeho nevesta, 
dnes už 85-ročná Mária Gajňáková z Trstenej, Floriánová manžel-
ka a jej syn Jozef:

S Floriánom, mojím budúcim manželom som sa zoznámila po 
vojne. Florián nebol nejaký príliš ostrieľaný, avšak mne sa zapáčil. 
Takže sme sa poznali, niekoľkokrát sme sa stretli a dosť rýchlo na 
to sme sa zobrali. O tom, čo sa dialo s Gajňákovcami, teda mojimi 
svokrovcami, toho veľa neviem, azda len toľko, že keď bol front, 
ktorý sa zastavil na Orave, tak v Jablonke boli Rusi a u nás, ja po-
chádzam z Nižnej, tam boli Nemci. My sme mali šesť týždňov Ne-
mcov, aj keď sme nemali taký veľký dom, mali sme tam desiatich 
Nemcov a oni mali u nás kuchyňu, do nášho domu prinášali bravy 
a pod., z ktorých mali mäso, u nás varili, robili konzervy, zásoby. 
A tak isto bolo aj v Jablonke. Gajňákovci sa však museli na ten čas 
vysťahovať do Podvlka a keď sa vrátili po šiestich týždňoch, tak 
našli len spúšť. Ako rodina boli dosť dobre zabezpečení, tatko Gaj-
ňák bol šikovný, mali reštauráciu, ktorá bola v Jablonke obľúbená 
a dobre im to išlo. Po odchode Rusov však z domu i reštaurácie 
neveľa ostalo, všetko, čo bolo z dreva, za tých šesť týždňov spálili 
– stoly, stoličky, poličky, pult, jednoducho všetko. Gajňákovci mali 
veľké zásoby uhlia, keďže tatko cítil, že sa front blíži, tak sa na jeho 
príchod náležite prichystal. Mali veľké zásoby kávy, na podstreší 
zásoby špiritusu a pod. Keď sa vrátili z Podvlka, nezostalo nič, len 
kopa všelijakej špiny, že to sa nedalo ani povedať. Ani dverí nebo-
lo.

Ja som však v tom čase ešte Gajňákovcov nepoznala, až od 
roku 1947, takže to, čo viem poznám len z rozprávania tatka, 
mamky a muža. Ale oni toho príliš veľa nenarozprávali. Tatko, teda 
môj svokor Ignác Gajňák, však len toľko spomínal, že z Jablonky sa 
museli vysťahovať, pretože v momente, keď toto územie pripadlo 
Poľsku, niektorí „Poliaci“, teda ani nie Poliaci, ale miestni, ktorí boli 
za Poľsko, ho nemali v láske, pretože bol Slovák a počas Sloven-
skej republiky bol v Jablonke richtárom. Preto musel odísť. Druhou 
vecou bol fakt, že po prechode frontu prišli o všetko, všetko bolo 
zničené. Rusi doslova zničili v ich dome všetko, a čo nezničili a dalo 
sa odniesť, to zhabali. Zostali im teda len valuty, s ktorými prišli na 
Slovensko, vďaka ktorým začínali ako-tak nový život. 

Na ich odchod mala vplyv aj jedna nešťastná udalosť, pravde-
podobne sa to týkalo partizánov, ale tatko o tom nikdy presne 
nehovorili a preto ho aj prenasledovali. Štyri a pol roka sa musel 

JABLONKA

Ignác Gajňák (1970)

Cecília Gajňáková (1970)

Aký bol osud richtára 
Ignáca Gajňáka a jeho rodiny po druhej svetovej vojne? (1)



č. 9/2011  •  17

ale v hospodárskej budove v humne kdesi v sene, kde si urobil bun-
ker. Na toto miesto mu niekoľkokrát denne domáca pani prinášala 
jedlo. My sme však za ním nechodili, aby náhodou nevzniklo ne-
jaké podozrenie, pretože ho neustále hľadali. V tomto úkryte však 
veľmi ochorel, dostal astmu a pritom k lekárovi ísť nemohol. Za ten 
čas už však mamka vďaka rodine v Jablonke začala pracovať na 
tom, aby ešte raz prešetrili celú vec, pretože tatko zostal odsúdený 
na trest smrti, a pritom bol nevinný. Gajňákovcom veľmi pomohol 
Ignác Kratik, ktorý býval v Jablonke a bol ich blízkym príbuzným. 
Mal pílu, takže mohol obchodovať s drevom, a keďže Gajňákovci 
mali niekoľko hektárov lesa v Podvlku, mnoho stromov padlo za 
obeť kvôli poplatkom i úplatkom, len aby sa tatkov proces opäť ob-
novil a bol vynesený spravodlivý rozsudok – teda výrok o nevine.

Ja som sa o to všetko však príliš nezaujímala, my sme s manže-
lom mali už dve deti, ja som zároveň pracovala v tom spomínanom 
bufete po dvanásť hodín denne, takže o všetkom, čo sa vtedy do-
podrobna dialo, priveľa neviem. Medzi tým sme sa štyrikrát sťaho-
vali, až na piatykrát sme sa nasťahovali do svojho domu. 

Ten Kratik v Jablonke medzičasom vybavil právnika, ktorý sa 
volal Gomółka, s ktorým sa môj manžel vo veci tatka stretol v Ta-
trách. Na tomto stretnutí sa dohodli na ďalšom postupe, vymeni-
li sa potrebnými informáciami a o nejaký krátky čas po stretnutí 
vďaka tomuto právnikovi, ktorý zaistil viacerých svedkov z Jablon-
ky, ktorých bolo nemálo a vďaka ktorým sa všetko prešetrilo, bol 
nakoniec doručený železný list – glejt, na základe ktorého bol tatko 
stíhaný na slobode a neskôr z podozrenia viny úplne oslobodený.

Medzičasom sme si spolu s manželom postavili dom, ešte za 
peniaze z predaja mlyna. V tom čase bol tatko skrytý, takže o stav-
be domu nevedel. Peniaze, ktoré sme mali s manželom ako mlado-
manželia, sme zainvestovali do výbavy bufetu. Keď tatko ten náš 
dom uvidel, dosť ho kritizoval, že je zle postavený. No aký sme po-
stavili, taký je, všetko bolo v poriadku, tak sme sa doň nasťahovali 
a boli sme radi že ho máme a nebudeme sa musieť sťahovať.

Sprac.	Marián	Smondek

ukrývať, pokiaľ sa súd neobnovil a nezostal vydaný tzv. glejt - sal-
vus conductus, poľ. „żelazny list”. Keď Gajňákovci odišli z Jablonky, 
chceli zostať na Orave a za valuty, ktoré mali, si chceli prenajať 
nejaké pohostinstvo tu v okolí  Trstenej. Keďže tu v okolí nič nena-
šli, odišli na „Dolniaky“ a tam v Podkylave neďaleko Myjavy kúpili 
nejaký mlyn a začali mlynárčiť. Spolu s Gajňákovcami odišiel na 
Slovensko aj mamin brat a slúžka. Keďže však dovtedy sa tomuto 
remeslu nevenovali, zamestnali do práce mlynárov. Čoskoro však 
prišli na to, že takýmto spôsobom na mlynárčení nezarobia, preto-
že mlynári ich, dalo by sa povedať, okrádali. Nakoniec sa teda na 
Dolniakoch dlho nezdržali, mlyn predali a vrátili sa späť na Oravu. 
Kúpili si akúsi drevenicu v Dlhej, kde istý čas bývali a žili z úspor. 
Avšak celý čas mali záujem o prenájom nejakého pohostinstva, čo 
sa im nakoniec aj podarilo. Priestory im v Trstenej na jeden rok 
prenajala pani Lipková, staršia slobodná a bezdetná pani. Pohos-
tinstvo u Gajňákovcov sa pekne rozbehlo, a aj keď v Trstenej krčiem 
nebolo málo, predsa len sa im darilo. Po roku ich však pani Lipko-
vá vypovedala, vzala si so sebou jednu zo sestriných dcér a ďalej 
spolu s ňou viedla pohostinstvo. Počas toho roku som sa vydala 
za Floriána, ich syna. S pohárikmi som však pracovať nevedela, 
pretože som pochádzala z gazdovskej rodiny. A vlastne ani dodnes 

neviem, ako alkohol chutí, aj keď s pohárikmi som sa pracovať za 
tie roky naučila veľmi dobre.

Jednak tatko neustále hľadal možnosť na to, aby mohol viesť 
pohostinstvo. Nakoniec mu v urbári ponúkli, že mu dajú do prená-
jmu priestory na pohostinstvo, ale popritom sa bude musieť starať 
o šesť plemenných býkov. Tatko na túto možnosť pristal. Pôvodne 
v tej budove boli mestské árešty, avšak budova sa rýchlo prerobila, 
dorobila sa pivnica na zásoby, takže aj tu sa pohostinstvo parádne 
rozbehlo. Potom však prišiel moment, že všetko bolo znárodne-
né, takže už sme nemali vlastné, súkromné pohostinstvo, ale vie- 
dli sme štátne, aj keď stále to isté. Býky sme chovali naďalej celý 
čas, veď vlastne vďaka tomu sme dostali licenciu na vedenie po-
hostinstva. Pohostinstvo bolo neskôr prerobené na bufet, pretože 
pálenku sme mohli od istého momentu predávať len do čaju. Ja 
som v tomto pohostinstve a neskôr bufete pracovala desať rokov. 
Manžel bol po nejakom čase pridelený do výroby, takže v istom 
období som v bufete pracovala spolu so svokrovcami a neskôr len 
so svokrou, ale hlavne ja.

Jedného dňa ktorýsi z doručovateľov na pošte prezradil tatkovi, 
že je vydaný na neho zatykač, ktorý bol z Poľska doručený na Slo-
vensko. A od toho momentu bolo naozaj zle. Na druhý deň už tatko 
nebol doma a kontaktoval sa s viacerými, kde by sa mohol skryť. 
Štyri a pol roka sa musel skrývať. Najprv sa skrýval kdesi v pivnici, 
v ktorej nič nebolo a musel tam byť postojačky, potom mu mamka 
s mojím mužom našli úkryt u rodiny Pápežovcov, v ktorej bolo de-
sať detí. Nebýval však spolu s nimi v dome, veď predsa sa skrýval, 

Dom Ignáca Gajňáka a autobusové nástupište v centre Jablonky (jún 1970)

Tehelňa Gajňákovcov spred druhej svetovej vojny

Dom Ignáca Gajňáka z križovatky na Nový Targ (jún 1970)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU

Goralské rozprávky
Skupina mladých nadšencov pod vedením študenta VŠMU, 

spišskostaroveského rodáka a lídra spišskostaroveského divadiel-
ka Ramagu, Lukáša Marhefku sa rozhodla predstaviť rozprávkový 
svet Zamaguria aj ostatným obyvateľom Slovenska a natočiť DVD s 
troma goralskými rozprávkami na motívy rozprávok zozbieraných 
Viktorom Majerikom a upravených Petrom Glockom. Natáčanie 
prebiehalo v priestoroch stredovekého kláštora v Červenom Kláš-
tore a skanzenu v Starej Ľubovni. DVD by malo uzrieť svetlo sveta 
v koprodukcii s vydavateľstvom Goralinga už koncom septembra 
t.r. Jeho premiéra sa uskutoční 15. októbra v priestoroch kultúrne-
ho domu v Spišskej Starej Vsi a prezentované bude aj na knižných 
trhoch Biblioteka v bratislavskej Inchebe v novembri t.r.

Súboj pltníkov
Na vodách Dunajca v Červenom Kláštore sa 21. augusta odo-

hral súboj pltníkov o titul Red Bull Kráľa pltí. Zúčastnilo sa ho 24 
odvážnych pltníkov, z ktorých už väčšina mala s touto najstaršou 
lodnou dopravou skúsenosti, ale aj menej skúsení amatéri, ktorí si 
prišli vyskúšať svoje zručnosti. Súťažilo sa o to, kto dokáže najrých-
lejšie prejsť na jednom 6 m dlhom a 40 cm širokom článku plte 
trasu do stredu rieky Dunajec, tam sa otočiť okolo bóje a vrátiť sa 
naspäť.  O postupe najlepších 16 do finále rozhodoval čas, vo finá-
le už vzájomné súboje dvoch pltníkov. Kráľom pltníkov na Dunajci 
sa nakoniec stal Peter Fabián zo Spišskej Starej Vsi, ktorý okrem 
titulu získal aj odmenu v hodnote 1000 eur. O zábavu sa postarali 
nielen samotní pltníci predvedenou plavbou, ale aj goralské trio 
Zamyškovcov, ktoré hrou a spevom obveseľovalo divákov.

Malá Franková oslavovala
Posledný júlový víkend sa v jednej z najvyššie položených obcí 

na Zamagurí – Malej Frankovej niesol v znamení osláv. V sobotu 
sa konal už ôsmy ročník multikultúrneho festivalu Zogrod, kde si 
okrem tradičnej vernisáže mohli diváci pozrieť aj hudobnú roz-
právku, mladých talentovaných spevákov i hudobníkov, divadelnú 
komédiu alebo si zaspievať pri ľudovej hudbe. V nedeľu si obec 
pripomenula štyristé výročie prvej písomnej zmienky. Slávnostnú 
omšu odbavil spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František 
Tondra. Po omši nasledoval kultúrny program spojený s oceňova-
ním významných rodákov i osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 
tejto dedinky. Pri príležitosti spomínaného výročia prvej píso- 
mnej zmienky bola vydaná aj brožúrka obsahujúca stručné deji-
ny, kultúrne pamiatky i súčasnosť obce. Nad Malou Frankovou bol 
osadený kríž, ktorý bude v noci svojim svetlom bdieť nad celou 
frankovskou dolinou.

Reforma odvodov
V druhej polovici augusta vláda SR na svojom zasadnutí 

schválila legislatívnu podobu reformy daní a odvodov. Podľa 
tohto návrhu sa má základom pre výpočet daní a odvodov od za-
čiatku budúceho roka stať tzv. superhrubá mzda, ktorá vznikne 
navýšením hrubej mzdy zamestnanca o odvody zamestnávateľa 
s výnimkou súčasného poistného na úrazové poistenie. Refor-
ma má súčasne zaviesť jednotný vymeriavací základ na plate-
nie odvodov a daní. Zdravotný odvod má byť pre všetkých 9 %. 
Výnimku budú tvoriť zdravotne ťažko postihnutí a poberatelia 
invalidných dôchodkov, ktorých odvod má byť polovičný. Sadzba 
sociálneho odvodu pre zamestnancov má byť 19 % a pre ľudí 
pracujúcich podľa dohody 10 %. Pre samostatne zárobkovo čin-
né osoby má byť sadzba sociálneho odvodu 13 %, avšak nebude 
zahŕňať povinné nemocenské poistenie. Paušálne výdavky budú 
v jednotnej výške 40 %, pričom by sa mali obmedziť horným li-
mitom na úrovni životného minima v sume 200 eur mesačne.

Čistejšie Tatry
Skupina ľudí združená v Tatranskom okrášľovacom spolku priš-

la s nápadom ako urobiť naše najmohutnejšie hory čistejšími. Tu-
risti by si pred odchodom na túru mali zobrať so sebou ekologickú 
tašku, do ktorej by zozbierali všetky nájdené odpadky, vrátane 
tých svojich. Za odfotografovanie sa s taškou nájdených smetí pri 
návrate z túry by potom mohli vyhrať rôzne ceny ako týždenný 
pobyt v Tatrách či romantickú večeru.

Kysucká cyklotrasa
Pri známej kysuckej železničke by mala do budúcej jesene vy-

rásť 20 kilometrová cyklotrasa. Nástupným miestom bude Krásna 
nad Kysucou, ďalej povedie cez kataster Zborova nad Bystricou, 
Klubiny, Starú a Novú Bystricu do Radôstky. Okrem cyklistov budú 
môcť cyklotrasu využívať aj korčuliari a v zime bežkári.

Tajomná Levoča
Počas celého júla a augusta si mohli návštevníci Levoče na me-

dzinárodnom kultúrnom festivale Dni Majstra Pavla pozrieť vystú-
penia slovenských i zahraničných folklórnych súborov, koncerty, 
divadielka, výstavy, filmy, tvorivé dielne či promenády dychoviek, 
ktorej sa už tradične zúčastňuje aj dychovka z Kacvína. Levočské 
kultúrne leto v tomto roku vyvrcholilo podujatím pod názvom Ta-
jomná Levoča, ktorého nosnou udalosťou bol Karpatský remesel-
ný trh, kde remeselníci priamo pred očami návštevníkov predvá-
dzali svoje umenie.

Poprad v najlepšej európskej hokejovej lige
V Poprade budú môcť fanúšikovia hokeja v tejto sezóne uvi-

dieť mužstvá z ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy, ktorá je po-
važovaná za najkvalitnejšiu v Európe. Nováčik tejto ligy HC Lev 
Poprad bude najzápadnejším mestom v lige a zároveň prvým klu-
bom mimo krajín bývalého sovietskeho zväzu. Jeho najbližší súper 
Dinamo Minsk je vzdialený 900 km. Základ slovenského mužstva 
tvoria slovenskí a českí hráči, ktorých doplňujú hokejisti zo Švéd-
ska, USA a Ruska. Prvý zápas KHL na Slovensku HC Lev Poprad 
– Avangard Omsk sa mal odohrať na popradskom štadióne už 10. 
septembra. Miesto toho sa konala rozlúčka s hokejistami, ktorí 
tragicky zahynuli, medzi nimi aj s Pavlom Demitrom. (mm-m)
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Strelecká súťaž o putovný pohár F. Petráška
V nedeľné popoludnie 28. augusta t.r. sa uskutočnila na strel-

nici v Krempachoch strelecká súťaž o víťazný putovný pohár Fran-
tiška Petráška. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 26 strelcov. Podľa zís-
kaných bodov bolo poradie víťazov nasledovné: 1. miesto - Jozef 
Sarna z Čiernej Hory, 2. Julian Łukasz z Krempách, 3. Tomáš Petrá-
šek z Krempách, 4. Miroslav Kačmarčík z Krempách a 5. Adam Kriš-
tofek z Krempách. Pripomeňme si, že minuloročným  trofejistom 
bol Jozef Tazik - člen streleckého krúžku v Krempachoch. Celko-
vo súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a nakoniec si najlepší 
strelec prevzal zaslúžený víťazný putovný pohár a ostatní súťažiaci 
získali diplomy za účasť. (fp)

Krajanská vatra na Sliezsku 
V dňoch 24. - 25. septembra t.r. organizujú členovia MS SSP zo 

Sliezska tradičné stretnutie pod názvom Krajanská vatra, ktorým 
sa zavŕšia posledné letné dni a privíta prichádzajúca jeseň. Oboha-
tením bude aj prítomnosť prvých absolventov slovenského lýcea 
v Jablonke, ktorí si s úsmevom na tvári i slzou na líci zaspomínajú 
na časy svojej mladosti. Všetkých na túto udalosť pozýva tajomník 
tamojšej miestnej skupiny a verný krajan Bronislav Knapčík. (bk)

Gminná dožinková slávnosť
Malá Lipnica privítala s mimoriadnou srdečnosťou všetkých 

účastníkov tohtoročných 19. gminných dožinkov, ktoré sa kona-
li dňa 28. augusta t.r. Na prichádzajúce delegácie s dožinkovými 
vencami čakal pri slávnostne vyzdobenej bráne starosta obce Leon 
Łuka spolu s obyvateľmi Malej Lipnice. Ďakovnú svätú omšu od-
bavovali na úmysel roľníkov v obecnom kostole sv. Štefana dekan  
dp. Stanisław Krupa a farár Adam Leśniak. Neskôr sa slávnost-
ný sprievod presunul ku zbrojnici, kde starosta obce všetkých 
pekne privítal a vojtovi gminy Jablonka Antonimu Karlakovi po-
daroval bochník chleba - symbol tohtoročnej úrody. Po úvod-
nej časti sa začala súťaž, v ktorej sa každá obec prezentovala 
svojím bohato ozdobeným vencom, pričom porota v zložení: 
Jadwiga Pilch, Barbara Zgama, Stanisław Czerwień musela vy-
brať ten najkrajší spomedzi nich. Popritom porotu zaujímalo 
aj to, ako boli vyzdobené dožinkové vozy, na ktorých gazdovia 

z okolitých obcí priviezli svoje vence. Po spoločnom zvážení po-
rota vyhlásila výsledky v troch kategóriách: Dožinkové  ven-
ce: 1. miesto obce - Malá Lipnica, Chyžné a Jablonka-Bory,  
2. Horná Zubrica a Jablonka, 3.  Oravka, Dolná Zubrica a Podvlk.
Dožinkový voz: 1. miesto obce - Jablonka, Chyžné, Dolná Zubrica, 
2. Jablonka-Bory, Horná Zubrica, 3. Oravka, Podvlk a Malá Lipnica.
Prezentácia dožinkovej skupiny: 1. miesto - Horná Zubrica, Jab-
lonka 2. Jablonka-Bory, Malá Lipnica, 3. Chyžné, Dolná Zubrica  
a Oravka. O zábavu tohto tradičného podujatia sa postarali folklór-
ne súbory a členovia hudobnej skupiny Tyroli Band. (Zdroj: jab-
lonka.pl)

Nové oplotenie
V Jurgove prebieha oprava oplotenia na obecnom cintoríne. Je 

to potrebná investícia, keďže staré oplotenie sa začalo rozpadávať 
a obyvatelia obce sa rozhodli vybudovať nové. (aj)

Výstava venovaná dychovke
Pri príležitosti 180. výročia pôsobnosti jurgovskej dychovky 

je v obci v priestoroch starej zbrojnice sprístupnená zaujímavá 
výstava venovaná dychovke, jej histórii, hudobným nástrojom 
a členom. Návštevník si môže prezrieť dychové nástroje, na kto-
rých dlhé roky hrali hudobníci, fotografie zachytávajúce vývinový 
proces dychového orchestra, ako aj zapísať sa do pamätnej knihy. 
V prípade záujmu môže aj podporiť dychovku. (aj)

Koncert kacvínskej dychovky
8. mája 2011 sa Mládežnícka dychovka z Kacvína zúčastnila V. 

ročníka Podhalského okresného festivalu dychových hudieb v No-
vom Targu. (sw)
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ORAVA

CESTOU PO ORAVE...
To, že je Orava pekný kraj s množstvom prírodných i histo-

rických pamiatok vie iste každý, kto ju aspoň raz navštívil. 
Počas letnej dovolenky sme sa  trochu pracovne a trochu 

kvôli oddychu na Slovensku vybrali na Oravu aj my. Ľudia, ktorí tu 
žijú si vedome či nevedome nesú duchovný odkaz svojich predkov 
a musím povedať, že sme skutočne mali to šťastie a počas svoj-
ho pobytu sme stretli samých milých, usmievavých a ústretových 
ľudí.

Štátny archív v Bytči,  
pobočka v Dolnom Kubíne

V meste, kde sa narodilo viacero významných osobností slo-
venského národného života, v Dolnom Kubíne, sa okrem iného 
nachádza dôležitá inštitúcia pre poznanie dejín Slovákov žijúcich 
dnes v oravských obciach v Poľsku – pobočka Štátneho archívu 
v Bytči. Vždy usmievavá riaditeľka archívu PhDr. Soňa Maťugová 
nás privítala veľmi priateľsky a poskytla nám na štúdium množstvo 
materiálu týkajúceho sa „našich“ oravských obcí, z ktorého bude-
me určite čerpať pri písaní Čriepkov z histórie na stránkach Života. 
Na ukážku môžem azda prezradiť, že sme objavili slovaciká (doku-
menty písané v slovenskom jazyku) pochádzajúce z 19. storočia 
z Jablonky, Bukoviny-Podsklia, Chyžného, Dolnej Lipnice, Hornej 
Zubrice či Pekelníka a množstvo iných zaujímavých dokumentov.

Ďalšie milé prekvapenie nás čakalo v podobe príjemnej pracov-
níčky bádateľne archívu Blanky Karaskovej, od ktorej sme sa do-
zvedeli, že je pravnučkou Ignáca Paňáka, rodáka z Jablonky. Ignác 
Paňák sa prisťahoval, so svojou manželkou Máriou pochádzajúcou 
z Pekelníka, do Oravského Podzámku ešte pred prvou svetovou 
vojnou a jeho rodina bola a je skutočným prínosom pre duchovné 
dedičstvo Oravy i Slovenska. Ich syn Cyril, ktorý sa narodil ešte 

v Jablonke, bol aktívnym matičiarom, rozširoval diela slovenských 
autorov po okolitých dedinách a preto často čelil nepríjemnostiam 
zo strany maďarskej vrchnosti. Cyrilov syn páter František Paňák 
SJ sa stal kňazom, pričom viacerí ho považovali za pokračovateľa 
v diele troch svätých košických mučeníkov. Bol taktiež tajomníkom 
a členom predsedníctva Matice slovenskej. Najmladšia dcéra Žo-
fia sa vydala za slovenského novinára a spisovateľa Mila Urbana, 
ktorého azda najznámejší román, trilógia Živý bič bol preložený do 
ôsmych jazykov, medzi inými aj do poľštiny. Dej tohto svetozná-
meho románu sa prirodzene odohráva práve na území hornej 
Oravy. K tejto národne uvedomelej rodine patril aj V. Paňák žijúci 
v USA, ktorý v roku 1919 podpísal protestnú rezolúciu proti pri-
pojeniu Spiša a Oravy k Poľsku. Na dôvažok, manžel už spomína-
nej pravnučky Ignáca Paňáka RNDr. Dušan Karaska je významným 
oravským ornitológom, ktorý pracuje v Oravskom múzeu, pričom 
z jeho pera vychádzajú publikácie o oravskej prírode.

Čaplovičova knižnica
Ďalšou vzdelávacou inštitúciou v Dolnom Kubíne, kde sa na-

chádzajú vzácne materiály týkajúce sa oravských obcí v Poľsku je 
Čaplovičova knižnica. Jedná sa predovšetkým o regionálne noviny 
z 19. a 20. storočia, z ktorých sa niektoré nachádzajú iba tu. Vďaka 
opäť veľmi ústretovej Mgr. Kataríne Ileniovej sme tu objavili vý-
tlačky celoslovenského časopisu vydávaného v Jablonke na pre-
lome 19. a 20. storočia pod názvom Kráľovná sv. Ruženca, rôzne 
regionálne noviny z čias plebiscitu či oravské noviny zo začiatku 
20. storočia – to všetko samozrejme v slovenskom jazyku. Táto 
knižnica však obsahuje mnohé ďalšie vzácne periodiká, celkovo 
vyše 90 600 knižničných jednotiek, okrem kníh, novín a časopisov 
aj kresby, rytiny, mapy či atlasy, zo slovenskej, európskej i svetovej 
knižnej kultúry od 15. storočia až do súčasnosti, čím sa zaradu-
je medzi najvzácnejšie historické knižnice na Slovensku. Knižnicu 
spravuje Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré sa 
nachádza v tej istej budove a približuje život a dielo tohto básnika. 
Pre krajanov je iste známa najmä jeho báseň 28. júla 1920, v kto-
rej vyjadril bezmocnosť a žiaľ nad odtrhnutím oravských obcí a ich 
pripojením k Poľsku.

Gäceľ
Našou nasledujúcou zastávkou bolo miesto stretnutí oravských 

národovcov – Gäceľ. Leží na okraji mesta Dolný Kubín, pričom sa 
tu dnes nachádza kemp. V minulosti bolo toto odľahlé miesto, po-
dobne ako Devín pri Bratislave, vhodné na stretnutia slovenských 
národovcov z Oravy, ktorí sa tak vyhli zvedavým očiam a ušiam 
maďarskej vrchnosti. Práve tu boli vyhlásené žiadosti oravského 
ľudu, čo síce pripomína skromná pamätná tabuľa, avšak celkovo je 

Cyril Paňák so svojou rodinou (Archív Magdalény Krupášovej, rod. Jendrejskej)

Dom Paňákovcov v Oravskom podzámku
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tak významné miesto veľmi zanedbané a aj z domácich obyvateľov 
málokto niečo o ňom vie. A pritom by postačilo len pokosiť trávu, 
objednať šikovného murára a postaviť viditeľný informačný pa-
nel... Potom by sa iste toto miesto mohlo stať centrom národných 
slávností na Orave i zaujímavou turistickou atrakciou v kraji.

Oravský hrad
Pri svojom putovaní sme samozrejme nemohli vynechať ani 

najznámejšiu a najnavštevovanejšiu pamiatku na Orave Oravský 
hrad. Už z diaľky nás vítala slovenská zástava vejúca na hrade vy-
pínajúcom sa nad Oravským Podzámkom. Prvé prekvapenie nás 
čakalo už pri kúpe lístkov, ktoré sa predávajú v dreveničke priamo 
pod hradom. Tá totiž kedysi patrila vyššie spomínanej rodine Pa-
ňákovcov z Jablonky a preto sa tu istý čas zdržiaval tiež slovenský 
spisovateľ Milo Urban, čo pripomína pamätná tabuľa. Pamät-
nú tabuľu má v obci aj ďalší z rodiny Paňákovcov František, a to 
na miestnej fare. I tu sa nám pošťastilo stretnúť milého človeka 
– miestneho farára, ktorý nám o pátrovi Paňákovi nielenže po-
rozprával, ale i podaroval knihu. Samotná prehliadka hradu bola 
ozvláštnená vystúpením šermiarov, remeselníkov či ľudových 
a dobových hudobníkov. Na hrade sme strávili takmer dve hodiny 
a naozaj bolo čo pozerať.

Podbiel 
Peknou bodkou za naším putovaním po Orave bol 36. ročník 

Podroháčskych folklórnych slávností, kde nás pozvali organizátori 
a naši priatelia z Oravského kultúrneho strediska Oľga a Miroslav 
Žabenskí. Pred príchodom do samotného centra slávností Zuber-
ca sme sa ešte zastavili v rázovitej oravskej obci Podbiel. Cestu tu 
lemujú pekné oravské dreveničky, ktoré si v prípade záujmu môžte 

aj prenajať. Milým prekvapením bolo stretnutie s dvoma dievčata-
mi v krojoch, ktoré nás pozvali na prehliadku malého múzea, kde 
nám nielenže porozprávali o samotnom múzeu, ale aj zaspievali 
oravské pesničky. Pre zaujímavosť môžme uviesť, že iniciátorom 
myšlienky založenia múzea bol zamagurský rodák zo Spišskej Sta-
rej Vsi Donát Čarnogurský. V múzeu sme sa tiež dozvedeli, že pr-
vým farárom v Podbieli bol Ján Schelling, ktorý tu prišiel z Podvlka 
a že v Podbieli v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vykoná-
val kňazskú činnosť rodák z Jablonky Karol Lihosit.

Zuberec
Z Podbiela sme už pokračovali do prekrásnej prírodnej scené-

rie v Zuberci, kde sa počas troch dní, na dvoch pódiách – amfi-
teátra a v múzeu oravskej dediny, predviedlo množstvo ľudových 
hudieb, súborov a skupín. Okrem domácich Zuberčanov a ďalších 
oravských zoskupení iste každého zaujali temperamentné vystúpe-
nia súboru z bulharského Slivenu, ale najmä z gruzínskeho Tbilisi. 
V peknom počasí sme si prirodzene nenechali ujsť ani prehliadku 
samotného skanzenu, kde sa okrem vystúpení konal tiež tradičný 
trh ľudových remesiel.

Hladovka
Poslednou obcou, kde sme sa 

na našej oravskej ceste zastavili 
bola dnes pohraničná dedinka 
Hladovka, ktorú istý čas, v ro-
koch 1920-1924 a 1938-1939, 
zabrali Poliaci. Navštívili sme 
miestneho kňaza Jozefa Galvoňa, 
ktorý je autorom monografie tej-
to obce. Prijal nás prívetivo a po-
daroval nám knihu o Hladovke, 
za čo mu veľmi pekne ďakujeme. 
A keďže sme ho zastihli pri osla-
vách pekného životného jubilea 
70. rokov, chceme mu pri tejto 
príležitosti čo najsrdečnejšie za-
gratulovať, zaželať hlavne dobré 
telesné i duševné zdravie a ešte 
veľa úspechov, tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu.

To isté chceme zaželať aj celému peknému kútu slovenskej 
zeme, ktorý nesie názov Orava a všetkým ľuďom, ktorí ho obývajú 
a zveľaďujú.

Milica	Majeriková-Molitoris

Foto:	Milica	Majeriková-Molitoris,	Ľudomír	Molitoris

Významné miesto v Gäceli pripomína už len skromná pamätná tabuľa

Múzeum oravskej dediny

Folklórne slávnosti v Zuberci

Autor monogra�e Jozef Galvoň
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Dobrovoľné požiarne zbory sú príkladom nezištne posky-
tovanej pomoci blížnemu, často aj za cenu vlastného 
zdravia. Vďaka úsiliu ochotníkov sa mohli v nedeľu 21. 

augusta t.r. v Nedeci uskutočniť oslavy spojené so 105. výročím 
existencie dobrovoľného požiarneho zboru a posviackou nového 
zásahového vozidla značky Volkswagen. 

Slávnosť začala pochodom delegácií požiarnych zborov z gminy 
Nižné Lapše a okolitých obcí, ako aj partnerských DPZ zo Sloven-
ska a z Niedar z Poľska, ktorý smeroval do kostola sv. Bartolomeja. 

Tam sv. omšu na úmysel požiarnikov slúžil miestny farár A. Pawlak. 
Po bohoslužbách sa delegácie v sprievode nižnolapšanskej dy-
chovky DPZ presunuli k zbrojnici. Predseda DPZ v Nedeci Adam 
Święty privítal najskôr vzácnych hostí a všetkých zhromaždených. 
Medzi čestnými hosťami boli o.i. malopoľský vojvoda Stanisław 
Kracik, poslanec Snemu PR a predseda Vojvodskej správy DPZ PR 
v Krakove Edward Siarka, Przemysław Szkarłat z Vojvodskej sprá-
vy DPZ PR, predseda Okresnej správy DPZ PR v Novom Targu Jan 
Kuczkowicz, zástupca okresného veliteľa ŠPZ v Novom Targu Sta-
nisław Galica, predseda gminnej správy DPZ PR v Nižných Lapšoch 
Bogumił Łojek, vojt gminy Nižné Lapše Paweł Dziuban spolu s pra-
covníkmi a poslancami gminnej rady a ďalší. Po úvodných slovách 
nasledovalo vztýčenie štátnej vlajky a vypočutie si štátnej hymny, 
ktorú zahrala nižnolapšanská dychovka. Neskôr predseda zboru 
v krátkosti oboznámil prítomných s históriou zboru. 

Pekná chvíľa nastala pri udeľovaní vyznamenaní pre najstarších 
a zaslúžilých nedeckých požiarnikov. Zlatým krížom za zásluhy pre 
požiarnictvo boli vyznamenaní Andrzej Adamczyk (syn Andrzeja) 
a Andrej Svätý (s. Jána). Strieborný kríž si vyzdvihli Jozef Kapolka 
(s. Valenta) a Jozef Neupauer (s. Františka). Zlatú medailu za záslu-
hy pre požiarnictvo dostali Ján Kapolka (s. Vojtecha), Jozef Kapolka 
(s. Vojtecha), Ján Kopačka (s. Vojtecha) a Valent Olejarčík (s. Jána). 
Striebornou medailou za zásluhy pre požiarnictvo boli odmenení 
Andrej Galik (s. Michala), Milan Groňský (s. Michala), Jozef Svätý 
(s. Andreja) a Ján Ševčík (s. Antona). Bronzovú medailu za zásluhy 
pre požiarnictvo udelili Jozefovi Kapolkovi (s. Jána) a Zbigniewovi 
Kapolkovi (s. Jána). Odznak Vzorný požiarnik získali: Ján Kapolka (s. 
Vojtecha), Jozef Kapolka (s. Vojtecha) a Valent Olejarčík (s. Jána). 
Znakom úcty a vďaky boli tiež poďakovania vyjadrené požiarnikom 
- seniorom Andrejovi Adamczykovi, Andrejovi Kapolkovi, Jozefo-
vi Kapolkovi, Valentovi Olejarčíkovi a Andrejovi Svätému, za ich 
prácu v prospech požiarneho zboru. Na záver predseda A. Święty 
vyjadril poďakovanie za spoluprácu hasičom zo Spišských Hanušo-
viec a Slanskej Huty zo Slovenska. 

Kulminačným bodom programu bola netrpezlivo očakávaná 
posviacka nového zásahového vozidla značky Volkswagen kňazom 
A. Pawlakom. Prvá skúška vozidla s rozsvietenými svetlami a za-
pnutou húkačkou splnila očakávania všetkých prítomných. 

Na záver predseda zboru A. Święty poďakoval všetkým požiar-
nikom za vynakladané úsilie a dobrú prípravu na neočakávané zá-
sahy a pozval hostí i všetky delegácie DPZ na slávnostný obed do 
zbrojnice. Dobrá nálada a veselosť trvali v Nedeci do neskorého 
večera, kde bola aj tanečná zábava. 

Z histórie zboru
Prvá písomná zmienka týkajúca sa DPZ v Nedeci pochádza 

z roku 1906. V tomto roku nedeckí požiarnici boli vybavení ručnou 
striekačkou značky Walser-Ferencz, vyrobenou v Budapešti. Toho 
istého roku z iniciatívy nedeckého farára J. Rača do protipožiarnej 
ochrany vstúpili noví členovia. Požiarnici dostali od farára ako dar 
obraz ich patróna sv. Floriána. Tieto udalosti sú dôležité pre DPZ 
v Nedeci, keďže sú doložené písomnými dokladmi. Avšak podľa 
ľudového podania zbor musel existoval už skôr, o čom svedčí na-
príklad výstavba drevenej stodoly v roku 1900, ktorá slúžila na 
úschovu požiarneho náradia. Táto stodola plnila funkciu zbrojnice 
a slúžila požiarnikom 48 rokov. Ďalšou udalosťou, ktorá potvrdzuje 
činnosť požiarnikov už v 19. storočí bolo hasenie požiaru v Nedeci, 
ktorý vypukol 3. mája 1895. Tento fakt potvrdzujú aj najstarší oby-
vatelia a požiarnici, ktorí osobne poznali svedkov tohto tragického 
požiaru. Po tejto udalosti si všetci obyvatelia uvedomili význam 
protipožiarnej ochrany,  a preto na vlastné náklady kúpili pre po-
žiarnikov ešte pred prvou sv. vojnou ďalšiu ručnú striekačku na 
štvorkolovom voze s vodnou nádržou. Počas prvej sv. vojny vývoj 
zboru stagnoval a viacerí členovia zahynuli na fronte. V roku 1927 
dochádza k reorganizácii zboru, zvyšuje sa počet členov vďaka J. 
Wójcikovi a J. Pojedincovi. Vtedy bol zbor aj zaregistrovaný. V roku 
1929 požiarnici kúpili zástavu, na kúpu ktorej prispeli obyvatelia 
obce. Podľa kroniky z roku 1931 „počas návštevy Spiša prezident 
prof. Ignacy Mościcki osobne odovzdal zástavu pre DPZ v Nede-
ci“. O rok neskôr vedenie Zväzu požiarnych zborov Krakovského 
vojvodstva nariadilo presťahovať zbrojnicu do centra obce a zá-
roveň pochválilo vzornú  údržbu hasičského náradia i veľmi dobrú 
pripravenosť. Zbor mal preto plné ruky práce, za čo sa mu ušlo 
poďakovanie od vedenia v Novom Targu. V roku 1934 na Valnom 
zhromaždení požiarnych zborov predseda zboru a súčasne vojt 

NEDECA

SLÁVNOSŤ NEDECKÝCH POŽIARNIKOV

A. Svätý preberá vyznamenanie z rúk S. Kracika

S. Kracik pri prehliadke delegácií DPZ
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gminy Ján Pojedinec predložil žiadosť na kúpu motorovej striekač-
ky. Túto iniciatívu podporil miestny urbár a prostriedky z predaja 
dreva určil taktiež na tento cieľ. Novú striekačku značky Syrena 
M–400 posvätili v roku 1935. Ďalším cieľom, aký si DPZ v Nedeci 
určil, bola výstavba novej zbrojnice, pretože stará drevená šopa 
bola počas povodní poškodená. Tieto plány však prerušila druhá 
sv. vojna. 

V 40-tych rokoch sa začalo s výstavbou novej zbrojnice. Hla-
vným iniciátorom tohto predsavzatia bol miestny farár Michal Ku-
bičiar, ktorý daroval cirkevný pozemok na výmenu za súkromný, 
kde bolo vhodnejšie miesto pre túto stavbu. V 1947 sa začala stav-
ba novej murovanej požiarnej zbrojnice. Na stavbe pracovali po-
žiarnici a obyvatelia obce. Okresné veliteľstvo požiarnych zborov 
v Novom Targu v roku 1958 vymenilo striekačku značky Syrena M–

400 na Leopoldia M–800. 60-te roky 20. storočia sa niesli v zname-
ní mnohých úspechov. Jednotka DPZ získavala v organizovaných 
športových pretekoch alebo ukážkových cvičeniach prvé miesta. 
V roku 1964 kúpili ďalšiu motorovú striekačku značky Polonia PO-
3 M-800, ktorej nákup podporil Roľnícky krúžok a nedecký urbár. 
V roku 1972 Okresné veliteľstvo požiarnych zborov v Novom Tar-
gu darovalo zboru ako jednému z prvých automobil značky Żuk. 
V roku 1975 boli ukončené práce pri prestavbe murovanej zbroj-
nice. Malú miestnosť určili na priestor so starým náradím. V roku 
1980 bol postavený stojan na sušenie hadíc. V 70-tych rokoch sa 
ukázalo, že zbor potrebuje väčšie zásahové vozidlo a vďaka sna-
hám požiarnici dostali nové vozidlo značky Star. 

V roku 1981 nedecký zbor oslávil 75. výročie existencie a obec 
650. rokov od jej vzniku. Počas týchto slávností, 14. júna, vtedajší 
predseda DPZ Ján Ševčík v mene všetkých Nedečanov slávnostne 

odovzdal novú zástavu, ktorá im slúži dodnes. Najväčší a najtra-
gickejší požiar za posledných sto rokov postihol Nedecu 20. mar-
ca 1990. Zničil majetok desiatich gazdov. Po tomto požiari 40 ľudí 
ostalo bez strechy nad hlavou. Pomocnú ruku im podali nielen 
obyvatelia obce, ale aj okolité obce a armáda. 

V roku 1995 kúpili na Slovensku motorovú striekačku PS12R 
o moci 1500 l/s. V roku 1997 a 1999 boli záplavy, v dôsledku kto-
rých utrpela aj Nedeca. Ďalšou významnou udalosťou bol nákup 
nového zásahového automobilu značky STAR 266 a jeho posviac-
ka bola 21. júla 2002. Súčasne sa rozhodol zbor postaviť novú 
zbrojnicu. Stavba prebiehala v rokoch 2003 - 2009 z vlastných 
prostriedkov zboru a pomoci ochotníkov. Veľkou pomocou sa uká-
zali požiarnici v zálohe, ktorí pomáhali i finančne podporili stavbu. 
Financie poskytol urbár, obecná rada a vtedajší kňazi nedeckej 
farnosti kňaz Marián Wanat a Jozef Bednarčík. S veľkou ocho-
tou prispeli na stavbu aj rodáci z USA. Posviacka novej zbrojnice 
sa konala 11. októbra 2009. V minulom roku pribudla do zboru 

striekačka značky TOHATSU. Ďalšou úlohou, ktorú si zbor určil bol 
nákup menšieho zásahového automobilu. Vozidlo bolo kúpené za 
financie zboru a s finančným príspevkom Vodnej elektrárne v Ne-
deci, Spolku historikov umenia, Múzea nedeckého zámku a Druž-
stevnej banky v Novom Targu.

Toľko teda z histórie nedeckého DPZ, ktorému prajeme čo naj-
menej zásahov proti červenému kohútovi a čo najviac stretnutí 
v kruhu kolegov práve pri takých pekných spomínaných slávnos-
tiach, aké sa konali nedávno v Nedeci.

Dorota	Mošová

Zlatú medailu pre V. Olejarčíka odovzdáva E. Siarka a J. Kuczkowicz

Posviacka nového vozidla

Príhovor E. Siarku. V pozadí F. Šoltýs a A. Święty

Vyznamenanie pre partnerské zbory zo Slovenska a Poľska
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

MARTIN KUKUČÍN

SPOD ŠKOLSKÉHO 
PRACHU

„Preboha, deti, čo to robíte za rákoš? Čo ti je Petríček – a ty ho pusť! 
Máš menej rozumu ako on.“

„On ma bil!“ bránila sa Elena.
„Rebro ti len nezlomil!“
Elena, ako vždy, musela i teraz za Petríka odniesť. Pustila ho. Ale 

Petrík chcel skúsiť, či ruky sú ešte celé – udrel sestru ešte raz knihou. Šla 
k nemu mamika, ale i tej sa vytrhol a hodil sa na lavičku dolu bruchom. 
Všetky tieto výkony doprevádzal strašným vytrubovaním.

„Čo ti je, čo sa ti stalo?“ volala naň mamika.
Ale ju nepočul. On sa len snažil, aby jeho melódia bola hlasitá 

a aby mala aké-také variácie. Hrubé tóny ustúpili tenšiemu, a to 
sa tak menilo.

Ferko vyšiel pod stenu, lebo zunoval už počúvať Petríkovu produkciu. 
Položil mu ruku na chrbát.

„Petrík, čo ti je? Nehanbíš sa revať ani dáky chlapec... Si mi ty za 
kamarát!“

Petrík pozrel bokom a videl pri sebe Ferka. Robil poriadky, že pre-
stane – ale razom nešlo. Vodilo sa mu tak ako vozu, keď sa rozbehne. 
Ťažko ho rozohnať, ale ešte ťažšie zastaviť. No predsa zvuky sa miernili 
a o chvíľu ozývala sa len tônička predošlej produkcie. Mamika dľa tých 
mnohosľubných začiatkov čakala, že koncert potrvá aspoň do obeda 
a ukončí sa len pri korbáči – a tu také sklamanie! Ju neslúchne, 
a toho Putorisa slúchne – ako je to? Pozrela tázavo na dcéru – ale u tej 
stretla sa miesto odpovede tiež s otázkou.

„No, a teraz povedz mamičke, čo sa ti stalo.“
„Načo ma chytila?“
„Kto?“
„Táto!“ A Petrík ukázal svojou cvičebnicou na sestru, ale tak ochotne, 

že sa tá hneď za lakeť chytila. Ferko, nevedieť prečo, hrozne sa nahneval. 
Chytil svojho kamaráta za rameno a odsotil ho.

„Choď mi ho, ty surovec! Ta – ta, medzi zbojníkov ...“
Petrík sa oprel o stenu a plakal. Nebolo to už trúbenie – to bol use-

davý plač, ktorým nesú sa záchvevy bôľu ...
„Toto je pád – toto je pád!“ opakovala si mamika. „Tam sa skúrilo 

... ukázala k inštruktorovej izbe a doložila pološeptom: „Bolo počuť 
krik ... okrikoval ho – samú ma mrzelo.“

„Petrík poď sem a neplač!“ prihovoril sa mu Ferko. Petrík stal si 
bližšie, zatíchol, ale mu kútiky uťahovalo. Mamika zažiarlila, akú má 
Ferko vládu nad jej maznáčikom. „A teraz odprosíš mamiku i ... No, 
čože zas vymýšľaš?“ Petrík pristúpil k mamike, bozkal jej ruku, hoci to 
bol bozk viac symbolický ako ozajstný. Obrátil sa k sestre – ale tvár 
to nebola kajúca. Hľadel na ňu spod obočia, stal si bokom a odul 
gamby. Sestra sa sklonila k nemu a objala ho. Zmierenie bolo úplné.

„No, ale ten chlapec vás slúcha – to je svätá pravda!“ riekla pani 
rechtorka.

„Áno, my jeden druhému urobíme kvôli, čo len môžme. No a teraz, 
Petrík, pôjdeme do záhrady – či ku mne?“

„Ja – do záhrady!“
Knihu oddal udobrenej sestre a odišiel. Mamika s dcérou šli do ku-

chyne.
„Tak čo to bolo, Petrík – rozprávaj. Čo ti urobila sestra?“

„Chytila ma a opytovala sa ma, čo mi je ... A čo sa má spytovať 
– môže dobre vedieť! Zas ma vyhrešili – a mrzko. Zakázali mi k vám 
chodiť ...“

„A je to pravda?“
„Pravda! A k Putorisovi nepôjdeš – tak mi povedal. Ja k nemu už 

viac nepôjdem.“
„Vieš, čo som ja povedal!“
„Ale keď sa ma nikdy nespýta, čo viem; vždy len, čo neviem. A potom 

kričí...“
Ferko dlho namáhal sa, kým nahovoril chlapca ísť zajtra na hodinu. 

Petrík postavil podmienku, aby inštruktor odvolal svoj zákaz. Ferko 
šiel rovno k Miškovi. Ten sa mu usmieval, lebo tušil, čo ho sem vedie.

„Vidíš, následky tvojej práce! Ja si s ním neviem ináč rady. Musel 
som – musel.“

„Myslíš, že ti to bude osožiť? Chlapca tak nenakriatneš. A čo urobíš, 
keď proti tvojmu zákazu bude chodiť ku mne?“

„To viem, že bude – menovite, keď mu to ty vysvetlíš. Tak mi ty 
ideš po ruke, tak!“

Ferko sa nahneval.
„Áno idem. I dnes by si bol mal výstup s domácimi. Chlapec by bol 

všetko prezradil.“
„A čo potom?“
„Rozsúď si sám.“
„Prísnosť mi nik nezazlí.“
„Ale zlý úmysel áno: ba nie úmysel, ale skutok! Načo pokorovať 

chlapca – ten má tiež istú hrdosť. Prosím ťa, rozváž si – odvolaj zákaz. 
Len tu nech neplatí; v Revúcej, nedbám, prevádzaj si, čo chceš. Sme tu 
hostia, nerob v dome rozbroj.“

„Ty na mňa máš vždy požiadavky, a sám nepopustíš. Len nech necho-
dí k tebe, ja hneď natiahnem inú strunu. Ale takto – pováž moje polože-
nie! Ja mám byť zodpovedný za tvoje skutky!“

„Teda nepopustíš? Či vieš, že chlapec ti nebude chodiť na hodiny, 
kým tvoj zákaz stojí? Pováž následky ...“

„Nemožno; nech sa robí, čo chce!“
Ferko vyšiel do dvora. Čakala naň nová úloha: zlomiť Petríka. Našiel 

ho v záhrade, ale Petrík nechcel ani počuť o zákaze.
„Ja budem k vám chodiť – nech ma pokutuje, ak chce!“
To bolo jeho rozhodnutie. A nie celkom zlé. Lebo trest previesť – to 

bola ťažká vec. Ale Ferko uhádol Petríkove zadné myšlienky.
„Nesmieš chodiť ku mne, to ti zakazujem ja.“
Chlapec odvrátil sa od Ferka; blúdil po záhrade, hľadal spôsoby vy-

pomstiť sa na zlomyseľnom inštruktorovi.
„Počkaj – ja tebe dám! Nebudeš ty viac v našom dome.“ A malý fur-

ták koval svetoborné plány.
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Miško celý večer pracoval na svojej kázni. Prepracoval nedokonalý 

začiatok a dokončil ju, ako najlepšie mohol. Keď si ľahol, ako i inokedy, 
odriekal večernú modlitbu, ktorú sa ešte od matere naučil. A zvláštna 
vec! Mnohé jej slovo zachytilo sa v mysli – modlitba neodšumela 
naprázdno.

Ja ju zbožňujem ... Klam je to nie, ani okamžitý záchvat. To je cit 
opravdivý, hlboký. Veď prečo som robil dnes toľké komédie? Pre teba, 
Elena, pre teba! Bojím sa o teba, že mi ťa predchytia: preto bojujem, 
vadím sa s celým svetom. Áno, Putoris má dnes navrchu ... No, ešte 
nebol boj, toto bola len šarvátka. S chlapcom nemal som tak prísne 
postupovať. Ten zákaz je chyba, veľká chyba odo mňa. Ja sám ho 
neprevediem – a starý? Veď ten nesmie tušiť, čo sa robí. Mohol by ma 
znížiť, zahanbiť pred chlapcom, i pred ňou ... Odvolám ho. Áno, 
Ferko, ty si zvíťazil, ale to je víťazstvo Pyrrhovo! Maj si svojho Petríka – bu-
deš mať aspoň náhradu za Elenu. Ach, Elena, či som ja myslel kedy, že ty 
opanuješ všetky moje city! Veď ty už panuješ nado mnou, bez toho, aby 
si len tušila ... Zajtra, zajtra rozhodne sa všetko.“
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Tými myšlienkami sa zaoberal do samej tvrdej noci. Myšlienky pre-
šli v sny o budúcom šťastí, až tie prešli v naozajstný, zdravý sen ...

Hneď ráno zdelil Ferkovi, že včerajší zákaz odvoláva. Ferko mu vrelo 
stisol ruku; Miško sa usmial. Po raňajkách vyšiel do záhrady s kázňou v 
ruke, ale inými plánmi v hlave: v záhrade hľadal Elenu i našiel ju tam.

„Slečna vždy v práci!“ začal rozhovor. „Keby ja mal toľko vytrva-
losti.“

„Vy tiež idete po práci,“ ukázala na rukopis, ktorý mal Miško v ruke. 
„Lenže vaša je vznešená, ideálna – naša len na tejto čiernej zemi, kde 
sa červíky plazia ...“

„Tým ideálnejšia je vaša, lebo ...“
„Lebo?“
„S ňou spojená je obeť.“
Elena pokrútila hlavou a usmiala sa.
„To u mňa neplatí. Mne je práca nie obeť – skôr radosť. Lebo čo by 

som robila bez nej? A práca ma zaníma, pripravuje mi radosť. Ja som jej 
už privykla, tejto práci v záhradke – vám by to bola skôr obeť ...“

„To vám závidím. Mne moja nepôsobí radosti, ani uspokojenie. Skôr 
cítim ju ako jarmo na sebe. Keď sa ňou zanímam, to je len navonok. 
Myseľ blúdi ...“

„Po ďalekých krajoch,“ doložila Elena s úsmevom.
„Po blízkych – až veľmi blízkych – ale vznáša sa vysoko.“
Miškovi sa vzdychlo.
„Nechže sa vznáša, keď jej krídla stačia.“
„Prihrmí víchor – krídla poláme.“
„Víchor? Čo za víchor?“ pýtala sa, pozrúc mu rovno do tváre.
A divno: na tej tvári, o ktorej myslela, že zná, našla akúsi novú črtu, 

akýsi nový výraz, ktorý tvár urobil neznámou, zanímavou. Čo to bolo, 
sama nevie určite.

„Ten víchor – to je jedno slovíčko z istých úst, jediný pohľad z istých 
očí ...“

Pozrel tak čudne na ňu, že musela sa skloniť k svojej práci, nemohúc 
vydržať ten pohľad.

„A to musí byť akési zlé slovo,“ riekla žartom, ale cítila, že to nie je 
žart.

„Zlé, ba ukrutné slovo! Keby to tá tušila – iste by si rozmyslela ... 
Nepošliapala by moje srdce, neopovrhla by mojimi citmi ...“

„Teda ona! Žena je v tom!“ svitlo Elene v hlave a cítila prudký príval 
krvi do tváre. Ľutovala, že sa pustila v tento rozhovor, ktorý každou 
chvíľou hrozí vziať veľmi vážny obrat. Srdce zabúšilo, cítilo, kam Miško 
naráža. „Len ho zadržať, aby nehovoril ďalej – inokedy, radšej inokedy, 
len teraz nie!“ Tak sa trápila, vytrhávajúc chvejúcou sa rukou plevel. 
No nenašla pravej myšlienky, ktorá by ju zachránila. Cítila, ako sú na ňu 
jeho oči obrátené, ako bodajú, pália.

„Slečna, ja vás milujem – teraz už viete všetko ...“
Elena pocítila na chvíľu strnutie, ruky zastali v práci. Povstala a 

pozrela mu rovno do tváre. Jej čisté, jasné oko spočinulo na ňom. On 
zahľadel sa do jeho tichej hladiny; videl v nej, aký je on nízky i s tým 
náhlym zážehom vášne v tvári oproti jej tichému, jasnému kľudu, 
ktorý opanoval teraz celú jej bytosť. „Čo som to urobil – načo som to 
urobil?“ ozval sa mu neznámy hlas v duši.

„Čo na to odpovedať?“ pomyslela a táto otázka jej mimovoľne ulete-
la z úst. Miško ju počul a znela mu tak žiaľno!

„Odpovedať? Čo vám srdce káže,“ riekol on ticho.
„Srdce!“ usmiala sa, ale Miškovi pozdalo sa, ako by to bol úsmev 

chorého. „Čo môže srdce hovoriť, keď je vzbúrené. Vaše slová dotkli sa 
všetkých jeho strún, tie sa rozzvučali ... Tam je búrka!“

„A u mňa? Myslíte, u mňa je pokoj, ticho? Oddávna neznám, čo 
je pokoj ... I tu je búrka citov, ale nad nimi všetkými panuje jeden 
jediný: ten, ktorý som vám odokryl. U vás sa tiež musí ozvať, vy musíte 
ho znať!“

„U mňa sa neozval ...“
„To je jasná odpoveď!“ prisvedčil Miško a kráčal chodníkom k domu. 

Jeho krok nebol taký pružný, švihácky, nohy sa nekládli jedna k druhej 

pyšno, odmerane. Vlečú sa mdlo, podkľakujú pod zhrbenou, zlomenou 
postavou ... Bolo jej ho ľúto, taký smutný, biedny! Pobehla za ním, 
dohonila ho.

„Ja som nedala žiadnej odpovede! Povedala som, že sama ne-
viem ...“

„Čo je v nás, o tom vieme. O čom nevieme, toho nieto v nás.“
„Ale to som nepovedala.“
„Teda áno?“ Miško zastal a jeho tvár zjasnela ako lúčina po búrke.
„Bože, či ste divný!“ zvolala deva netrpezlivé. „Ani to som nepove-

dala. Len to, že keď sa srdce ozve ...“
„Teda aspoň nádej, ďaleká nádej!“ riekol Miško s povzdychom. „Ja 

som čakal viac – istotu. Ale i za to ďakujem.“
Miško ustatý dovliekol sa do svojej izby. Po tuhom napätí nasledovala 

všeobecná ochablosť. Sadol na diván, oči uprel na povalu. Tam hľadal 
čosi; ktoviečo.

Elena, trochu uspokojená, šla pred obedom do kuchyne. Pri zavá-
raní polievky a nastolovaní jedál musela mamike pomáhať. Mamika 
nič nepozorovala na nej. Účes mala ten istý i všetko – len do zápražky 
na makové halušky nakrájala Elena cibuľky. To mamiku trochu i nahne-
valo.

„Dievča, dievča – čože to zas stváraš! Mak a cibuľka! Hoď chytro 
masla na druhú rajničku. Ach, bože, keby už boli skôr kačice, husi ... 
Takto, v jar vždy len hovädzina, baranina, hovädzina, teľacina a zas 
hovädzina! Premýšľaj, hriešna stvora, aby to bolo vždy na iný manier 
– vždy inakšie a vždy to isté!“

Elena si vzdychla namiesto odpovede. Mamike postačilo i to k úfno-
sti, že dcéra jej útrapám rozumie.

„Veru, dieťa moje, nám ženám je na zaplakanie! V zime – v lete, 
ráno – večer v kuchyni. Vždy len o to sa starať, ako sa druhí majú 
najesť. Ale nám je ešte hej – ale keď ťa pán boh navštívi korheľom 
alebo kartárom: zháňaj, biedna žena, po prázdnych priečinoch! Ja, 
náš otec – takého muža nenájde. Tichý, uznanlivý a veselý – oj, veru 
ťa ten nezarmúti, náš otec.“

Pani rechtorka vliala zápražku s cibuľkou čeliadke do fazule. Zápraž-
ka sa durdila, že miesto panských rezancov dostala sa do čeľadnej fazule 
– zoškvrčala, že i pani rechtorkine myšlienky opustili smutnú tému: 
o neblahom osude našich žien, a obrátili sa k veselším predmetom.

„Vidíš, tento Putoris, ako utíšil Petríka! Tí sa radi vidia ani bratia. 
Musíme ich dať na rok na jeden kvartieľ. Jahoda je celkom iný – pán 
boh vie, aký! Ale tento Ferko, ten sa mi páči. Ten bude ako stvorený pre 
domácnosť. Jahoda – ten, ten bude mať vrtochy ... Pravda, to je 
všetko u boha – ja len hovorím ...“

A mamika by bola dlho, dlho rozkladala, keby sa neboli stenové 
hodiny rozvržďali. Ale odbilo dvanásť, Elena musela ísť prikrývať.
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Pri obede nebolo veľmi veselo. Len starý pán bol veselý a tro-

chu Ferko s ním držal. No domová pani bola tiež v dobrej nálade, čo 
jej slúži len ku chvále, keď povážime, že mala pred sebou ťažkú skúšku 
– napiecť veľkonočných koláčov. Ferkovi neušlo, že Miško je smutný, 
zronený. Ale netušil príčinu. „Iste ho mrzí, že musel odvolať zákaz,“ 
vysvetľoval si. Elena mlčky sedela, nezachytil jedného pohľadu, ktorý 
by svedčil, že si rozumejú. „Čosi sa jej prihodilo, a ona to tají.“ Petrík 
sa držal medzi stranami. Mlčal, ale nie pre dáky tajný bôľ, ale že ústa 
mali prácu inú, omnoho výnosnejšiu.

„Akože je s kázňou?“ obrátil sa starý pán k Ferkovi.
„Už je v rukopise, prepracovaná, dočista odpísaná.“
„Teraz ju len z rukopisu sem,“ ukázal na čelo. „Lebo keď vystúpite, 

uvidíte, ako sa vám kostol zatočí. Len dobrá príprava spasí vás od chýb.“

Pokračovanie	v	budúcom	čísle

(Kukučín,	M.:	Spod	školského	prachu,	Slovenské	vydavateľstvo	krásnej	
literatúry.	Bratislava	1963)
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Brána, kde sa červená značka spája so zelenou i modrou a odkiaľ 
sa hrebeňom babohorského masívu dostaneme na Babiu horu. Zo 
sedla na vrchol podľa mapy síce prejdeme za hodinku, avšak treba 
mať na zreteli aj to, ako dlho budeme obdivovať nádherné oko-
lité hory viditeľné z tejto trasy. Pritom môžeme smelo povedať, 
že tento úsek až po Sokolicu patrí medzi najmalebnejšie karpa-
tské úseky s nádhernými panorámami po obidvoch stranách. Ak 
sme sa nerozhodli vyšplhať sa na vrchol po červenej, zostáva nám 
posledný úsek žltej trasy tiahnuci sa od Markowých Szczawín na 
Babiu horu. Táto trasa sa nazýva Perćou Akademików alebo Tater-
nickou Perćou a patrí medzi najkrajšie babohorské turistické trasy. 
Tým sme sa na Babiu horu dostali už z každej strany, prešli mnoho 
trás a nazreli do mnohých zákutí tohto horského masívu. Istotne 
mnohé nádherné miesta sme nenavštívili, pretože pre obyčajných 
návštevníkov – turistov, nie sú sprístupnené, ale i tak idúc na Babiu 
horu máme veľký výber trás, ktorými sa dostaneme na jej vrchol.

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Prvé chodníky na Babiu horu 
boli vyznačené ešte v období Rakúsko-Uhorska. V tom období sa 
touto činnosťou zaoberalo nemecké turistické združenie Beski-
denverein. Po prvej svetovej vojne sa časť babohorského masívu 
ocitla v Poľsku, druhá časť v Československu. Beskidenverein sa 

však naďalej zaoberalo údržbou a značením chodníkov. Ešte v 19. 
stor. vzniklo ďalšie združenie – Towarzystwo Tatrzańskie, ktoré sa 
po prvej svetovej vojne začalo starať o turistické chodníky aj na 
Babej hore na poľskej strane. Konflikt záujmov obidvoch zdužení 
vyústil v tzv. „štetcovej vojne“. Tá sa začala ešte pred prvou sveto-
vou vojnou kvôli vzájomnému ničeniu znakov. Totiž iné značenie 
malo Beskidenverein, a iné Towarzystwo Tatrzańskie. V roku 1907 
dvaja členovia Beskidenverein Schlesinger a Kroczek zničili znače-
nie Towarzystwa Tatrzańského, čo malo svoju dohru na súde v Ma-
kowe Podhalańskom. Avšak poľské združenie aj naďalej bojovalo 
za svoje značenie a v 1925 W. Midowicz premaľoval hrebeňovú 
trasu na červeno, čím ju pripojil k hlavnej beskydskej trase ničiac 
úplne značenie nemecké. Beskidenverein onedlho premaľoval tra-
su opäť na zeleno. Kvôli tomu Midowicz ako vedúci horskej chaty 
vydal nariadenie, že členovia Beskidenverein majú prísny zákaz 
využívať objekty Poľského Towarzystwa Tatrzańského. Nakoniec 
celý spor vyriešil Klub československých turistov, ktorý pohrozil, 
že ak Beskidenverein neustúpi, zakáže vstup jeho členom do chaty 
pod vrcholom Babej hory na slovenskej strane. Nuž i také situácie 
mali svoje miesto v histórii turistiky na Babej hore.

Marián	Smondek

Pohľad na Babiu horu z múrov Oravskej priehrady. Foto: Marián Smondek

Na babohorských úbočiach sa vyhrievajú vretenice.
Foto: Wojciech Wilczyński

Pamiatka tragédie lyžiarov neďaleko pozo-
statkov horskej chaty Beskidenverein. 
Foto: Tomasz Urbaniec

Pozostatky po slovensko-poľskej hranici. 
Foto: Tomasz Urbaniec
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Komentár k správam Tadeusza Kosmalu o situácii slovenskej 
menšiny na Hornej Orave v rokoch 1947 – 1948 (2)

Poľský autor Julian Kwiek, vo svojej publikácii Żydzi, Łem-
kowie, Słowacy w województwie Krakowskim w latach 
1945-1949/50,4 takto opísal históriu zavádzania sloven-

ských škôl na Orave a Spiši v dôsledku plnenia zmluvných záväzkov 
medzi Poľskom a Československom 10. marca 1947:

„Poľské školstvo sa nachádzalo na Spiši a Orave vo veľmi ťažkej 
situácii. V septembri 1945 nebola činná ešte ani jedna škola. Do kon-
ca roka ich otvorili ledva 21 (z 35 jestvujúcich). Vo februári 1946 vo 
všetkých oravských a spišských obciach navštevovalo základné školy 
len 72 % detí.”5 Reč je len o poľských školách.

Do času utvorenia slovenských škôl slovenské deti navštevovali 
školy poľské alebo vôbec nechodili do školy, lebo Slováci často ne-
posielali svoje deti do poľských škôl. Dochádzalo k situáciám, keď 
napriek existencii školských budov a učiteľov školy nezačali s vyučo-
vaním, alebo sa vyučovalo len vo veľmi obmedzenom rozsahu. V Ja-
blonke – Boroch na začiatku školského roka 1947/48 školu navšte-
vovalo len jedno dieťa.6 Časť detí navštevovalo školy na Slovensku, 
bývali v internáte v Kežmarku. Na Slovensku dostávali bezplatne uby-
tovanie a stravu, a taktiež bezplatné vyučovanie, čo výrazne vplývalo 
na počet záujemcov o túto formu výučby.7

Prvé zmienky na tému možnosti utvorenia slovenského školstva 
sa objavili až koncom roka 1946 počas návštevy krakovského vojvodu 
Pasenkiewicza na Spiši a Orave. Jeho slová súviseli skôr so sľubom 
pred voľbami do Zákonodarného sejmu. Otvorenie slovenských škôl 
bolo výsledkom až podpísania dohody o priateľstve medzi Poľskom 
a Československom v marci 1947 a k nej pripojeného dodatkového 
protokolu o národnostných menšinách. 

V apríli 1947 Ministerstvo školstva vyslalo na Spiš a Oravu školské-
ho inšpektora Stefana Bąkowského. Po oboznámení sa so situáciou 
navrhol nasledujúci postup:

1) Otvoriť v Jablonke na Orave a v Nižných Lapšoch na Spiši po 
jednej škole s vyučovacím jazykom slovenským. Navrhol dať im cha-
rakter súbornej školy s internátom pre deti zo vzdialených obcí, spra-
covať zvláštnu inštrukciu pre názvy škôl, učebný plán, ako aj vyrie-
šenie problému učebníc. Možno usudzovať, že nepredvídal masový 
nábor žiakov do slovenských škôl, keďže navrhol štvorčlenný učiteľský 
kolektív. Navrhoval súčasne s rozvojom slovenského školstva posilniť 
kultúrno-osvetovú činnosť na týchto územiach a povzniesť úroveň 
poľského školstva. Ministerstvo školstva rozhodnutím zo dňa 16. 
mája 1947 založilo dve slovenské školy a súčasne prijalo zásadné roz-
hodnutie, že vznikajúce školy treba považovať za verejné školy. Mali 
sa do nich prijímať iba deti slovenskej národnosti. Rozhodlo sa, že 
školský rok sa začne 10. septembra 1947. „Štátny tajomník Clementis 
chargé d´affaires Krajowskému, ktorý navštívil dňa 12. júna 1947 MZV 

v Prahe s prosbou o vyjasnenie čs. stanoviska v otázke poľských škôl 
na Českom Tešínsku, vyhlásil, že je proti otvoreniu výlučne dvoch škôl 
na Hornom Spiši a Orave. O dva dni neskôr taktiež predseda vlády Gott-
wald zopakoval Krajewskému stanovisko československých vládnych či-
niteľov, že dve školy nemôžu stačiť pre obyvateľstvo týchto území.“8

Keďže sa predvídalo, že obyvateľstvo prejaví veľký záujem, roz-
hodlo sa, že zápis do slovenských škôl sa bude konať v dňoch 8. a 9. 
septembra s možnosťou predĺžiť ho do 13. septembra. Začiatok škol-
ského roka prebiehal za prítomnosti predstaviteľov orgánov mini-
sterských, vojvodských i “powiatových“ (okresných). Prejav školského 
inšpektora Andrzeja Zarębu prerušovali výkriky detí i starších osôb, 
žiadali slovenských učiteľov, kňazov, ako aj pripojenie k Slovensku. Do 
školy v Nižných Lapšách sa zapísalo z 8 obcí na Spiši 386 detí, z čoho 
z obvodu Nižných Lápš – 65. V škole pôsobili 4 učitelia. Inšpektor S. 
Bąkowski, ktorý navštívil túto školu, skonštatoval, že pri vyučovaní 
„vznikajú vážne ťažkosti v dôsledku toho, že deti nepoznajú slovenský 
jazyk a často nerozumejú učiteľom. Ledva desať starších detí používa 
ako-tak slovenčinu“.9 Ďalej konštatoval, že „všetci učitelia dosť ener-
gicky neprekonávajú tieto ťažkosti“. Výsledky vyučovania všeobecne 
ohodnotil ako slabé.

Do školy v Jablonke sa zapísalo z 12 oravských obcí 1 078 detí, 
z čoho z obvodu Jablonky – 244. V škole pracovali 4 učitelia. Vyučovali 
(okrem jazyka poľského) po „slovensky“. Napriek didaktickým ťažko-
stiam (bez učebníc a učebných pomôcok) škola v ministerskom ho-
dnotení „získala celkom uspokojivé výsledky“. Činnosť školy bola pod 
trvalou kontrolou slovenského obyvateľstva, ktoré pozorne sledova-
lo priebeh výučby a správanie sa učiteľov. Učitelia, aby sa vyvarovali 
akýchkoľvek konfliktov, pri rozhovore s rodičmi používali slovenský 
jazyk alebo miestny dialekt.

Inšpektor pri návšteve škôl uznal, že im naliehavo treba dodať 
potrebné množstvo učebníc. Postavil sa proti tomu, aby nábožen-
stvo vyučovali katolícki kňazi v poľskom jazyku, keďže sa nazdával, že 
náboženstvo majú vyučovať učitelia. Dospel k poznatku, že dve školy 
neuspokojujú slovenské požiadavky, a preto navrhol zvýšiť ich počet. 
Poukázal však na dve základné ťažkosti: nedostatok budov a učite-
ľov. Čo sa týka prvej ťažkosti, upozornil na možnosť využiť existujúce 
školské budovy, aby sa v nich učili na zmeny poľské a slovenské ško-
ly. Toto riešenie malo zabezpečiť slobodnú voľbu pre slovenské deti. 
Uvedomoval si však, že pri takom riešení klesne návštevnosť v poľ-
ských školách. Podľa uvedeného návrhu, ktorý Bąkowski spracoval, 
predpokladal otvorenie 8 slovenských škôl na Spiši a 22 na Orave pri 
skutočných (podľa navrhovateľa) potrebách, a to 18 a 36, spolu teda 
56 škôl. Pri takomto počte bola predpokladaná požiadavka zamestnať 
54 učiteľov so znalosťou slovenského jazyka.10

4 Kwiek, J.: Żydzi, Łemkowie ... Nasza Księgarnia, Kraków 1988, s. 188 – 197.
5 APNT, SPNT, t. 27. List nowotarského starostu krakovskému vojvodovi. 
6 Biel, W.: Dzieje szkoły podstawowej w Jablonce-Bory na tle przemian społecznych i historycznych. Orawa 1994, nr. 32, s. 41. 1 až 10. decembra 1947, keď bola 
otvorená slovenská škola, zapísalo sa do nej 67 žiakov.
7 J. Kwiek sa odvoláva na E. Orlof, podľa ktorej obyvatelia zo Spiša a Oravy mali deponované slovenské koruny v banke v Spišskej Starej Vsi a z nich uhrádzali náklady 
na školskú dochádzku svojich detí na Slovensku. Tých prípadov nemohlo byť veľa. Pozn. M. A. 
8 Kamiński, M. K.: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945 – 1948. PWN, Warszawa 1990, s. 331.
9 Poznamenávam, že z nich predsa ani p. Zaręba, ani učitelia a koniec koncov ani žiaci neovládali slovenský jazyk. Chudáci žiaci, hovorili goralským dialektom a chceli 
sa naučiť spisovnú slovenčinu, čakali, že ich ju budú učiť aj učitelia, títo však slovenčinu neovládali. Ktovie, ako to hovorili, keď ich „slovenčine“ žiaci nerozumeli. 
Pozn. M. A.
10 AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego, 478/138/135, k. 41. Sytuacja w szkolnictwie na Spiszu i Orawie stwierdzona w dniach 5. – 8. 10. 1947 r. (opracowana przez 
S. Bąkowskiego).
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Súčasne so začiatkom nového školského roka slovenské oby-
vateľstvo začalo s agitáciou za zapisovanie detí do slovenských škôl 
a zároveň bojkotovalo poľské. Počas prvých dní zostali poľské školy 
prázdne, postupne sa však situácia zlepšovala a v slovenských zhor-
šovala. Okresný úrad v Nowom Targu, berúc do úvahy skoršie i te-
rajšie protipoľské nálady slovenského obyvateľstva, sa nazdával, že 
existencia dvoch slovenských škôl je „celkom postačujúca a dávanie 
ďalších koncesií Slovensku na Spiši a Orave nie je žiaduce, keďže to len 
podnecuje tamojšie obyvateľstvo a zvyšuje mu apetít“.11

Ministerstvo školstva však nezastávalo tento názor. No ďalšie kro-
ky podniklo až na jeseň, keď 9. novembra vydalo rozhodnutie v zále-
žitosti slovenského školstva. Na jeho základe kuratórium Krakovského 
školského obvodu uložilo školskému inšpektorovi v Nowom Targu:

1. spracovať a predložiť ministerstvu návrh rozšírenia siete sloven-
ských základných škôl na Spiši a Orave;

2. okamžite povoliť slobodné zapisovanie do slovenských škôl, ro-
dičia alebo opatrovníci detí pritom súčasne podpíšu zodpovedajúce 
vyhlásenie;

3. otvoriť v čo najkratšom čase niekoľko slovenských škôl, najmä 
v tých obciach, kde sú najpotrebnejšie;

4. vyhľadať kandidátov na dvojmesačný kurz slovenského jazyka, 
ktorý bude mať za cieľ pripraviť zodpovedajúce množstvo učiteľov pre 
slovenské školy so slovenským vyučovacím jazykom;

5. dozrieť, aby gymnázium a lýceum S. Goszczyńského v Nowom 
Targu prijalo v školskom roku 1948/49 absolventov slovenských škôl;

6. vynaložiť úsilie pri hľadaní určitého počtu kandidátov na učite-
ľov spomedzi Slovákov – poľských občanov.

Školský inšpektor už za týždeň spracoval a poslal kuratóriu návrh 
na rozšírenie siete slovenských škôl. Pre úplné uspokojenie potrieb 
sa plánovalo perspektívne otvoriť 39 škôl so slovenským vyučovacím 
jazykom. Na ich uvedenie do prevádzky bolo potrebných 86 učiteľov, 
zatiaľ však inšpektorát disponoval iba 16, ale ani jedným Slovákom. 
V zhode s odporúčaním kuratória inšpektorát otvoril 8 základných 
škôl, z toho 2 na Spiši a 6 na Orave, do ktorých bolo spolu zapísaných 
871 detí a začalo sa v nich vyučovať v prvých decembrových dňoch. 
Treba k nim ešte zarátať 2 školy, ktoré boli otvorené 10. septembra 
v Jablonke a Nižných Lapšoch. Spolu teda v školskom roku 1947/48 
pôsobilo 10 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, do 
ktorých bolo zapísaných 1 085 žiakov (stav v apríli 1948). K tomu au-
tor J. Kwiek uvádza: „Pozornosť vyvoláva fakt, že len 72 % detí zapí-
saných do slovenských škôl pokračovalo v návšteve. Ostatné sa učili 
v poľských školách. Na túto situáciu malo určite vplyv zavedenie akcie 
výživy detí do poľských škôl, čo malo obrovský význam v ťažkej záso-
bovacej situácii na Orave a Spiši.”12

Školský inšpektorát v Nowom Targu považoval za naliehavé otvo-
riť základné školy v obciach Vyšné Lapše, Lapšanka, Krempachy, Veľ-
ká Lipnica, Malá Lipnica, Dolná Zubrica a Podvlk. Vyplývalo to buďto 
z faktu, že taká škola v danej obci ešte nebola, alebo pre veľký počet 
detí (napr. v Zubrici a Podvlku). Zápis do škôl prebiehal v pokojnej at-
mosfére a v niektorých obciach značne prekročil kapacitu škôl. Vede-
nia škôl sa usilovali, aby sa slovenské deti zapisovali do slovenských 
škôl a poľské deti do poľských.”13

Hneď po otvorení slovenských škôl ich navštívil československý 
konzul v Katoviciach, ktorý sa zaujímal najmä o jazykovú prípravu uči-
teľského zboru, počet a účasť detí na vyučovaní. 

Cieľom návštevy inšpektora Tadeusza Kosmalu z Ministerstva ve-
rejnej správy bolo otvorenie slovenských škôl na Spiši a Orave v de-
cembri 1947. Z informácií nowotarského školského inšpektora And-
rzeja Zarębu vyplynulo, že Kosmala mu vyčítal príliš rýchle otvorenie 
ďalších 8 slovenských škôl. „To sa mohlo tiahnuť dokonca aj dva roky,“ 
mal vyhlásiť.14

„Od samého začiatku slovenské školstvo zápasilo s veľkými pro-
blémami. Jeho rozvoj sťažoval nedostatok školských priestorov (ktoré 
buďto neexistovali alebo boli zničené a vyžadovali opravu), nedosta-
tok učiteľských kádrov a značné vzdialenosti od škôl. Ďalšou prekáž-
kou bola slabá znalosť slovenského literárneho jazyka medzi deťmi, 
ktoré veľmi často poznali len magursko-oravský dialekt. Kuratórium 
Krakovského školského obvodu, aby aspoň čiastočne odstránilo ká-
drové nedostatky, pristúpilo na prelome rokov 1947 a 1948 k zorgani-
zovaniu kurzu slovenského jazyka a kultúry v Krakove, do ktorého sa 
prihlásilo 56 osôb. Kurz sa uskutočnil v januári a februári 1948. Nepo-
darilo sa však získať žiakov IV. triedy Pedagogického lýcea v Zakopa-
nom, ktorí ovládali slovenský jazyk, aby nastúpili ako učitelia do vzni-
kajúcich slovenských škôl. Podarilo sa získať len jedného absolventa 
lýcea a gymnázia v Nowom Targu ako aj Mariána Stańczaka, ktorý sa 
kvôli tomu vrátil zo Slovenska.“15

Utvorenie slovenských škôl neuspokojilo agresívnejšie nalade-
ných Slovákov. V Podvlku, Oravke a Čiernej Hore došlo k protipoľským 
vystúpeniam a predkladaniu ďalších požiadaviek v oblasti školstva. 
Jednako sa však školský inšpektor v Nowom Targu Witold Raganowicz 
nazdával, že slovenskí občania by mohli zaujať pozitívny postoj, ale 
„zabraňujú im v tom rozliční podozriví vyslanci, ktorí podstrkujú oby-
vateľstvu iné koncepcie“.16 Inšpektor navrhol, aby vzhľadom na úpor-
né tvrdenie časti slovenského obyvateľstva, že súčasne existujúce 
školy „si vybojovalo a o ďalšie bude bojovať“, nezvyšoval sa v tomto 
školskom roku počet slovenských škôl, keďže ich zvýšenie by len po-
tvrdzovalo uvedené presvedčenie.

Ministerstvo školstva si neosvojilo tento názor. Koncom septem-
bra 1947 referát pre školské záležitosti národnostných menšín Mi-
nisterstva školstva vypracoval podrobný plán práce v tejto oblasti. 
Okrem iného hodlal spracovať aj podrobný návrh racionálnej siete 
slovenských škôl, zásad udeľovania finančných príspevkov učiteľom 
slovenských škôl, zorganizovanie výučby slovenského jazyka pre uči-
teľov, ako aj spracovanie učebných plánov v slovenskom jazyku.17

V školskom roku 1948/49 nastal ďalší rozvoj slovenského školstva. 
Do škôl so slovenským vyučovacím jazykom sa prihlásilo 1 932 žiakov, 
ktorí navštevovali 30 škôl.

Vyučovanie na slovenských školách v školskom roku 1948/49 
prebiehalo vo veľmi zlých podmienkach. Do polovice októbra bolo 
činných len 22 škôl, v 11 školách prebiehal zápis a 2 sa nachádzali 
v štádiu zakladania...

Pod tlakom obyvateľstva robili poľské orgány ďalšie ústupky. Boli 
nútené časť učiteľov preložiť na iné školy na území okresu, niektorých 
prepustili z práce. Napriek týmto ústupkom sa Slováci domáhali, aby 

11 APKr, UW II SP/930. Správa nowotarského starostu za mesiac september 1947.
12 APKr, UW II SP/930. Správa nowotarského starostu za mesiac september 1947. K tomu však ešte treba uviesť prípady, keď rodičia neposielali deti do „slovenských“ 
škôl na protest proti vyučovaniu v poľštine. Napr. v Jurgove, kde pôsobil učiteľ Wrona. Pozn. M. A.
13 Toto konštatovanie bolo v príkrom rozpore s celkovou situáciou. Odkazujem na informácie obsiahnuté v správe konzulátu ČSR v Katoviciach z 19. 11. 1948. Počas 
celého pôsobenia slovenských škôl sa v slovenskom jazyku vyučovalo len v 1. až 4. triede. Vo vyšších triedach sa vyučovalo len po poľsky. Pozn. M. A.
14 AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego, 478/135, k. 67. List školského inšpektora v Nowom Targu S. Bąkowskému, ministerskému vizitátorovi vo Varšave zo dňa 29. 
decembra 1947. Takto T. Kosmala dostatočne zreteľne prejavil svoj negatívny postoj k slovenskej menšine v Poľsku. Pozn. M. A.
15 APNT, SPNT, t. 32. List školského inšpektorátu v Nowom Targu KOSz-u v Krakove zo dňa 27. novembra 1947.
16 AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego, 478/135, k. 71. Všeobecné poznámky (k správe za mesiac február 1948) školského inšpektorátu v Nowom Targu. Odpis.
17 AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego, 478/135, k. 63 – 64. Návrh plánu práce referátu školstva pre národnostné menšiny.
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v slovenských školách učili len učitelia Slováci. Slovenskí obyvatelia 
hrozili, že nebudú posielať deti do škôl, kde učitelia sú Poliaci a ne-
dovolia im učiť sa poľský jazyk. Keď v Tribši školský inšpektor vyhlásil, 
že nemôže otvoriť školu, pretože nemá vhodné priestory, počul od 
Slovákov, že slovenskú školu môžu umiestniť v poľskej škole, lebo sa 
nachádza na slovenskej zemi.

Čiastočným riešením bolo vyslanie skupiny 8 učiteľov z Českoslo-
venska na Oravu a Spiš, do Poľska prišli 29. januára 1949. Potreby 
slovenského obyvateľstva v oblasti školstva to v úplnosti neuspokoji-
lo, keďže podľa odhadov školského inšpektorátu bolo potrebných 39 
učiteľov.

Slovenské školstvo bolo predmetom stáleho záujmu českosloven-
ských orgánov. Veľvyslanectvo ČSR v Poľsku 28. novembra 1948 odo-
vzdalo poľskej strane aide-mémoire v záležitosti slovenského školstva. 
Podľa československej strany, napriek stálemu narastaniu počtu detí, 
ktoré majú možnosť učiť sa v slovenskom jazyku, 1 465 detí nenavšte-
vovalo slovenskú školu. V decembri 1948 územie Oravy a Spiša nav-
štívil československý konzul v Katoviciach. V jeho prítomnosti sa slo-
venské obyvateľstvo sťažovalo na nedostatok učebníc v slovenských 
školách a domáhalo sa odstránenia poľského jazyka zo škôl. Nebola 
to prvá návšteva konzula na tomto území. Pred rokom konzul navštívil 
školy v Nižných Lapšoch a Jablonke, kde sa zhováral s učiteľmi v snahe 
– ako zdôrazňovala poľská strana – zorientovať sa, či učitelia Poliaci 
ovládajú slovenský jazyk. Prekvapením bolo správanie sa detí, ktoré 
na konzulove otázky odpovedali zväčša po poľsky.18

Československé orgány prišli s pomocou slovenskému školstvu na 
Spiši a Orave a dodali v marci 1949 školské učebnice v počte 2 900 
kusov pre najnižšie triedy, poľské školské orgány ich skontrolovali 
a odovzdali slovenským školám. O jestvujúcich potrebách v tejto ob-
lasti najlepšie svedčí fakt, že dané učebnice predstavovali asi 58 % 
vtedajšej potreby. Slovenské školy nemali nijaké knižnice.

V školskom roku 1949/50 na Orave a Spiši vzrástol počet sloven-
ských škôl na 31. Školský inšpektorát v Nowom Targu predpokladal 
otvorenie ďalších nových 6 škôl so slovenským vyučovacím jazykom. 
Súčasne plánoval získať 18 učiteľov ovládajúcich slovenský jazyk. Za 
týmto účelom plánoval zorganizovať špeciálny kurz.

Ani teraz sa to neobišlo bez sporov a konfliktov. Slovenské oby-
vateľstvo naďalej nebralo do úvahy nedostatok učiteľov a domáhalo 
sa okamžitého otvorenia nových škôl, okrem iného v Chyžnom, kde 
zo 148 detí 108 prejavilo záujem učiť sa v slovenskej škole. V dvoch 
obciach, v ktorých existovali len poľské školy, Slováci odmietli posielať 
do nich svoje deti. V Hornej Zubrici na Orave 98 žiakov hromadne 
prešlo do slovenskej školy, v poľskej škole zostalo len 5 žiakov. Dosť 
bežným javom vraj bolo časté menenie slovenských škôl za poľské 
a naopak. Prechádzanie zo slovenských do poľských škôl zapríčinilo 
poskytovanie stravovania v poľských školách. Opačné prípady často 
súviseli s príchodom učiteľov zo Slovenska, čo sa však udialo až v ja-
nuári 1949. Do toho času vo všetkých školách vyučovali len Poliaci. 
Podľa názoru nowotarského starostu sa poľskí učitelia často stavali 
negatívne voči slovenskému školstvu. „Prevažná časť učiteľov považu-
je slovenské školstvo na Spiši a Orave za nutné zlo,“ napísal starosta.

Tento názor, vyslovený začiatkom roka 1949, bol bezpochyby zau-
jatý a nebol v súlade s pravdou. Jednako predstavoval prejav nového 
prístupu k slovenskej otázke na Spiši a Orave. Vo vzťahu k postojom 
poľského obyvateľstva okresný úrad čoraz častejšie začína používať 
pojmy ako „internacionalizmus“, „šovinizmus“ a „nacionalizmus“. Sta-
lo sa prvý raz, že okresné orgány priznali celkom pravdu slovenskej 

strane, keď prisúdili vinu za školské konflikty poľským učiteľom. Na-
zdávali sa, že „nutná je okamžitá zmena postoja učiteľstva a celková 
zmena školskej politiky na Spiši a Orave jej premenou z nacionalisti-
ckej na internacionalistickú“. Naproti tomu chválili slovenských učite-
ľov za internacionalistické postoje. Všetci boli členmi Československej 
komunistickej strany. Oveľa miernejšie hodnotil situáciu krakovský 
vojvoda, ktorý sa nazdával, že vyučovanie v slovenskom jazyku sa 
nemá hodnotiť ako „nutné zlo“, ale naozaj v duchu tolerancie.

V januári 1950 existovalo 32 slovenských škôl. Boli to najmä školy 
s triedami I. – IV., jedine v Nižných Lapšoch a v Jablonke boli školy 
s vyššími triedami. Charakteristickou črtou slovenského školstva bolo 
jeho rozdrobenie, čo vyplývalo z toho, že slovenské školy boli organi-
zované popri poľských školách (v rovnakej budove). Existoval značný 
počet škôl s jedným alebo dvoma učiteľmi. Na Orave pôsobilo v slo-
venskom školstve 59 učiteľov a na Spiši 38, spolu 97 osôb. V školách 
pôsobilo 12 slovenských učiteľov, ktorí prišli z Československa, ostatní 
učitelia boli Poliaci. Z nich mali 64 kvalifikáciu, potrebnú pre učiteľskú 
profesiu. Časť z nich absolvovala kurzy slovenského jazyka. Slabá zna-
losť slovenčiny bola častou výčitkou slovenského obyvateľstva voči 
poľským orgánom. Tie netajili, že poľskí učitelia „neovládajú dobre 
slovenský jazyk a v mnohých prípadoch používajú pri vyučovaní poľ-
ské výrazy“.19

Taká bola situácia slovenskej menšiny v Poľsku koncom štyridsia-
tych rokov 20. storočia.

18 Išlo zväčša o dialekt, keďže slovenčinu asi neovládali. Pozn. M. A.
19 APKr, UW II SP/1077. List nowotarského starostu UW/SP v Krakove zo dňa 17. 
1. 1950. Napriek tomu o niekoľko dní neskôr ten istý starosta písal, že „učitelia 
vo väčšine zvládli dostatočne slovenský jazyk“. List nowotarského starostu UW/
SP v Krakove zo dňa 31. 1. 1950.

V kamarátskom duchu
Čas štúdia uplýva neúprosné rýchlo, aj keď si to študenti neu-

vedomujú. A práve vtedy sa nadväzujú priateľstva, ktoré ostanú 
natrvalo s nami. Elmiru Samkovú-Pilipovú z Turja Remety z Ukra-
jiny sme stretli na vysokej škole v Trnave. Nadviazalo sa medzi 
nami priateľstvo a trvá dodnes. Naše osudy spojilo štúdium na 
Univerzite sv. Cyrila i Metoda v Trnave, kde sme nielen spolu 
študovali, ale aj bývali a rozprávali sa i porovnali situáciu Slo-
vákov v Poľsku i na Ukrajine. Do noci trvajúce rozhovory ukon-
čili promócie v roku 2002 a pobrali sme sa do svojich rodísk. 
Ja, Monika Pacigová a Dorota Mošová na Spiš do Poľska, Mirka 
zasa na Ukrajinu. Každá z nás sa dnes venuje práci, rodine, ale 
snažíme sa nájsť čas na spoločné stretnutia. Od Mirky nás delia 
stovky kilometrov, ale práve ona sa toto leto spolu s manželom 
Igorom vybrala za nami na Spiš. Stretla sa s kamarátkami, ale 
aj s našimi rodinami. Bola to síce krátka doba na to, aby sme 
mohli prerozprávať tie uplynulé roky, ale dôležitá bola pre nás 
možnosť stretnúť sa.  

Agáta	Jendžejčíková				
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28. augusta t.r. sa konalo v Dome slovenskej kultúry 
v Novej Belej zasadnutie pléna a predsedníctva 
ÚV SSP, ktoré zvolal predseda Jozef Čongva. Boli 

tam prerokované viaceré záležitosti tykajúce sa činnosti Spolku. 
V prvom rade bola podaná správa o činnosti za rok 2010, sprá-
va o finančnej uzávierke za minulý rok, ktorú vypracovala revízna 
komisia. Neskôr sa diskutovalo o volebných schôdzach v jedno-
tlivých miestnych skupinách na Spiši a Orave. Informácie k tejto 
téme uviedli obvodní predsedovia G. Prilinská a F. Mlynarčík. Čle-
novia ÚV sa uzniesli, že volebné schôdze v MS by sa mali ukončiť 
v priebehu najbližšieho mesiaca, aby sa mohol dohodnúť termín 
obvodných schôdzí a potom aj celoštátneho zjazdu, ktorý by sa 
mal už čím skôr uskutočniť. Ďalej sa zaoberali otázkami kultúrnej 
činnosti Spolku v uplynulom období. Ako odznelo v správe o kul-
túrnej činnosti, ktorú predniesol generálny tajomník ÚV SSP Ľ. 
Molitoris, v minulom roku sa uskutočnili skoro všetky naplánova-
né podujatia s výnimkou súťaže Poznaj Slovensko - vlasť svojich 
predkov. V tomto roku sa už uskutočnili: Fašiangy – Ostatki, XVIII. 
dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, recitačná súťaž slovenskej 
poézie a prózy, vernisáže, tábory na Slovensku. Ešte do konca roka 
bude usporiadaná prehliadka dychoviek v Novej Belej. Prerokova-
la sa aj činnosť redakcie Život, s ktorou zhromaždených oboznámi-
la šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková. 

V rámci diskusie sa otvorila téma kolaudácie Domu slovenskej 
kultúry v Novej Belej, v ktorom prebiehalo zasadnutie. Ako bolo 
povedané, ťažko určiť nejaký presný termín, keď proces vybavo-
vania na úradoch je zdĺhavý. Všetko závisí od rýchlosti vybavenia 
úradných náležitostí a predovšetkým finančných možností Spolku. 
Rokujúci členovia ÚV si prezreli priestory a boli s výsledkami do-
terajších prác veľmi spokojní. Usúdili, že je odvedený kus veľmi 
dobrej práce, k čomu gratulovali vedúcemu stavby Jozefovi Majer-
čákovi. Avšak stavba si vyžaduje ešte veľké finančné náklady na jej 
vybavenie. Doteraz finančnú podporu na túto investíciu poskytlo 
Ministerstvo vnútra a administratívy PR, Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí (ÚSŽZ) a samozrejme Spolok. V tomto roku bola 
vypracovaná žiadosť o príspevok na ÚSŽZ na vybavenie týchto 
priestoroch, ktorý bol podporený, ale zatiaľ ÚSŽZ nepreviedol ten-
to príspevok na účet Spolku, keďže vraj prebieha kontrola využitia 
predchádzajúcich dotácii. 

Neskôr sa rokovalo o blížiacom sa výročí 110. rokov od narode-
nia a 40. od úmrtia kňaza Františka Móša, rodáka z Tribša. Pri tej-
to príležitosti bude usporiadaná spomienková sv. omša vo Veľkej 
Frankovej. V septembri sa dožíva významného životného jubileum 
90. rokov Dr. Matej Andráš, ktorého krajania poznajú ako prvého 
čs. konzula v Katoviciach a dopisovateľa Života. Za jeho pozitívny 
prínos pre naše krajanské hnutie, mu chceme vyjadriť našu vďaku 
a zaslať gratuláciu.

Na záver diskusie predseda J. Čongva uviedol, že práve  
26. augusta t.r. sa 101. rokov dožil roduverný Slovák Sebastián Mi-
lan z Čiernej Hory a po zasadnutí išla za ním spolková delegácia, 
aby mu pogratulovala a porozprávala sa s ním.        

Agáta	Jendžejčíková

Zasadnutie ÚV SSP

V deň Tvojich vzácnych 
50-tych narodenín, 
prišli sme k Tebe s pozdravením. 
Dvíhame oči nad oblohu, 
vznášame vrúcne prosby k Bohu, 
aby po ďalšie dlhé roky 
s istotou viedol Tvoje kroky. 
Nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí. 
Hlavne veľa úprimnej lásky,
ktorá vždy príjemne na srdci zohreje.
Pevné zdravie pre Teba a
všetkých Tvojich blízkych.
V ďalšom živote len samé radosti
a nemaj nikdy starosti.

Tento vinš k 50-tym narodeninám zasiela Stanovi	Graindovi z Mly-
nice pri Poprade manželka, dcéry Marcelka, Stanka i Beátka, ako aj 
svokrovci z Fridmana, švagrovia i švagriné s rodinami.

* * *
Nežné zlaté dieťa, 
nádej a  prisľub života. 
Si ránom, si nocou a snom, 
budúcnosťou svojich rodičov, 
plačom a radosťou,
pekným začiatkom
nových skúseností.  

Gratulujeme šťastným rodičom Anete a Dominikovi Kalatovcom 
z Novej Belej, ktorým pribudol do rodiny syn Karol	Michal. 
Malá Alexandra	Lukášová je očkom v hlave svojich rodičov Jolanty 
a Jozefa, ale aj sestier Aničky, Klaudie a Veroniky. Rodinné šťastie 
Małgorzaty a Jozefa Cervasových z Novej Belej naplnilo narodenie 
dcérky Zuzany.
Všetkým rodičom a ich ratolestiam prajeme veľa zdravia a úsmevu 
na tvári. 

Karol	Michal

Alexandra

Zuzanna
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J.E. KARDINÁL JÁN 
CHRYZOSTOM KOREC

V tomto roku si v súvislosti 
s významnou osobnosťou slo-
venského duchovného a spo-
ločenského života - Jánom 
Chryzostomom Korcom, pri-
pomíname dva dôležité medz-
níky: 60. výročie biskupskej 
vysviacky a 20. výročie od vy-
menovania za kardinála.

J. Ch. Korec sa narodil 22. 
januára 1924 v obci Bošany 
pri Topoľčanoch. V septembri 
1939 vstúpil do Spoločnosti Je-
žišovej (rehoľa jezuitov). V roku 
1944 maturoval na Gymnáziu 

v Kláštore pod Znievom. Od roku 1945 študoval filozofiu a teológiu 
najprv v Brne, neskôr v Trnave. Po násilnej likvidácii reholí a klá-
štorov bol v priebehu roku 1950 spolu s ďalšími stovkami rehoľní-
kov postupne internovaný v Jasove, Podolínci a Pezinku a neskôr 
donútený odísť do civilného života. Tajnú kňazskú vysviacku prijal 
v októbri 1950. V auguste 1951 ho biskup Pavol Hnilica tajne vy-
svätil za biskupa. 

Ďalšie roky J. Ch. Korec pracoval ako robotník, aktívne však 
pôsobil v tzv. ,,podzemnej cirkvi“, tajne vykonával biskupskú služ-
bu, v rámci ktorej utajovane vysväcoval desiatky nových kňazov. 
V marci 1960 bol zatknutý a následne odsúdený za údajnú vla-
stizradu na 12 rokov. Z väzenia bol prepustený v rámci amnestie 
vo februári 1968, nedostal však štátny súhlas na kňazskú službu, 
preto aj nasledujúcich 21 rokov pokračoval v rôznych robotníckych 
povolaniach. Po celý čas sa však aktívne zapájal do náboženské-
ho života a až do roku 1989 bol jedným z hlavných pilierov tajnej 
cirkvi na Slovensku. 

Po politických zmenách bol v roku 1990 menovaný za nitrian-
skeho diecézneho biskupa, v júni 1991 ho Sv. Otec Jána Pavol II. 
vymenoval za kardinála. J. CH. Korec bol tak  prvým predstavite-
ľom slovenskej cirkevnej provincie (zriadená pápežom Pavlom VI. 
v decembri 1977), ktorému sa dostalo cti stať sa členom kardinál-
skeho kolégia. Od júla 2005 je J. CH. Korec emeritným biskupom. 

Popri významnom pastoračnom pôsobení je dôležitá aj jeho 
literárna a publikačná činnosť. Vo svojich vyše 60 knižných publi-
káciách sa venuje, prirodzene, najmä vieroučným témam, vo via-
cerých z nich sa však prejavuje nielen ako teológ, ale aj ako zdatný 
filozof a historik. Mnohé z jeho kníh boli preložené do viacerých 
jazykov, pričom najviac prekladov zaznamenalo pravdepodobne 
trojzväzkové dielo ,,Od barbarskej noci“. Aj zahraniční čitatelia si 
tak môžu prečítať množstvo faktov o význame cirkvi v dejinách 
Slovenska, o časoch jej prenasledovania v komunistickom období, 
ako aj o dôležitosti kresťanských základov a tradícií v identite slo-
venského národa.

Život a dielo Jána Chryzostoma Korca ocenili čestnými akade-
mickými titulmi viaceré domáce i zahraničné univerzity (o.i. Trnav-
ská univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita kar-
dinála Stefana Wyszyńského vo Varšave, Univerzita Notre Dame, 
Indiana, USA), v roku 1993 ho francúzsky prezident vyznamenal 
,,Radom Čestnej légie II. stupňa“ a v roku 1999 mu prezident Slo-
venskej republiky udelil ,,Rad Andreja Hlinku I. triedy“.

Milan	Novotný

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v San-
ktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagiewni-
koch v Krakove o 15.30 hod.

• 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.

• september	–	27.09.2011
• október – 25.10.2011
• november – 29.11.2011
• december – 27.12.2011

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy farnosť sv. Martina o  10.30 hod.
Nedeca farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov farnosť sv. Sebastiána 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  NPM o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod.  
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená farnosť sv. Martina o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Pozývame na kurz slovenského jazyka!
Spolok Slovákov v Poľsku opäť organizuje kurz slovenského ja-

zyka v dvoch skupinách -  pre začiatočníkov a pre pokročilých.
Kurzy pre začiatočníkov sú určené predovšetkým pre tých, kto-

rí sa chcú oboznámiť so základnými pravidlami slovenskej grama-
tiky a prostredníctvom písomných či konverzačných cvičení chcú 
postupne nadobúdať slovnú zásobu v slovenčine.

Kurzy pre pokročilých sú určené hlavne pre minuloročných 
účastníkov kurzu slovenského jazyka, ktorí dosiahli vedomostný 
stupeň  pre začiatočníkov. Užitočný však môže byť aj pre záujem-
cov, ktorí sa už s výučbou slovenčiny stretli a ktorým základné pra-
vidlá slovenského pravopisu nie sú celkom cudzie. Základom ka-
ždej lekcie je konverzácia na vybranú tému a gramatické cvičenia, 
ktoré na ňu nadväzujú. Pomôckou sú moderné učebnice slovenči-
ny pre cudzincov primerané k vedomostnému stupňu.  

Prvé organizačné stretnutie všetkých záujemcov o kurz sa 
uskutoční v	stredu	5.	októbra	2009	o	17.	00	hod. v budove Spolku 
Slovákov v Poľsku, na ulici sv. Filipa č. 7 (1. poschodie) v Krakove. 
Kurz bude prebiehať v priestoroch redakcie Život (2. poschodie). 

Na prvom stretnutí sa vytvoria študijné skupinky, do ktorých 
budú záujemcovia zadelení. Maximálny počet kurzistov v každej 
skupine je 15 účastníkov.

Trvanie	kurzu: október 2011 - jún 2012 
Navrhovaný	plán	stretnutí:
Skupina - začiatočníci: streda: 17.00 hod. - 18.30 hod.
Skupina  - pokročilí: štvrtok 18.00 hod. - 19.30 hod.
Cena kurzu: 400 PLN 

Po ukončení kurzu získajú účastníci certifikát s dosiahnutým 
vedomostným stupňom, vydaný Spolkom Slovákov v Poľsku. Lek-
cie vedie lektorka Lýdia Ostrowska. (lo)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 8. augusta 2011 zomrela v Krempachoch vo veku 82 rokov krajanka

IRENA	ŠVECOVÁ
(rod.	Brižeková)

Zosnulá bola členkou Spolku i vernou či-
tateľkou Života. Odišla od nás verná krajan-
ka, starostlivá matka, sestra, svokra, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť.

MS	SSP	v	Krempachoch

Dňa 11. augusta 2011 zomrel v Krempachoch vo veku 91 rokov krajan

JOZEF	PETRÁŠEK
Zosnulý patril medzi zakladateľov Spolku 

Slovákov a jeho verných členov. Bol odbojá-
rom, ktorý okúsil tvrdý frontový život a viac-
krát o tom vypovedal na stránkach časopisu 
Život. Svoje silné slovenské národné povedo-
mie odkázal svojim deťom a vnukom. Od za-
čiatku podujatia Fašiangy-Ostatki patril medzi 

jeho účinkujúcich a fanúšikov. Dlhoročný účastník zjazdov a porád 
organizovaných Spolkom. Šesťdesiat rokov bol členom miestnej 
dychovky a cez viaceré volebné obdobia aj členom farskej rady. 
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec, brat, svokor, dedo 
a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS	SSP	v	Krempachoch,	OV	SSP	na	Spiši,

	ÚV	SSP	a	redakcia	Život

Dňa 9. augusta 2011 zomrela v Jurgove vo veku 89 rokov krajanka

ŽOFIA	PLUČINSKÁ	
Zosnulá bola jednou z najstarších členiek 

Spolku v obci a dlhoročnou čitateľkou Živo-
ta. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 
manželka, matka, babka a prababka. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť.

MS	SSP	v	Jurgove

Dňa 18. augusta 2011 zomrel vo Falštíne vo veku 83 rokov krajan

JOZEF	ČAJKA	
Zosnulý patril medzi členov Spolku a ver-

ných čitateľov Života. Bol dlhoročným požiar-
nikom. Odišiel od nás vzorný krajan, starost-
livý manžel, otec, dedo, brat. Nech odpočíva 
v pokoji!

Dňa 2. júla 2011 zomrela na Slovensku vo veku 89 rokov kra-
janka pochovaná vo Falštíne 

MÁRIA	PJONTEKOVÁ	
(rod.	Bogačíková)

Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. 
Opustila nás dobrá matka, babička a prababič-
ka. Rodine zosnulej a zvlášť dcére Anne Dunaj-
čanovej vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS	SSP	vo	Falštíne

Dňa 28. júla 2011 zomrela v Čiernej Hore – Zahore vo veku 64 
rokov krajanka

MÁRIA	SARNOVÁ	
(rod.	Vaclavová)

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou Života. 
Odišla od nás starostlivá manželka, matka a ba-
bička. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 16. augusta 2011 v Čiernej Hore – Zahore zomrela vo veku 
67 rokov krajanka

ANNA	GÓRNIKOVÁ
Zosnulá bola aktívnou členkou miestnej 

skupiny Spolku, zúčastňovala sa porád Života. 
Odišla od nás verná krajanka, starostlivá mat-
ka a babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS	SSP	v	Čiernej	Hore					

Dňa 14. augusta 2011 zomrel vo veku 75 rokov vo Vyšných Lap-
šoch krajan

JOZEF	GRIGLÁK
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom časopi-

su Život. Odišiel od nás dobrý manžel, otec, 
dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS	SSP	vo	Vyšných	Lapšoch
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA 2011/2012
Milí mladí priatelia! 
Redakcia časopisu Život za spoluúčasti spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže 

Ludwika Korkoša 2011/2012 pod názvom

ČO SA MI NA SLOVENSKU PÁČI?
Boli ste na Slovensku? Videli ste určite veľa zaujímavých miest a pamätihodností, ktoré Vás natrvalo oslovili a zanechali stopu vo 

Vašej pamäti. Pokúste sa svoje skúsenosti a vnemy dať do výtvarnej podoby. Fantázii sa medze nekladú. A my výsledok Vašej práce 
odmeníme peknými cenami.

Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvárnenie, grafika, kresba 
ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s textilom, buď iným materiálom. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základ-
ných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému. 

Každá	práca	zaslaná	do	výtvarnej	súťaže	musí	obsahovať	nasledujúce	údaje:	názov	práce,	meno,	priezvisko,	vek	a	presnú	adresu	
autora,	triedu	a	adresu	školy,	ktorú	navštevuje.

Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31.	januára	2012 na adresu redakcie: 
Redakcia	Život,	ul.	św.	Filipa	7/7,	31-150	Kraków.    
Najkrajšie práce budú odmenené a výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života. 

           Srdečne Vás pozývame do nového ročníka súťaže!

Kuchta Ladislav
AKO SME SA ZHOVÁRALI 
S VTÁČIKMI
– Chceš sa ísť porozprávať s vtákmi? – ne-
čakane sa ma opýtal dedko a huncútsky sa 
usmial.                                 
– Ale, dedko! – pozrel som naňho nechápa-
vo. – Veď vtáky nevedia rozprávať.
– Hm, čoby nevedeli. Vedia, a ako pekne, 
– povedal dedko vážne a ja som mu uveril. 

– Ak sa dobre započúvaš, porozumieš.
Prešli sme krížom cez nepokosenú lúku 

pri dome. Pred nami ako páperie poleto-
vali motýle. Potom sme preskočili poľnú 
kamenistú cestu. Z oboch strán ju krášlili 
rozkvitnuté bodliaky. Zrazu na jeden chlpa-
tý modravý kvet sadol čmeliak.
– Počuješ ho? – opýtal sa ma dedko.
– Počujem, bzučí.
– To je pravda, ale ako?
– No, ako čmeliak.
– Kdeže! Tento sa hnevá, hundre: humm, 
humm, humm.... Hádaj prečo?
– Neviem.

– Lebo mu iné 
čmeliaky už 
vysali z kve-
tov sladkú 
šťavu. Preto 
tak hundre, 
vieš?

Istotne to 
bola pravda. 
Čmeliak o chvíľu silno zabzučal a ako vy-
strelená guľka nahnevaný odletel preč.

Sotva sme prišli na kraj hory, zakukala 
kukučka.
– Kuku, kuku...

Dedko sa zastavil a počúval. Keď kukuč-
ka dokukala, priložil k ústam dlane a hlasno 
zavolal: – Hej, kukučka! O koľko rokov bude 
z tohto fagančeka vojak? 

A kukučka, akoby na túto otázku čakala, 
začala hlasno kukať:
– Kuku, kuku, kuku........ – do trinásť. To je 
ešte veľmi dlho.

Potom sme tichučko kráčali horským 
chodníčkom. Kdesi na buku sa rozhrkútal 
holub – hrivnáč.
– Pssst! – povedal dedko a pošepkal: – Po-
čúvaj, ako žalostne hudie.
– Ale, dedko, veď on nevie plakať.
– Nepočuješ? Narieka, – povedal dedko 
a začal ho napodobňovať: – Hrkúty – kúty, 
chudý som, chudý, jáger sa strojí, že ma 

zastrelí – 
pum!

H o l u -
bovo hr-
k ú t a n i e 
sa naozaj 
podobalo 
na to ded-
kovo. Bolo 
to skoro 

tak, akoby plakal. Až mi ho prišlo ľúto. Och, 
taký pekný vták, a ako vie lietať, a...
– Čo ti tak ústa skrivilo, vari neplačeš? – pri-
hovoril sa mi dedko. – Neboj sa, on je ši-
kovný. Nikomu len tak pred flintu nepriletí.

O niekoľko krokov ďalej si nôtil drozd.
– Vie, že sme tu. Ako pekne sa nám priho-
vára. Počúvaj!

Drozd si veselo popiskoval ďalej. 
– Rozumieš, čo hovorí?

Miesto odpovede som iba nechápavo 
podvihol plecia. Ako mám rozumieť droz-
dovej reči, keď ma ju nikto neučil?
–  Milý vtáčik. Teší sa, že nás vidí, a preto 
pokrikuje: – Priateľ, priateľ, do polí, do 
polí, už, už!

Kým dedko sa zhováral s drozdom, do 
reči sa im zamiešal aj iný vtáčik a potom 
ďalší. Ničomu som nerozumel.

– Veď už sa nedurdi. Ak budeš naozaj 
chcieť, naučím ťa zhovárať sa so všetkými 
vtáčikmi v našom lese.

A čo vy, deti, rozumiete vtáčej reči? 
Skúste sa započúvať do štebotu vtáčikov, 
iste to bude zábava!

(Včielka	č.	10/	2003)
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František Kolkovič

Jeseň v Pieninách
V útlych nitiach babieho leta
zamotala sa pieninská jeseň.
Sedí a díva sa do sveta,
vietor jej lístie červenkasté nesie.

Spáva asi na pieninských skalách
a vraví, že voda v Dunajci je dobrá.
Akoby stále o čomsi zabúdala – 
zobudila sa počas žltého októbra.

Pamätá iste o svojej pieninskej kráse,
o Sokolici, o Troch korunách,
lebo ich mesiac v hladine Dunajca našiel
utúlené v jesenných hmlách.

Ranný vánok farebné lístie zráža,
ukladá pod stopy koberce šuštiace.
Posledné papršteky slnka sa snažia
pochytiť vetrom pohodené liace.

Už aj pltníci dunajcových lodí
v jesennom poludní pristávajú.
Jesenné slnce do zlata ich ladí,
posledných dojmov dúšok dopíjajú.

Dunajec naďalej po starom sa pení.
Melanchólia plavby tratí sa na vlnách.
Vlny sa valia v údolí Pienin
a čaro leta mizne v snoch.

Hmly jesene
Narodil som sa v hmlách jesene,
bubeník vietor na svet ma privítal,
sedliacka pieseň, v nej oravský žiaľ
odvtedy ladí svoje znenie.

V nej počuť majestátny spev lesa,
šumí v nej riečka krivoľaká.
Čo ma tam vedie, čo ma tam láka,
kde myseľ z výšav klesá?

Azda tie hrboľaté poľné cesty,
jelšový háj, lesné zákutia.
Áno, aj to sa v kapse citov zmestí.

Máš to tam teda vypísané!
Nezdolali vymazať ich letné páľavy
tie city neruší ani mráz štipľavý,
neodniesli zo svahu letiace sane.

Ostanú navždy, aj keď hlava zosivie...
Bude ich niekto azda v básni čítať?
Vyklíči myšlienka v duši skrytá,
nájdu sa zrná zdravé v jarnom osive?

(Básnická zbierka Stopy Jesene, 2010)

MONIKA 
KOMPANÍKOVÁ

Počas letných prázdnin mohli 
poslucháči na vlnách Rádia Slo-
vensko každý pondelok večer 
postupne spoznávať finalistov 
známej literárnej súťaže Anasoft 
litera 2011. Pripomeňme si, že sú-
ťaž o literárnu cenu Anasoft litera 
organizuje občianske združenie 
ars litera od roku 2006 a rok čo 
rok vďaka nej verejnosť spoznáva 
literárnu tvorbu známych i menej známych slovenských autorov.

Medzi hosťami v Rádiu Slovensko nesmela chýbať ani aktuálna finalistka - mladá spi-
sovateľka a výtvarníčka Monika Kompaníková. Narodila sa v roku 1979 v Považskej Bystri-
ci, kde prežila detstvo i gymnaziálne roky. Vždy ju lákalo umenie, nielen literárne, ale aj 
výtvarné, preto sa najskôr rozhodla pre štúdium grafiky a neskôr maľby na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave, ktoré absolvovala v rokoch 1998 – 2004. Popri maľovaní 
sa však venovala aj svojmu veľkému koníčku – písaniu. Prvé poviedky publikovala v lite-
rárnych časopisoch a zborníkoch – Poviedka 2001 a Poviedka 2003. Debutovala knihou 
kratších próz v roku 2002 pod názvom Miesto pre samotu, ktorú si sama ilustrovala. Jej 
písanie nezostalo bez odozvy, získala Cenu Ivana Kraska za slovenský debut a spomínaná 
kniha bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2007. Dokonca vyšla aj v srbskom prekla-
de. V roku 2006 jej vyšla kniha próz Biele miesta.

Ďalšou zo zaujímavých kníh z pera tejto slovenskej spisovateľky bola kniha Piata loď 
– prvý román Moniky Kompaníkovej. Príbeh útlej knihy sa nesie v znamení ľudských ta-
jomstiev, ktoré odpradávna spájajú ľudí. Tie tajomstvá však môžu byť pekné, ale aj ťaživé. 
V knihe sa mihne niekoľko postáv, tou hlavnou je však Jarka. Dôležitú úlohu zohráva aj 
okolie, ktoré ju obklopuje, často z tzv. okraja spoločnosti. Svoje pevné miesto v príbehu 
má aj pani Lucia – Jarkina mama. Dej sa odohráva v priestore plnom hračiek, nábytku, 
šatstva – teda  v obklopení veci, 
ktoré definujú vzťah Jarky k ma-
me i starej mame. Dalo by sa po-
vedať, že v knižke sú ukryté príbe-
hy troch žien z rôznych generácií. 
Táto kniha je navyše vizuálne mi-
moriadne atraktívna, obal tvorí 
ilustrácia, z ktorej po rozložení 
získame doslova obraz. Postaral 
sa o to výtvarník Svätopluk Mi-
kyta. S touto knihou sa dostala 
až do nominácie na cenu Anasof 
litera 2011, no na výsledky tejto 
literárnej súťaže si ešte musíme 
pár týždňov počkať.

Vráťme sa však k tvorbe Mo-
niky Kompaníkovej. Jej novely 
boli zastúpené v rozličných zbor-
níkoch a zbierkach poviedok. 
Bola tiež laureátkou Nadácie 
Tatra banky pre mladých tvorcov 
v roku 2008. Jej próza bola prelo-
žená a publikovaná v antológiách 
aj časopisecky - v Egypte, Nemec-
ku, Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Ra-
kúsku, Česku, Maďarsku, či USA.

Zo súkromia M. Kompaníko-
vej toho veľa nevieme, hádam len 
to, že spolu s manželom a dvoma 
deťmi žije v Pezinku. (lo)
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ČO NA OBED

HUSTÁ FAZUĽOVÁ POLIEVKA
0,7 l sterilizovanej zelenej fazuľky, 0,5 kg zemiakov, 1 cibuľa, 

cesnak, malé lečo, 0,5 l vývaru, červená sladká paprika, červená 
štipľavá paprika, rasca, majoránka, sušená koreňová zelenina, soľ, 
mleté čierne korenie, olej.

Nadrobno nakrájanú cibuľu opražíme na oleji, pridáme fazuľ-
ku, papriku, korenie, soľ, očistené a nakrájané zemiaky, lečo a pod-
lejeme vývarom. Ochutíme rascou, sušenou koreňovou zeleninou 
a povaríme. Keď sú zemiaky mäkké, pridáme roztlačený cesnak, 
majoránku a ešte chvíľu povaríme. Podávame s chlebom.

SYROVÉ BOCHNÍČKY
3 syry s bielou plesňou, 5 vajec, 50 g cibule, 2 PL strúhanky, 1 

PL zeleninovej koreniacej zmesi, štvrť ČL mletého čierneho korenia, 
pažítku, 100 g mäkkej salámy, tuk na vyprážanie.

Syr postrúhame na hrubšom strúhadle. Pridáme vajcia, na 
drobno pokrájanú cibuľu, strúhanku, pažítku, zeleninovú korenia-
cu zmes, korenie a na malé kocky pokrájanú mäkkú salámu. Hmo-
tu premiešame a vyformujeme z nej malé bochníčky. Obalíme ich 
v múke, vo vajci, v strúhanke a vyprážame v rozpálenom oleji. Po-
dávame so zemiakmi a kečupom alebo tatárskou omáčkou.

ZÁKUSKY

LETNÉ POKUŠENIE
piškótové cesto, 3 vanilkové pudingy, 1 liter mlieka, maslo, 20 g 

BB keksov čokoládových, rum, čokoládu a letné sezónne ovocie.
Na bežne upečené piškótové cesto natrieme lekvár a uložíme 

ovocie (marhule, broskyne...). V mlieku si uvaríme hustý puding, 
do ktorého zašľaháme maslo a ešte horúce vylejeme na ovocie. 
Necháme schladiť, a potom navrch poukladáme BB keksy, ktoré 
pokvapkáme rumom. Celý koláč zalejeme čokoládou. (Zdroj: re-
cepty.sk)

Nissan GT-R  má originálne a neprehliadnuteľné tvary karosé-
rie so súčiniteľom odporu vzduchu 0,27. Jednoducho, Nissan GT-R  
dáva nenútene najavo svojmu okoliu skutočnú silu predátora, 
akých na našich cestách tak často nestretnete. Moderný, tmavý 
interiér s mäkkými kvalitnými plastmi dôsledne rozdelený na dve 
časti mohutným stredovým panelom pôsobí príjemným, športo-
vým dojmom. Usporiadanie 2+2 poskytuje pasažierom vpredu 
dostatok voľnosti a pohodlia vo všetkých smeroch, naopak vzadu 
v dôsledku obmedzenej voľnosti v oblasti kolies len núdzové pre-
pravné podmienky. Na expresnú prepravu batožiny je k dispozí-
cii slušných 315 litrov objemu batožinového priestoru. Samotné 
pracovisko vodiča s nastaviteľným trojramenným volantom s opti-
málne hrubým vencom potiahnutým kožou, športové anatomicky 
tvarované predné sedadlá, prehľadné a ľahko čitateľné ukazovate-
le rýchlosti a otáčok, znesie najvyššie nároky na tento typ vozidla. 
Naproti tomu na zorientovanie v množstve prepínačov a tlačidiel 
treba určitý čas, na stredovom paneli nájdete napríklad prepínače 
nastavenia 6-rýchlostnej prevodovky s tromi nastaviteľnými reži-
mami: Normal - pre max. plynulosť a efektívnosť s odozvou rade-
nia nižšou ako 0,5 s, R-Mode – pre max. výkon s rýchlejším prera-
ďovaním 0,2 s, Sneh - pre bezpečnejší štart na vlhkých povrchoch. 
Tu musíme poznamenať, že radenie 6-rýchl. sekvenčnej automat. 

prevodovky GR6 s dvoji-
tou spojkou s pádlami pod 
volantom, zabezpečuje 
plynulé a okamžité prera-
ďovanie. Po spustení ručne 
montovaného motora 3,8 
V6 rady VR s dvoma turbod-
úchadlami sa ozve spod ka-
poty temné bublanie a po 
stlačení plynového pedálu 
hrozivé dunenie, ktoré nie-
koho vydesí, iného vzruší, 
ale určite nikoho nenechá 
ľahostajným. Na prudké 
zošliapnutie plynového 
pedálu je potrebné sa pri-
praviť. V prvom momente 
je takmer v ľudských silách 

nemožné „zachytiť“ neuveriteľné zrýchlenie (podľa výrobcu doká-
že zrýchliť 0-100 km za 3,6 s a dosiahnuť max. rýchlosť 310 km/h). 
Pod kapotou máte obrovskú hnaciu silu zážihového agregátu 3,8 
V6 vykazujúceho úctyhodný max. výkon 480k (353kW)/6400ot. 
min-1 a max. krútiaci moment 588Nm/ 3200-5200 ot.min-1. Výkon 
motora v Nissane GT-R je prenášaný prostredníctvom už spomína-
nej 6-st. sekvenčnej automat. prevodovky GR6 s dvojitou spojkou 
na všetky štyri kolesá. Za normálnych podmienok ide krútiaci mo-
ment len na zadné kolesá, v prípade potreby sa prenesie až 50% 
na predné. Súčasťou pohonu 4×4 je progresívne elektronické ovlá-
danie stability ESP s tromi voliteľnými nastaveniami: Normal - pre 
dennú jazdu, ovláda brzdenie a krútiaci moment motora, R-Mo de 
- pre najvyšší výkon, využíva prenos krútiaceho momentu 4WD 
na zaistenie dodatočnej stability vozidla, Off - vypnutie systému 
„pre samovrahov“, alebo skutočných fajnšmekrov, ktorým koluje 
v žilách namiesto krvi zmes benzínu a adrenalínu. Predovšetkým 
v tomto režime jazdy netreba zabúdať, že fyzikálne zákony platia aj 
pre Nissan GT-R. Nájsť hranicu možnosti tohto superauta môže byť 
v režime off aj pre zdatného vodiča osudným. V prípade potreby 
však prichádzajú na pomoc vysokoúčinne Brembo kotúčové brzdy 
(predné brzdy majú priemer 390 mm), ktoré GT-R zastavia z rých-
losti 100 km/h na dráhe 36,9 metra dlhej. (aj)

NISSAN GT-R
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PORAŻENIE BELLA

Obwodowe porażenie nerwu 
twarzowego zwane jest po-
rażeniem Bella od nazwiska le-

karza, który w 1821 roku po raz pierwszy 
opisał jego działanie i klasyczne objawy. 
Występuje jako choroba samoistna bądź 
łącznie z innymi objawami uszkodzenia 
układu  nerwowego i może mieć różną 
etiologię. Do innych przyczyn zalicza się 
uszkodzenia urazowe, choroby ucha, 
nowotworowe, zakażenia bakteryjne, 
wirusowe, wrodzone oraz niektóre cho-
roby kości i układu nerwowego. Izolowa-
ne porażenie nerwu twarzowego w 75%  
przypadków jest  tzw. porażeniem sa-
moistnym. Uszkodzenie poszczególnych 
odcinków nerwu twarzowego daje nieco 
różny obraz kliniczny, a objawy występują 
po stronie uszkodzenia. 

Mogą wystąpić: niedowład lub po-
rażenie zaopatrywanych ruchowo przez 
ten nerw mięśni twarzy, (wszystkie ruchy 
dowolne, mimiczne i odruchowe po stro-
nie chorej są zniesione lub osłabione), 
nadwrażliwość słuchowa, zmniejszenie 
wydzielania łez i śliny oraz zaburzenia 
smaku w zakresie 2/3 języka. Całkowite 
uszkodzenie nerwu (zajęte wszystkie trzy 
gałęzie) powoduje porażenie wszystkich 
mięśni mimicznych twarzy. Mimika twar-
zy czyli całokształt subtelnych ruchów 
warg, brwi, policzków, powiek zależy od 
napięcia mięśni. Napięcie włókien mięś-
niowych z kolei uwarunkowane jest ich 
unerwieniem. Głównym nerwem od-
powiadającym za prawidłowość  pracy 
mięśni jest nerw twarzowy. Podstawowe 
znaczenie w początkowym etapie cho-
roby mają diagnostyka różnicowa, 
z podkreśleniem znaczenia badania pod-
miotowego, przedmiotowego i badań do-
datkowych (badania obrazowe, badania 
elektrodiagnostyczne, bakteriologiczne 
i immunologiczne), oraz konsultacje 
specjalistyczne. Ważne jest wykluczenie 
guza mózgowia.   

Postępowanie: ważne jest zabez-
pieczenie gałki ocznej po stronie chorej 
przed wysychaniem, stosowanie środ-

Witam we wrześniowym nu-
merze. Dalej kontynuuję te-
mat paznokci, który Państwa 

zaciekawił. Dziś opowiem o zaburzeniach 
wzrostu płytki paznokci – co to jest i cze-
mu nie należy tak bardzo się tego bać. Do 
czynników mających negatywny wpływ 
na stan płytki paznokciowej zaliczamy: 
niedobory żywieniowe, schorzenia prze-
miany materii, choroby narządów we-
wnętrznych, liczne czynniki zewnętrzne 
np.: wilgoć, stosowanie środków chemicz-
nych, temperatura. Ze względu na możli-
wość współwystępowania kilku czynników 
uszkadzających często trudno określić, co 
jest bezpośrednią przyczyną powstania 
deformacji paznokcia. Do najczęściej wy-
stępujących zaburzeń zaliczamy:

Bielactwo	 prążkowane: są to biała-
we poprzeczne przebarwienia paznokci; 
w formie samoistnej, może być wywołane 
zatruciami metalami ciężkimi, zaburze-
niami metabolicznymi lub mikrourazami 
płytki paznokciowej, istnieje także forma 
dziedziczna tego zaburzenia.

Bruzdy	poprzeczne: są to poprzeczne 
zagłębienia płytki paznokciowej, których 
przyczyną jest najczęściej uszkodzenie ma-
cierzy lub korzenia paznokcia, wywołane 
przez urazy przypadkowe lub w czasie pie-
lęgnacji paznokci.

Bruzdy	 poprzeczne	 Beau-Reilsche’go: 
są to poprzeczne zagłębienia płytki pa-
znokciowej, które pojawiają się w przebie-
gu zatruć, przewlekłych stanów zapalnych 
i schorzeń ogólnoustrojowych, a także 
cukrzycy.

Ubytki	 kropkowate: są to okrągłe 
ubytki w płytce paznokciowej, które poja-
wiają się w wyniku lokalnych nieprawidło-
wości jej odżywienia, w przebiegu różnych 
schorzeń np. w łuszczycy, kiedy zmiany na 
paznokciach przypominają krople oleju.

Zgrubienia	 w	 obrębie	 pojedynczych	
paznokci: są to pogrubiałe płytki paznok-
ciowe, powstałe na skutek działania na 
nie czynników szkodliwych takich jak: ura-
zy macierzy, odmrożenia, grzybica, ucisk 
przez źle dobrane obuwie.

Paznokcie	w	kształcie	szkiełek	od	ze-
garka	(tzw.	palce	dobosza): są to uwypu-
klone płytki paznokciowe przypominające 
kształtem szkiełka zegarkowe, których naj-
częstszą przyczyną jest przewlekłe niedo-
tlenienie organizmu np. w przebiegu cho-
rób serca (zespół Fallota, przewlekłe serce 
płucne), płuc (mukowiscydoza, rozstrzenie 
oskrzeli); są częścią składową zniekształce-
nia całych palców, które nazywa się palca-

mi pałeczkowatymi lub palcami dobosza; 
mogą też występować samoistnie.

Dysplazja	paznokci: są to nieprawidło-
wości budowy paznokci, których przyczy-
ną są zaburzenia w odżywianiu, marskość 
wątroby, wieloletni przebieg atopowego 
zapalenia skóry, a także rozwojowe zabu-
rzenia powstawania ektodermy.

Paznokcie	 łyżeczkowate: są to płytki 
paznokciowe, które wpuklają się w swojej 
środkowej części i przez to przypominają 
swoim kształtem łyżkę; przyczyną ich po-
wstania może być niedobór żelaza i innych 
witamin (np. na tle zaburzeń wchłania-
nia).

Łamliwość	i	kruchość	paznokci: obser-
wowana najczęściej w niedoborach mag-
nezu i krzemu.

Zaburzenia	 tworzenia	 płytki	 paznok-
ciowej: powstają przy długotrwałych nie-
doborach cynku.

Zwyrodnienie	płytki	paznokciowej: jest 
skutkiem atopowego zapalenia skóry.

Dystrofia	 płytki	 paznokciowej: jest 
skutkiem chorób powodujących niedo-
krwienie kończyn przebiegających z ma-
kroangiopatią (zajęciem dużych naczyń), 
mikroangiopatią (zajęciem drobnych na-
czyń zaopatrujących wał paznokcia), np. 
w cukrzycy, miażdżycy.

Onycholiza: jest to ubytek części pa-
znokcia, który powstaje na skutek prze-
wlekłych infekcji, chorób układowych (np. 
liszaja płaskiego), urazów, szkodliwego 
działania leków (tetracyklin, indometacy-
ny, tiazydów, leków antykoncepcyjnych, 
allopurinolu, leków przeciwnowotworo-
wych: adriamycyny, bleomycyny, doksoru-
bicyny).

Oddzielenie	 się	 płytki	 paznokciowej: 
polega na odstawaniu paznokcia od jego 
łoża, co może być spowodowane stoso-
waniem antybiotyków, leków cytostatycz-
nych, retinoidów; często współwystępuje 
z bielactwem i przebarwieniami pazno-
kcia.

Przerost	płytki	paznokciowej: najczęś-
ciej towarzyszy cukrzycy i współwystępują 
z nim żółte przebarwienia paznokci i mikro-
angiopatia naczyń wału paznokciowego.

Rogowacenie	 podpaznokciowe: naj-
częściej towarzyszy łuszczycy i współwy-
stępuje z nim żółte przebarwienie płytki 
paznokciowej.

Myślę, że w temacie paznokci staniecie 
się Państwo teraz ekspertami. Do zobacze-
nia za miesiąc D.
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ków substytucyjnych w niedoborze łez pozwala na ochronę spo-
jówki i rogówki przed nadmiernym wysychaniem i powstawaniem 
owrzodzeń. Często konieczne jest podtrzymywanie opadającego 
kącika ust taśmą, przylepcem lub specjalną szyną. Zaleca się uni-
kanie nagłych ochłodzeń twarzy i utrzymywanie komfortu cieplne-
go, zwłaszcza w przypadku naczyniopochodnego obrzęku nerwu 
w kanale kostnym. Pacjent powinien spać tak, aby nie uciskać i nie 
rozciągać skóry oraz mięśni twarzy po stronie porażenia. Delikat-
ny masaż ręczny przeprowadzany wzdłuż przebiegu gałęzi nerwu 
stanowi  uzupełnienie kinezyterapii. Stosuje się ćwiczenia bierne 

i czynne mięśni twarzy. W przerwach między ćwiczeniami można 
stosować dodatkowe bodźce w postaci masażu miękką szczotką 
lub masaż wibracyjny delikatnymi końcówkami.

Gdy poczujemy, że coś nie tak dzieje się z naszą twarzą, warto 
dla świętego spokoju udać się do lekarza rodzinnego. On w zależ-
ności od potrzeby skieruje nas do lekarza neurologa.

Uważa się, że przemęczenie, życie w ciągłym stresie, osłabie-
nie odporności, niedobory witaminowe mogą mieć istotny wpływ 
na uwydatnienie porażenia, a najczęstszą przyczyną choroby jest 
oziębienie twarzy po uprzednim jej nagrzaniu.

Uciążliwy sąsiad
Jeśli twój sąsiad to amator spotkań towarzyskich – masz prawo 

wezwać policję lub straż miejską. Funkcjonariusze mogą ukarać go 
mandatem. A gdy na działce odbywa się nie tylko głośna impreza, 
ale rozpalono ognisko pod drzewami, sąsiad dostanie mandat do 
500 zł za nieostrożne obchodzenie się z ogniem (art. 82 k.w.).

Jeśli twój sąsiad to hodowca pszczół, gołębi lub kur zapoznaj 
się w urzędzie gminy, jakie w twojej gminie są przepisy regulami-
nu utrzymania czystości i porządku (np. w Warszawie obowiązuje 
przepis, że takie hodowle muszą być oddalone co najmniej 1000m 
od granic osiedli). W tym przypadku sąsiad łamiący regulamin 
może być upomniany lub ukarany mandatem (20-500 zł).

Można też kierować sprawę do sądu. Masz prawo wystąpić 
przeciwko uciążliwemu sąsiadowi z art. 144 kodeksu cywilnego 
(właściciel nieruchomości musi powstrzymywać się od działań, 
które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości).

Jeśli twój sąsiad nie wywozi śmieci, nie sprząta po swoim psie 
możesz wezwać straż miejską, która w razie popełnienia przez są-
siada wykroczenia ma prawo: - wręczyć mu mandat karny za za-
śmiecanie;

- ukarać grzywną od 20-500 zł za niestosowanie środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (np. wyprowadzanie psa 
bez kagańca), a mandatem od 50 zł do 500 zł za nie sprzątanie po 
piesku.

Zmiany w Ustawie  
o zawodzie tłumacza przysięgłego

1 lipca b.r. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 mar-
ca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców (Dz.U. z 25 maja 2011 r. Nr. 106 poz. 622)  wcho-
dzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają kilka istotnych 
zmian w obowiązującej obecnie Ustawie  o zawodzie tłumacza 
przysięgłego.

Od 1 lipca 2011 r. wystarczy uzyskanie tytułu magistra jakie-
gokolwiek kierunku, aby przystąpić do egzaminu na tłumacza 
przysięgłego. Przed nowelizacją tylko magister filologii lub oso-
ba z wykształceniem wyższym magisterskim, która odbyła studia 
podyplomowe  w zakresie tłumaczenia mogła zostać tłumaczem 
przysięgłym.

Zostaje zniesiony roczny okres karencji w przypadku nie zda-
nia egzaminu. Osoby zainteresowane ponownym zdawaniem eg-
zaminu będą mogły do niego przystąpić w najbliższym możliwym 
terminie. Do tej pory w razie niedostatecznego wyniku egzaminu 
kandydat na tłumacza przysięgłego mógł przystąpić ponownie do 

egzaminu nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego 
egzaminu

Dotychczas, tłumacz, po zdaniu egzaminu, kierował wniosek 
do Ministra Sprawiedliwości o wpisanie go na listę tłumaczy przy-
sięgłych, bowiem zgodnie z ustawą tłumacz był wpisywany na listę 
wyłącznie na swój wniosek. Po nowelizacji wpis na ministerialną 
listę tłumaczy przysięgłych będzie się odbywał z urzędu, a nie na 
wniosek. To ważna i dobra  zmiana, ponieważ zdarzało się, że nie-
którzy tłumacze przysięgli po zdaniu egzaminu czekali nawet pół 
roku na wpis na listę i nie mogli w tym czasie wykonywać czyn-
ności tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nowelizacją publikujemy 
nowe przepisy:

Art. 67. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłu-
macza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, 
poz. 722 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ma oby-
watelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;”, 
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ukończyła wyższe studia i uzy-
skała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa 
w pkt 1;”; 

2) w art. 4 uchyla się ust. 3; 
3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osoba, która zło-

żyła ślubowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega z urzędu wpi-
sowi na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra 
Sprawiedliwości.”.

Droga konieczna
Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi 

publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków go-
spodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsied-
nich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności 
drogowej (drogi koniecznej). Przeprowadzenie drogi koniecznej 
następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej 
dostępu do drogi oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, 
przez które droga konieczna ma prowadzić (art. 145 kodeksu cy-
wilnego).

Służebność gruntową można nabyć przez zasiedzenie tylko 
wówczas, gdy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego 
urządzenia (art. 292 kodeksu cywilnego). (aj) 



Dá sa s vami dobre 
vychádzať?
1.		 Priateľ	 vás	 požiada	o	 pomoc,	 ale	

vy	máte	iné	plány.	Ako	zareaguje-
te?

 a) Nevyhováram sa, nič netajím, 
slušne sa mu ospravedlním – 3; b) 
rozčúlim sa a odmietnem ho, veď 
ako môže niečo odo mňa chcieť 
– 11; c) na niečo sa vyhovorím – 6.

2.		 Ako	 reagujete	 na	 ponúknutú	 po-
moc?

 a) S vďakou prijmem – 3; b) väčši-
nou taktne odmietnem – 6; c) po-
nuku ignorujem – 11.

3.		 S	 partnerom	 ste	 si	 niečo	 naplá-
novali,	 ale	 on	 zrazu	 zmení	 názor.	
Rozčúli	vás	to?

 a) Veľmi – 9; b) trochu, ale doká-
žem sa o tom pokojne porozprá-
vať – 6; c) nie, nerobí mi problém 
okamžite sa mu prispôsobiť – 0.

4.		 Musíte	vedieť	o	každom	partnero-
vom	kroku?

 a) Áno, neprestanem sa vypytovať, 
kým z neho všetko nedostanem 
– 11; b) rád by som to vedel, ale aj 
tak nechávam to, s čím sa mi zdô-
verí, viac-menej na neho – 4; c) asi 
nie, nezvyknem sa rozčuľovať nad 
hlúposťami – 2.

5.		 Váš	 spoločník	 urobí	 niečo,	 čo	 sa	
vám	nepáči.	Nahnevá	vás	to?

 a) Áno, a asi sa nezdržím ostrej kri-
tiky – 9; b) neviem, ale aj keby, bu-
dem sa snažiť byť čo najmiernejší 
– 6; c) asi nie, nezvyknem sa rozču-
ľovať nad hlúposťami – 2.

6.		 Zvyknete	 tráviť	 dovolenku	 s	 pria-
teľmi?

 a) Áno, je viac zábavy – 2; b) ob-
čas, ale len s tými, ktorí sú ochotní 
prispôsobiť sa mi – 7; c) nie, radšej 
chodím na dovolenky sám, aspoň 
sa zoznámim s niekým novým – 9.

7.	 Čo	 pre	 vás	 znamenajú	 názorové	
rozdiely?

 a) Neprekonateľnú prekážku – 10; 
b) maličkosť, ktorú si netreba vší-
mať – 6; c) problém, ktorý sa dá 
vyriešiť vzájomnou ústretovosťou 
– 3.

8.		 Pustili	by	ste	partnera	samého	na	
pánsku	(dámsku)	jazdu?

 a) Áno, prečo nie – 3; b) snáď, ale 
nebolo by mi to veľmi po chuti – 6; 
c) nie, určite by som mal výhrady 
– 10.
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac by malo riešenie vážnych vecí 
ustúpiť do úzadia. To zrejme prekvapí tvoje 
okolie, pretože väčšina ľudí ťa pozná ako nie-
koho, kto stále niečo rieši. Snaž sa však o ne-
nápadnosť, v opačnom prípade sa to môže 
zle skončiť. Nie je práve ideálny čas ani na 
závažné rozhovory a uzatváranie dôležitých 
zmlúv. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca vyhráš vysokú 
sumu peňazí, samozrejme, ak sa zúčastníš 
lotérie alebo akejkoľvek súťaže. Šťastena ti 
praje, buď jej preto naklonený a využi všet-
ky ponúkané šance. Ak hľadáš novú prácu, 
podarí sa ti ju získať. Rozčaruje ťa však jedno 
stretnutie. Čo všetko si ľudia dokážu závidieť 
– možno práve tú výhru! Nenechaj sa zne-
chutiť a vyhľadaj samotu v prírode. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Tento mesiac sa dozvieš zaujímavú novinku 
- možno to bude prírastok do rodiny, alebo 
svadba tvojich blízkych. Budeš tiež stáť pred 
veľkým rozhodnutím. Prenechaj však roz-
hodnutie tým, ktorí ho majú urobiť. Tvoje 
rady, aj keď dobre mienené, ti v druhej po-
lovici mesiaca prinesú veľkú výčitku, že sa 
miešaš do vecí, do ktorých ťa nič nie je.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Súlad medzi potrebami a možnosťami sa 
prejavuje aj na tvojej dobrej nálade. Počas 
prvej dekády mesiaca budeš mať nejeden 
dôvod na spokojnosť, naďalej sa ti bude da-
riť. Pozor však, aby si to nezačal preháňať so 
svojimi požiadavkami. V poslednej dekáde 
mesiaca zvýš opatrnosť na cestách.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Celý mesiac bude náročnejší. Majetkové 
spory na kvalite rodinných vzťahov nepridá-
vajú, ale ty si zvláštna výnimka. Podarí sa ti 
ich vyriešiť spôsobom, ktorý bude prijateľný 
pre všetkých zainteresovaných, no bude ťa 
to stáť veľa energie. 

VODNÁR (21.1.-19.2.)
V prvej polovici mesiaca sa budeš cítiť šťast-
ný. Zdravie, práca, láska – v každej z týchto 
oblastí to bude raj na zemi. No pozor na 
druhú polovicu mesiaca. Ak sa chceš do-
stať z ťažkostí, prepusti na najbližšie týždne 
miesto pri rodinnom „kormidle“ niekomu 
inému. 

 RYBY (20.2.-20.3.)
Do čoho sa pustíš, všetko sa ti bude dariť. 
Obdiv okolia ťa len povzbudí. Daj pozor, aby 
ťa sebavedomie nedohnalo k neuváženým 
rozhodnutiam. Ak sa budeš riadiť radou nie-
koho staršieho, určite na tom dobre vyjdeš. 
Koncom mesiaca si dávaj pozor na choroby 
z prechladnutia. 

BARAN (21.3.-20.4.)
Všetkých v okolí prekvapíš usilovnosťou 
a činorodosťou. V prvej dekáde totiž zazna-
menáš zvýšený príliv energie.  Budeš mať 
úspech pri presadzovaní požiadaviek. Do ci-
tových vzťahov však túto silu nemiešaj, me-
nej je niekedy viac. Ak sa rozhodneš s par-
tnerkou, či partnerom  pre spoločnú jesennú 
dovolenku, vyberte si radšej prírodu ako veľ-
komesto. 

BÝK (21.4.-20.5.)
Už dlhšiu dobu máš problémy, ktoré sa ti 
nedarí vyriešiť. Neobávaj sa, planéty hrajú 
svoju vlastnú hru a nemáš na ňu vplyv. Vše-
tko sa však urovná a posledný týždeň tohto 
mesiaca sa bude niesť v znamení lepších 
čias. Trpezlivosť ruže prináša a práve to platí 
v tvojom prípade.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa obdobie, ktoré bude skúškou tvojej 
vytrvalosti. Nemal by si podľahnúť snívaniu 
o veciach, ktoré nie sú nateraz reálne. Máš 
veľa problémov, ktoré by si mal dať čo naj-
skôr do poriadku. Keď tak urobíš, všetko sa 
dostane na správnu koľaj. Čím skôr tak uro-
bíš, tým skôr sa vyhneš zbytočným kompli-
káciám. 

RAK (22.6.-22.7.)
Neber si na september viac úloh, ako mô-
žeš zvládnuť. Nezabúdaj na oddych a ľahkú 
stravu. Tento mesiac pocítiš záťaž na orga-
nizmus, daj si pozor na zdravie. Skús sa na 
chvíľu vypnúť, zájsť na prechádzku a obdi-
vovať pestrofarebnú prírodu. Práca nie je 
všetko, mysli aj na blízkych. Budeš nútený 
prehodnotiť svoj bežný program. 

LEV (23.7.-23.8.)
V prvej polovici mesiaca rozum a cit budeš 
mať každý na opačnej strane. V mnohom 
máš možno pravdu, no viacej ako inokedy 
platí - dvakrát meraj a raz rež. Môžeš prepa-
dať pocitom, že ti nikto nerozumie a nikto 
ťa nemá rád. Možno s tebou nikto nebude 
chcieť komunikovať, no v druhej dekáde 
zmeníš názor a pochopíš, kto je tvojim sku-
točným priateľom. (lo)



9.		 Ste	s	partnerom	na	večierku,	ktorý	
ho	viditeľne	nebaví.	Čo	urobíte?

 a) Asi by sme si našli iný druh zába-
vy, ktorý by obom vyhovoval – 3; b) 
napriek jeho výhradám by som ho 
prinútil zostať, nech si zvykne pri-
spôsobiť sa – 11; c) poslal by som 
ho domov a ja by som sa bavil – 6.

10.	Partner	prepol	na	televíznom	pri-
jímači	program,	ktorý	sa	vám	ne-
páči.	Ako	to	vyriešite?

 a) Bez diskusie prepnem na niečo 
lepšie – 12; b) skúsim sa dohodnúť 
na kompromise – 6; c) nebudem 
riskovať hádku kvôli hlúpemu te-
levízoru, pôjdem robiť niečo iné, 
alebo sa prispôsobím – 2.

11.	Stáva	sa,	že	vás	partner	poriadne	
rozčúli?

 a) Áno, nie som z kameňa – 4; b) 
občas, ale zvyknem sa krotiť – 5; c) 
nie, nedám sa len tak ľahko vytočiť 
– 8.

12.	Pijete	pravidelne	kávu?
 a) Nie – 8; b) príležitostne – 5; c) 

áno – 3.
Vyhodnotenie:
29-58	 bodov: Nemusíte sa snažiť 

o žiadnu prevýchovu. Vaše okolie 
s vami vychádza výborne, len vy si 
to niekedy celkom neuvedomuje-
te. Väčšinou ste k sebe i k iným až 
príliš kritický, takže si ani neuvedo-
mujete, že v sporoch medzi vami 
a vaším okolím ide o maličkosti. 
V dôležitých záležitostiach sa vždy 
dá s vami dohodnúť, a vaši priate-
lia a známi si to na rozdiel od vás 
dobre uvedomujú.

59-89	bodov: Vy vychádzate s každým 
vynikajúco, otázkou však zostáva, 
ako ľudia vychádzajú s vami. Kým 
niektorí si s vami rozumejú veľmi 
dobre, iní vás neznášajú. Ich postoj 
je vám však ľahostajný, takže ste si 
ich averziu voči sebe ani nevšimli. 
V podstate sa teda dá s vami cel-
kom dobre vychádzať, a kto to ne-
vie, nech sa to naučí.

90-119	bodov: Väčšina ľudí vo vašom 
okolí si myslí, že sa s vami nedá 
vychádzať. Ste pre nich nepríjem-
ný, konfliktný človek, s ktorým by 
najradšej nemali nič spoločného. 
Občas sa síce nájdu vytrvalci, kto-
rí si dajú námahu a snažia sa vás 
pochopiť, ale zväčša im je to nanič. 
Vaše reakcie sú také nepredvída-
teľné, že aj tí najtrpezlivejší to po 
čase vzdajú. Je totiž zbytočné, aby 
sa okolie učilo dobre vychádzať 
s vami, keď vy sa nechcete naučiť 
dobre vychádzať s ním.(aj)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na vašu 

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

V	POĽŠTINE: V	SLOVENČINE:

zakwaterowanie	tymczasowe prechodné	ubytovanie

testator závetca,	testátor,	poručiteľ

zastawca	 záložný	dĺžník

komora	dyszowa	(turbiny) komora	dýzová

kłoda	wierzchołkowa výrez	vrcholcový

komplet	okleiny súbor	dýh

kratka rošt

kratownica nosník	priehradový,	priehradovina

makroczop makročop

macerowanie fládrovanie

Chlapík tlačí na záchode ako naja-
tý, ide okolo upratovačka, zdá 

sa jej, že sa zbytočne svieti, tak zhasne. 
V tom sa ozve strašný rev, tak zase zasvieti: 
- A čože tak revete? 
- Fuj, to bol sprostý fór! Už som sa zľakol, že 
mi vypadli oči!

* * *

Si blondínka. Cestuješ autobusom. Súr-
ne si potrebuješ prdnúť. Našťastie hrá 

hlasná hudba a tak si párkrát uľavíš, samozrej-
me úplne perfektne v rytme duniacich bicích.  
Keď odchádzaš z autobusu, všimneš si, že 
ostatní cestujúci na tebe pohoršene a zne-
chutene pozerajú. Zrazu si uvedomíš, že si 
celý čas mala na ušiach MP3.

Príde montér na jednotku intenzívnej 
starostlivosti, rozhliadne sa a chvíľu 

si prehliada pacientov. Oni samozrejme 
všetci ležia napojení na prístrojoch. Po 
chvíľke hovorí: „Poriadne sa nadýchnite, 
budem meniť poistky.

* * *

Prechádza sa dedko po kostole, pri-
staví sa pri soche Ježiša a pýta sa ho: 

-  Keď zomriem, čím budem v druhom živote? 
- Budeš hrať futbal, - zaznie zhora. 
- Ale ja som v živote futbal nehral! - opo-
nuje dedko. 
- To nič,  trénuj, o týždeň máš zápas.

(Zdroj:	smiechoty.sk)
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SLÁVNOSŤ NEDECKÝCH POŽIARNIKOV
Stopy dinosaurov v Tatrách

Na poľskej a slovenskej strane 
Západných Tatier boli objavené 
nové fosílne stopy po dinosau-

roch. Vedci dokázali určiť sedem typov 
fosílnych stôp: boli to stopy dravých dvoj-
nohých dinosaurov, príbuzných dinosaura 
Dilophosaurus, ktorého umelci stvárnili vo 
filme Jurský park, ale aj stopy drobnejších 
bylinožravých dinosaurov a stopy predkov 
veľkých bylinožravcov, ako bol napríklad 
Camarasaurus.

Tento počin si môžu pripísať pracovní-
ci tímu poľského paleontológa Grzegorza  
Niedźwiedzkého. Fosílne stopy z Tatier 
sú odliatkami. Tatry však počas druhohôr 
nejestvovali. V tom čase bola Európa po-
krytá morom, z ktorého vyčnievali ostrovy 
a ostrovčeky. Stopy dinosaurov a skamene-
liny rastlín, ktoré sa našli v Tatrách, prezrá-
dzajú, že na severe bola súš. Horniny, v kto-
rých sa zachovali stopy dinosaurov, vznikali 
vo vodorovných vrstvách, ktoré boli pred 
10 miliónmi rokov počas vrásnenia vytlače-
né do pohoria Tatier. (Zdroj: sme.sk)

Európski astronómovia 
objavili neexistujúcu hviezdu

Svet je plný tých najrozmanitejších 
zázrakov. V priebehu tohto roka 
európski astronómovia objavili 

hviezdu, ktorá by nemala jestvovať. Slabo 
svietiaca hviezda v súhvezdí Leva obsahu-
je najmenej prvkov s vyššou atómovou 
hmotnosťou ako hélium zo všetkých dopo-
siaľ skúmaných hviezd. Má malú hmotnosť 
a vek vyše 13 miliárd rokov. Je záhadou, 
ako vôbec vznikla. Členovia medzinárodné-
ho tímu, ktorý viedla Elisabetta Caffauová 
z Univerzity v Heidelbergu a vedci z Obser-
vatoire de Paris v Meudone i Talianska, ho-
voria, že podľa rozsiahle prijímanej teórie 
také hviezdy, s malou hmotnosťou a mimo-
riadne nízkym obsahom ťažkých prvkov, by 
nemali existovať, lebo oblaky plynopracho-
vého materiálu, z ktorých sa museli utvoriť, 
sa nemohli nikdy skondenzovať. 

Hviezda, ktorú skúmali, je mimo-
riadne chudobná na kovy, čo značí, že je 
veľmi primitívna. Mohla by to byť jedna 

z najstarších hviezd, aké sa kedy podarilo 
objaviť.  

Podľa skorších zistení najľahšie che-
mické prvky, vodík a hélium vznikli krát-
ko po veľkom tresku, iba s malou príme-
sou lítia. Prakticky všetky ostatné prvky 
vznikli až neskôr, termojadrovou syntézou 
v stredoch vysokohmotných hviezd. Keď 
niektoré tieto hviezdy vybuchli ako tzv. 
supernovy, vyrobené ťažké prvky to roz-
metalo do okolitého kozmického priesto-
ru. Ďalšie generácie hviezd – aj naše Slnko 
– už vznikali z takto chemicky obohatené-
ho medzihviezdneho materiálu. (Zdroj: 
aktuality.sk)

Stradivarky vydražené pre 
obete cunami

Stradivarky pochádzajúce z roku 
1721 boli predané v dražbe za re-
kordných 15,9 milióna amerických 

dolárov. Peniaze sú určené na pomoc obe-
tiam zemetrasenia a cunami, ktoré zasiah-
lo Japonsko v marci. Nástroj okrem iných 
vlastnila 30 rokov vnučka anglického básni-
ka lorda Byrona lady Anne Bluntová. Patrí 
medzi zhruba 600 zachovalých nástrojov 
vyrobených presláveným talianskym maj-
strom Antoniom Stradivarim. Tento majster 
vyrobil počas svojho života asi 1100 huslí, 
z ktorých 650 existuje dodnes. Stradivari-
ho husle sa právom stali legendárnymi. Sú 
totiž spojením nádhery zvuku s mimoriad-
nou krásou husliarsko-rezbárskej práce. 
Stradivarky suverénne trónia na rebríčku 
najdrahších huslí. (Zdroj: hnonline.sk)
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SLÁVNOSŤ NEDECKÝCH POŽIARNIKOV
Foto:	D.	Mošová

Slávnostný nástup nedeckých požiarnikov Doklady a kľúče od auta putujú do rúk šoféra
Malopoľský vojvoda S. Kracik  
sa prihovára požiarnikom DPZ

Nové zásahové vozidlo

Požiarnici preberajú od krstných rodičov doklady k novému autu Vyznamenanie pre J. Szewczyka odovzdáva E. Siarka




