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Drahí krajania a krajanky!

K sviatkom Narodenia 2011, ako i do Nového roku 2012 
Vám prajme veľa zdravia, Božieho pokoja a vyjadrujeme 
spoločnú vďaku za vzájomnú úprimnú spoluprácu 
na zušľachťovaní národnej identity, ducha 
a slovensko-slovenskej spolupatričnosti.

V i a n o c e 2011
Rok Matice slovenskej 2012

Daniel Zemančík, Stanislav Bajaník, 
Viera D. Tapalagová Krajanské múzeum 
Matice slovenskej

„Sú knihy, ktoré stačí iba 
ochutnať,

iné treba zhltnúť, a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné 
takrečeno požuvať a pomaly tráviť“ – povedal svojho času známy 
anglický filozof a štátnik Francis Bacon. A presne takáto knižná vše-
hochuť sa objavila na veľtrhu kníh Bibliotéka 
v bratislavskej Inchebe, ktorej sa v dňoch 3. 
až 6. novembra t.r. zúčastnil so svojou kniž-
nou produkciou aj Spolok Slovákov v Poľsku 
(SSP). V neveľkom stánku, ktorý sme zdieľali 
spoločne s krajanom už iste známym vyda-
vateľstvom Goralinga, sme vystavovali a pre-
dávali publikácie slovenskej i poľskej prove-
niencie vydané a vytlačené v našej tlačiarni.

Záujmu kupujúcich sa tešil najmä naj-
novší Almanach XII., venovaný prvému 
československému konzulovi v poľských 
Katoviciach Matejovi Andrášovi, ale taktiež 
zborník Nepokojná hranica, monografie Voj-
na o Spiš, Hospodárska politika Slovenské-
ho štátu, či Kapitoly z českých dejín. Okrem 
knižnej produkcie sme návštevníkom ponúk-
li tiež krajanský časopis Život, ktorý sa v prie-
behu štyroch dní bezo zvyšku rozišiel do ro-
dín návštevníkov Bibliotéky. V našom stánku 
nechýbali ani rôzne drobné propagačné ma-
teriály ako kalendáre, pohľadnice, záložky 
či pravítka s logom SSP. Pri tejto príležitosti 
sme vytlačili tiež propagačný leták, z kto-
rého sa návštevníci mohli čo-to dozvedieť 
o existencii a fungovaní Slovákov v Poľsku, 

našej slovenskej vydavateľskej i tlačiarenskej produkcii a zároveň 
sa v prípade záujmu o naše služby môžu prostredníctvom tohto 
letáku s nami skontaktovať.

Taktiež vydavateľstvo Goralinga ponúklo čitateľom hneď nie-
koľko noviniek, ktoré sme na trhy doviezli ešte „teplé“ z tlačiarne 
nášho Spolku. Išlo o knihy Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR, 
Bojniansky zázrak a Bardejov v XV. storočí – štúdie z dejín mes-
ta. Oživením bolo DVD s Goralskými rozprávkami, o ktorých ste 
sa mohli dočítať v minulom čísle. V našom stánku sa však ocitla 
i publikácia Poľského klubu Poľsko očami slovenských novinárov, 

Náš stánok navštívil bývalý premiér J. Čarnogurský i podpredsedníčka Poľského klubu M. Wojcieszyńska (foto: Stano Stehlík)
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ktorá uzrela svetlo sveta ešte v minulom roku taktiež v krakovskej 
tlačiarni SSP.

Okrem samotného predaja kníh, sme mali možnosť prezento-
vať svoje publikácie i činnosť na niekoľkých pódiách v rámci vý-
stavnej haly. Ako prvé sme návštevníkom veľtrhu Bibliotéka pred-
stavili dva tituly, a to almanach Matej Andráš a jeho diplomacia 
srdca a zborník Nepokojná hranica. Prezentácie sa okrem gen. 
tajomníka Ľudomíra Molitorisa a redaktorky Života Milice Maje-
rikovej-Molitoris, zúčastnil aj oslávenec a diplomat Matej Andráš, 
ktorému je almanach venovaný a ktorý sa výrazne zaslúžil o uzna-
nie slovenskej menšiny v Poľsku a historik Ústavu pamäti národa 
Martin Lacko, ktorý sa okrem iných tém venuje tiež problematike 
slovensko-poľských vzťahov a Slovákov v Poľsku. Po našej pre-
zentácii predstavilo vydavateľstvo Goralinga jedinečnú publiká-
ciu o osude slovenských Rusínov presťahovaných do Sovietskeho 
Ruska po skončení druhej svetovej vojny z pera historika z Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michala Šmigeľa a spisovateľa 
Štefana Kruška.

S veľkým záujmom sa stretla kniha o unikátnom nálezisku kres-
ťanských artefaktov z obdobia pred príchodom Konštantína a Me-
toda Bojniansky zázrak, ktorá bola prezentovaná počas druhého 
výstavného dňa. Jej autorom je „záchranca“ vzácnej archeologic-
kej lokality v dedinke Bojná Jiří Jánošík a úvod k publikácii napísal 
známy slovenský propagátor histórie Pavel Dvořák. V ten istý deň 
prišiel na naše pódium odprezentovať ďalší zaujímavý titul z vy-
davateľstva Goralinga a tlačiarne SSP, tentokrát o stredovekom 
Bardejove, riaditeľ Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Kra-
kove Stanisław A. Sroka. Pri tejto príležitosti náš výstavný stánok 
navštívili i ďalší slovenskí historici, medzi nimi Martin Homza a Ján 
Lukačka.

Tretí deň príjemne ozvláštnili slovenský knižný veľtrh v Brati-
slave členovia folklórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej 
Vsi, ktorí vytvorili v krojoch živú pozvánku na prezentáciu Goral-
ských rozprávok i tlačiarne a vydavateľstva SSP. Pred samotným 
uvedením rozprávky o chudobnom Jendrušovi a bohatej Maruške 
bližšie predstavil prítomným jediné zamagurské mestečko Spišskú 
Starú Ves jej primátor Jozef Harabin. Viac sa potom mohli náv-
števníci o Spišskej Starej Vsi dozvedieť z útlej brožúrky, ktorú mali 
zdarma k dispozícii počas trvania trhov v našom stánku. Samot-
nú rozprávku uviedla dvoma svojimi piesňami mladá talentovaná 
speváčka Lívia Dermová. Následne riaditeľka vydavateľstva Gora-
linga Ingrid Majeriková darovala Spolku Slovákov v Poľsku dvanásť 
DVD s Goralskými rozprávkami pre učiteľov slovenčiny na školy 
v Poľsku, kde sa ešte vyučuje slovenčina. Za tento dar veľmi pekne 
ďakujeme a veríme, že sa rozprávky žiakom i učiteľom budú páčiť 
a využijú ich vhodne pri vyučovaní slovenčiny a udržiavaní sloven-
ského národného povedomia na severnom Spiši a hornej Orave.

Potom už folklórny súbor Maguranka, spoločne so speváčkou 
Líviou Dermovou, otvorili dvoma goralskými piesňami prezentáciu 
tlačiarne a vydavateľstva SSP, počas ktorej gen. tajomník Ľ. Mo-
litoris priblížil okolnosti vzniku i fungovania našej tlačiarne a vy-
davateľstva, stručne predstavil tlačiarenskú produkciu, vrátane 
prekladov slovenskej literatúry do poľského jazyka i publikácií, za 
ktoré sme získali ocenenia na medzinárodných veľtrhoch a taktiež 
úspešnú spoluprácu s poľskými i slovenskými inštitúciami. O tom, 
že SSP sa pomaličky presadzuje i na slovenskom tlačiarenskom 
trhu, svedčí, že u nás tlačia publikácie viaceré slovenské vedecké 
inštitúcie ako Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku či Slovenská 
akadémia vied, ale aj slovenské vydavateľstvá Goralinga a Kubko-Prezentácia publikácií Almanach XII. a Nepokojná hranica s Ľ. Molitorisom,  

M. Andrášom, M. Lackom a M. Majerikovou-Molitoris (foto: Marián Kundrák)

Prezentácia tlačiarne a vydavateľstva SSP, pri ktorej nám asistoval FS Maguranka 
a speváčka L. Dermová (foto: Daniela Slodičková)

Historik S. A. Sroka rozdával pred stánkom autogramy

Pri stánku SSP sa zastavili aj publicista I. Reguli, spisovateľ A. Hykisch, krajan z USA a 
vydavateľ L. Bolchazy 
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Goral. Počas prezentácie našej tlačiarne a vydavateľstva sa slova 
ujal aj historik Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Matula, 
ktorý napísal už viacero štúdií venujúcich sa problematike sloven-
sko-poľských vzťahov a v najbližšej budúcnosti plánuje u nás vydať 
svoju najnovšiu monografiu o doteraz takmer nespracovanej téme 
anexie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938-1939.

Premiéra dvoch spriaznených vydavateľstiev Spolku Slovákov 
v Poľsku a Goralinga na veľtrhu kníh v Bratislave dopadla veľmi 
dobre. Spolok Slovákov v Poľsku sa uviedol v slovenskej verejnosti 
ako šíriteľ duchovných hodnôt, poznania, ale tiež ako sprostred-
kovateľ slovenskej kultúry v Poľsku. Pri našom výstavnom stánku 
sa zastavili, okrem už vyššie spomínaných, viaceré osobnosti spo-
ločenského a kultúrneho života. Počas štyroch dní nás navštívili: 
bývalý premiér, ktorý má zásluhu na vzniku našej tlačiarne Ján 
Čarnogurský, bývalý poslanec, publicista a historik Anton Hrnko, 
bývalý diplomat a spisovateľ Anton Hykisch, básnik i autor litera-

túry faktu Jozef Leikert, básnik Maroš Bančej, publicista Roman 
Kaliský-Hronský, publicista Dušan Mikolaj, riaditeľ vydavateľstva 
Matice slovenskej Stanislav Muntág, úspešný slovenský vydavateľ 
v USA Ladislav Bolchazy, pracovník Ministerstva zahraničných vecí 
Milan Novotný, predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladate-
ľov umeleckej literatúry Oľga Ruppeldtová, sociológ a publicista 
Jozef Schwarz, etnológ a publicista Mojmír Benža, literárny kritik a 
publicista Jozef Jablonický, autor Stratených slovenských pokladov 
Milan Vároš, historik a politológ Juraj Marušiak, politik a spisova-
teľ Jozef Banáš, starosta obce Bojná Jozef Vančo, predstavitelia 
poľského klubu Małgorzata Wojcieszyńska a Stano Stehlik, ale tiež 
krajania z USA a Nemecka, či ľudia, ktorých predkovia pochádzali 
z obcí severného Spiša a hornej Oravy. Všetci sa zaujímali o naše 
krajanské hnutie, pričom nám vyslovili svoje uznanie a zároveň 
popriali všetko dobré do ďalšej činnosti. Svoju nezištnú pomoc pri 
práci nám poskytla taktiež krajanom už známa Daniela Slodičková, 
riaditeľ školy v oravskom Žaškove a poslanec mesta Dolný Kubín 
Juraj Jonák či evanjelická farárka Karolína Konopeusová. Všetkým 
za pomoc i podporu veľmi pekne ďakujeme.

V tom istom čase sa tlačiareň a vydavateľstvo SSP prezento-
valo aj na 15. knižnom veľtrhu v Krakove, kde boli predstavené 
najmä publikácie poľskej proveniencie. I tu náš stánok navštívilo 
niekoľko autorov, ktorí záujemcom predstavili svoje diela. Viacerí 
návštevníci sa zaujímali o možnosť využiť služby spolkovej tlačiar-
ne, pričom po skončení trhov sa skutočne ozvalo niekoľko záujem-
cov. Prezentácia SSP na Slovensku i v Poľsku teda splnila svoj účel 
a pevne veríme, že o rok budeme môcť opäť zavítať na knižné trhy 
s aktuálnymi novinkami.

Milica Majeriková-Molitoris

Zaujímavú publikáciu o Bojnej prezentovali J. Jánošík s P. Dvořákom

V tlačiarni SSP a vydavateľstve Goralinga vyšla tiež publikácia o vysťahovaní Rusínov 
z ČSR, ktorú prišli prezentovať autori M. Šmigeľ a Š. Kruško

V krakovskom stánku nás zastupovala J. Dziedzicová, pracovníčka ÚV SSP a jedným 
z hosti bol A. Terlecki, spisovateľ a predseda Spolku Arméncov. Foto: Odys Korczyński

Gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris počas trhov v Bratislave poskytol niekoľko rozhovorov
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SLOVENSKO

Slovensko – cudzina či domovina? Ako pre koho... Zakaž-
dým si kladiem túto otázku, keď sa spolu so študentmi 
jablonského lýcea, ktorí sa učia slovenský jazyk, vyberám 

na tri dni do tejto krásnej, malebnej, ale zároveň preplnenej rôz-
nymi kontrastmi krajiny. Ani tento rok nebol výnimkou. Prečo? 
Nuž začítajte sa, prosím do nasledujúcich riadkov, možno spoloč-
ne nájdeme odpoveď. 

V pondelok 7. novembra v skorých ranných hodinách som ces-
toval do Jablonky, pretože už o 7 hod. sme mali odchádzať spred 
lýcea na Slovensko. Počasie nám prialo, krásna jeseň hýrila farba-
mi všade okolo nás a priam letnými teplotami nás slnečné lúče 
hladili po tvári. Síce počas našej prvej zastávky v Tvrdošíne nám 
oravská pani zima ukázala, že sa pomaly blíži jej čas, ale čím sme 
boli bližšie k Bratislave, tým viac sme o nej zabúdali.

V Tvrdošíne sme spoločne zašli ku starému drevenému kos-
tolíku z XIII. storočia, ktorý sa nachádza na miestnom cintoríne, 
a je jednou z najstarších sakrálnych stavieb na Orave, aby sme 
mohli ďalej cestovať do Terchovej, do rodiska Jánošíka, ktoré svo-
jou okolitou krásou a prírodou nadchýna nejedného návštevníka. 
A nepochybne nadchlo aj nás, ale asi len do momentu, pokiaľ sme 
nevošli do múzea. Študenti si mohli pozrieť film o Jánošíkovi, ná-

rodnom hrdinovi slovenských legiend a povestí, zbojníkovi, ktorý 
síce nezbojníčil dlho a brutálne, ale i tak bol za to krvavo potresta-
ný. Film, ktorí pripravili pracovníci múzea, by mohol byť zaujímavý, 
keby k nemu niekto predstavil pútavý úvod. Veď isté fragmenty 
filmu pochádzali z prvého slovenského nemého filmu, ktorý bol 
nakrútený práve o Jánošíkovi. Pokiaľ sa niekto plne neorientuje, 
čo vlastne vidí, pozerá vlastne len zlepenec poprepletaných ob-
rázkov opisujúcich život Jura Jánošíka. A stačilo by tak málo, aby 
z kúska málo zaujímavého filmu urobiť zaujímavý. Na čo nám je 
moderná technika, keď ju vôbec nedokážeme využiť? A ani ná-
sledná prehliadka nebola čímsi výnimočným. Prešli sme sa po mú-
zeu, avšak počas prehliadky nám nikto nič zaujímavé nepovedal. 
Škoda, naozaj škoda.

Z Terchovej sme sa vybrali ďalej do Žiliny, kde sme navštívili 
Považské múzeum so stálou výstavou drotárstva i výstavou malieb 
Vincenta Hložníka. Našťastie, prehliadka múzea bola už omno-
ho zaujímavejšia ako návšteva Terchovej, veď už samotné práce 
z drôtu či umelecký talent tohto slovenského maliara priťahovali 
oko nejedného obdivovateľa. Keďže slnko bolo ešte vysoko a my 
sme sa nikam neponáhľali, úplne vhod nám padla krátka prehliad-
ka historického centra Žiliny. Ďalej nás už čakala cesta do Svätého 
Jura pri Bratislave, kam sme dorazili podvečer po krátkej prestávke 
neďaleko Trenčína, odkiaľ sme mohli obdivovať dominantu okolia 
– Trenčiansky hrad.

Na druhý deň na nás netrpezlivo čakala Bratislava. Našou pr-
vou zastávkou bola Národná rada Slovenskej republiky. Keďže sme 
však k parlamentu prišli o čosi skôr, stihli sme sa prejsť aj nádvorím 
Bratislavského hradu, kde sme si urobili spoločnú fotografiu pod 
pamätníkom Svätopluka, a zájsť aj dole pod hrad, aby sme si zbližša 
vzhliadli nový most a jeho „ufo“. Na vstup do Národnej rady sme si 
museli počkať, ale tento čas sme využili plodne na spoločné i indi-
viduálne fotografie či na krátky súhrn geografických zaujímavostí 
hlavného mesta Slovenska. Nakoniec sme sa predsa len dostali do 
Národnej rady. Náš sprievodca nebol síce príliš výrečný, ale každé 
jeho slovo padalo na úrodnú pôdu. Študenti sa započúvali natoľko 
do jeho slov, že prvýkrát za ten čas, čo som s nimi bol, nastalo div-
né a nečakané ticho. Mohli sme uvidieť sedem nádherných obra-
zov Albína Brunovského, v zasadacej sále sme si všetci posadali na 

ŠTUDENTI LÝCEA NA SLOVENSKU

V múzeum venovanom Jánošíkovi
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národnobuditeľské myšlienky a snažili sme sa to odkázať študen-
tom, aby videli, čo všetko Slováci zdolali na ceste národného obro-
denia. Či sa nám to podarilo, nevedno. Z Devína sme sa rýchlo vra-
cali do centra na kurz praktickej slovenčiny – teda na Spielbergov 
film v 3D Traja mušketieri a neskôr na nákupy, kde si bolo treba 
pripomenúť aj počty, pretože ceny bolo treba prerátavať v súlade 
s aktuálnym kurzom eura k zlotému.

Unavení po dlhom chodení po obchodnom centre a s plnými 
taškami sme sa vracali späť do Sv. Jura, odkiaľ sme sa v ranných 
hodinách na druhý deň vybrali na spiatočnú cestu domov. Ces-
ta však viedla zákutiami Hornej Nitry, kde sme navštívili najprv 
Bojnický zámok, ktorý nepochybne patrí medzi najkrajšie skvosty 
architektúry na Slovensku a neskôr sme mali možnosť navštíviť 
najstaršie ZOO na Slovensku, ktoré sa nachádza neďaleko Bojnic-
kého zámku. V ňom nás zaujala jedina opička, ktorá bola natoľko 
šikovná, že sa naučila, ako sa oblieka i vyzlieka spodná bielizeň, 
a to naučila aj svoje mláďa. S úsmevom na tvári sme pred odcho-
dom stihli ešte vybehnúť na neďaleké úbočie Magury, aby sme si 
urobili poslednú spoločnú fotografiu na pozadí nádherného zám-
ku a vyčerpaní sme sa vracali domov. To však nebol koniec nášho 
putovania. Z posledných síl sme vystúpili v Martine z autobusu, 
aby sme navštívili najväčšiu knižnicu na Slovensku – Slovenskú 

národnú knižnicu. Síce to už bolo mimo plánu, ale vďaka tomu 
mali študenti možnosť oboznámiť sa s tým, čo všetko sa v Martine 
nachádza a pokiaľ by sa rozhodli študovať na Slovensku, už vedia, 
kam budú musieť putovať za knihami. Slovenská národná knižnica 
bola už naozaj poslednou zastávkou na našej ceste. Lúčiac sa s ňou 
sme sa rozlúčili aj so Slovenskom, s jeho krásami, národnými pa-
miatkami, politickými ustanovizňami i celou jeho históriou.

Na začiatku sme si položili otázku: Slovensko – cudzina či do-
movina? Po troch dňoch cestovania po Slovensku naďalej ťažko 
odpovedať na túto otázku. Pre mňa je nepochybne domovinou, 
s jej pozitívnymi i negatívnymi stránkami. Ale ako ju vníma mládež, 
ktorá je so Slovenskom spätá najčastejšie rodinnými väzbami či 
spomienkami starých rodičov? Stalo sa pre nich Slovensko cudzi-
nou alebo môže zostať druhou domovinou, kde sa taktiež budú 
môcť cítiť doma ako na Orave či na Spiši?

Marián Smondek

miesta hostí, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí a in-
formácií o slovenskom parlamente a nakoniec sme mali možnosť 
sadnúť si aj na predsednícke a poslanecké kreslá dole v zasadacej 
sále. Na tento moment študenti isto rýchlo nezabudnú, veď sedieť 
na mieste premiéra či ministrov, či zarečniť si za rečníckym pultom 
a pritom povedať aj niečo múdre, sa každý deň nepodarí. Na jed-
nej strane sme síce nestretli poslancov a nevideli ich počas práce, 
ale vďaka tomu sme sa mohli vžiť do ich kože a vojsť tam, kam sa 
za normálnych okolností obyčajný smrteľník nedostane.

Avšak v parlamente sme zistili, že lycealisti nepoznajú vôbec 
rozprávku O dvanástich mesiačikoch, ktorá bola jedným z motívov 
obrazov Brunovského, a tak sme hneď vedeli, aký budeme mať 
program počas cesty z Bratislavy späť na Oravu. Čítali sme roz-
právku.

Z parlamentu sme odišli smerom k sútoku riek Moravy a Du-
naja, nad ktorým sa vypína jedna z najznámejších hradných zrú-
canín – Devín. Miesto nádherné, z jednej strany chránené vrchmi 
Malých Karpát, z druhej vodou riek. Bolo to miesto inšpirácie pre 

Pri malebnom Bojnickom zámku

V Národnej rade Slovenskej republiky

Pod Bratislavským hradom
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KRAKOV

Gemini Ivany Pančákovej

Názov naznačuje, že sa jedná o výstavu umeleckých diel, ktoré 
vytvárajú celok vo dvojiciach ako blíženci. Je to uvedomelá výpo-
veď autorky o jej živote, hľadaní hodnôt, vzťahu vecí, pocitoch. 
Výtvarníčka zaujímavým spôsobom rieši v nich aj svoje citové roz-

položenie. Ako povedala autorka, táto výstava vznikala spontánne 
a pri výbere diel si uvedomila, že jednotlivé obrazy vo dvojici do-
stanú celkom inú výpovednú hodnotu. Začala ich spájať a ukázalo 
sa, že týmto spôsobom odhalila postupný proces dozrievania is-
tých tém vo svojej tvorbe. Prvýkrát umelecké diela Ivany Pančáko-
vej v tomto zostavení mohli krakovskí milovníci umenia vzhliadnuť 
v Slovenskej galérii Spolku Slovákov v Poľsku. Vernisáž výstavy sa 

uskutočnila 18. novembra t.r. za účasti početne zhromaždených 
hostí. Úvodné slovo patrilo generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľu-
domírovi Molitorisovi, ktorý vo svojom príhovore privítal autorku 
výstavy I. Pančákovú, konzula SR v Krakove T. Kašaja, riaditeľku 
vydavateľstva Goralinga I. Majerikovú, ktorá bola spoluorganizá-
torkou výstavy, predsedu SSP prof. Jozefa Čongvu, ako aj všetkých 
zhromaždených. V krátkosti oboznámil prítomných so životom 
a tvorbou umelkyne. Neskôr sa slova ujal prof. J. Čongva, ktorý 
poďakoval umelkyni za jej prínos pre ľudstvo a zušľachtenie tým aj 
nás, čiže milovníkov umenia.     

Ivana Pančáková sa narodila 17. februára 1971 v Prešove, kde 
vyštudovala gymnázium a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fa-
kulte Prešovskej univerzity. Po ukončení školy pracovala v Šarišskej 
galérii ako odborný pracovník. V súčasnosti učí deti na Základnej 
umeleckej škole v Prešove, výtvarný odbor, kde pracuje nad nový-
mi tvorivými spôsobmi práce s deťmi. Neustále zdokonaľuje svoje 
poznatky z oblasti tvorivého využívania umenia v práci s deťmi. 
Tvorí veľa zaujímavých projektov, ktoré sú oceňované. Popri za-
mestnaní sa venuje vlastnej umeleckej tvorbe. Tvorí maľby, foto-
grafie, ilustrácie do detských kníh, exlibrisy a inštalácie. Samostat-
ne vystavuje od roku 1998. Svoje práce prezentovala na mnohých 
domácich výstavách a v zahraničí v Nemecku i Poľsku. Spolupra-

cuje so Šarišskou galériou v Prešove, Metodickým centrom v Pre-
šove, Prešovskou univerzitou v Prešove, Knižnicou POH v Prešove 
a ďalšími inštitúciami. Tvorba je pre Ivanu Pančákovú nevyhnut-
ným vyjadrovacím prostriedkom. Do diel, ktoré tvorí vkladá nielen 
svoje nadanie, ale aj dušu a pracuje nad nimi až do momentu, keď 
ich pokladá za hotové a preto sa stávajú pre ňu veľmi blízke. 

Vernisáž otvorili: J. Čongva, I. Pančáková, I. Majeriková a Ľ. Molitoris Zhromaždení milovníci umenia

Diskusiám a rozhovorom v skupinkách sa darilo pri poháriku slovenského vína
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Nech jej dá dar zdravia  
v ňom je žitia sila, 
aby tu radostne a šťastne žila.

Gratuláciu k narodeninám krajanke 
Žofii Bogačíkovej z Nedece k jej krásnym 
80. narodeninám, ktoré oslávila 10. de-
cembra t.r. Zaslali ho dcéra Žofia so synom 
a syn Miroslav s rodinou, ako aj ostatná 
rodina. 

* * *
Nadišla tá šťastná chvíľa, 
matka dcéru porodila. 
Vietor odvial čierne chmáry, 
zostal úsmev, radosť v tvári.

Srdečne blahoželáme krajanom Moni-
ke a Dominikovi Bednarčíkovcom z Novej 
Belej k ich novonarodenej dcérke Nikolke 
Dominike. Nech je krásna, zdravá a bude 
vždy pýchou vašej milej rodiny!  

Redakcia Život a MS SSP v Novej Belej

SLIEZSKO
Výstava, ako bolo spomenuté, je koncipovaná do dvojíc obra-

zov vyjadrujúcich jednu výpoveď. Je to pátranie po harmónii, kto-
rá sa odráža v znázornených vzťahoch. Autorka reaguje umením 
na svoje výpravy do neprebádanej krajiny univerzálneho jazyka. 
Vo svojej tvorbe využíva magické schémy, symboly umocnené 
drahými kameňmi či kovmi, ktoré boli odjakživa sprievodcami 
hľadačov absolútna. Tento motív sa objavuje v dielach: Smarag-
dy, Hrdza, Kyvadlo. Ako povedala autorka, dvojica Kyvadlo pred-
stavuje pre ňu vizuálnu filozofickú výpoveď o živote. Je to akoby 
zobrazenie životnej cesty človeka, ale aj cesty z energie do tmy 
a akéhosi zastretého vnímania a naspäť. Cesta večného kmitania. 
Ďalšia skupinka diel vypovedá o transcendentných hodnotách. 
Umelecké diela z posledného obdobia sú komponované v bielej 
farbe. Je to náznak stíšenia, pochopenia a zjemnenia. Podľa au-

I. Majeriková v spoločnosti konzula SR T. Kašaja

torky je to jej súkromné obdobie čistoty a pokory. Zobrazená rea-
lita má ponechanú svoju pôvodnú čistotu. Prechádzajúc pomedzi 
dvojicami obrazov sa nám vytvára obraz celku. Jemnej bytosti, 
ktorá smeruje naše vnemy k základným otázkam spojeným s exis-
tenciou, hľadaním rovnováhy medzi svetlom a tmou, možnosťami 
kombinácie symbolov napomáhajúcich nájsť absolútno a napokon 
prichádza spokojnosť s dosiahnutím vnútorného pokoja. Umelec-
ké diela ponúkajú možnosť vlastnej interpretácie, podľa pocitov, 
ktoré vznikajú pri pohľade na nich. Zhromaždení milovníci umenia 
mali možnosť svoje interpretácie prezentovaných dvojíc obrazov 
prekonzultovať priamo s autorkou a jej pôvodným zámerom. Pri 
poháriku slovenského vína diskusie trvali ešte dlho. Prezentované 
umenie ožilo vďaka hudbe a spevu. V pohode a dobrej nálade sa 
účastníci rozchádzali domov.

Každý záujemca má možnosť si prezrieť túto výstavu v Galérii 
slovenského umenia SSP do 15. februára 2011.        

 

Agáta Jendžejčíková

Foto: Marián Smondek

Pre hosťa – 2011, akryl, plátno

Blahoželania

Milý otec,
čo k sviatku Ti priať? 
Hádam zdravie, šťastie, 
Božie požehnanie,
lásku od svojich najbližších, 
veď to je to najkrajšie, 
čo život Tebe môže dať.

Tento pekný narodeninový vinš patrí krajanovi Františkovi 
Vodžakovi z Čenstochovy, rodákovi z Kacvína, k jeho 80. narodeni-
nám, ktoré oslávil 29. októbra 2011. Zasiela ho oslávencovi z hĺbky 
srdca celá rodina a priatelia z Čenstochovy, Kacvína a Popradu.

* * *
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána  
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka 
pre našu mamičku od Pána z nebíčka.
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HORČIČNÉ ZRNKO
−	 Bol by si býval naveky mŕtvy, keby sa on nebol narodil v čase. 
−	 Nikdy by si sa nebol oslobodil od slabostí hriešneho tela, keby si 

on nebol vzal telo podobné hriešnemu. 
−	 Postihlo by ťa večné nešťastie, keby sa on nebol podujal na toto 

milosrdenstvo. 
−	 Nikdy by si nebol získal nový život, keby on nebol prijal tvoju smrť.
−	 Bol by si padol, keby ti on nebol prišiel na pomoc. 
−	 Bol by si zahynul, keby on nebol prišiel. 
−	 Veď či nám mohla svitnúť väčšia milosť, ako nám dal Boh, keď 

svojho jednorodeného Syna urobil Synom človeka a človeka 
zasa urobil Božím synom?

Sv. Augustín

Požehnané Vianoce a Nový rok 2012 hojne naplnený  
Božími milosťami.

11. 12. 2011
3. adventná nedeľa
(Jn 1, 6 – 8. 19 – 28)

Ján sa neunúval a necestoval vydať svedectvo do Jeruzalema, 
nešiel sa predstaviť, kto je a čo zamýšľa svojou činnosťou. Naopak, 
vyslanci prišli za ním, aby sa informovali. Dal im odpoveď hneď 
a bola to odpoveď stručná a jasná: „Ja som hlas volajúceho na 
púšti.“ Pre nás nič nezvyčajné, veď zo sveta na nás dolieha veľa 
hlasov. Hlasy z námestí, hlasy z preplnených sál, hlasy z médií. Tie 
hlasy pripomínajú, aké je dôležité využiť jedinečné príležitosti, ne-
nechať si ich ujsť. Môžu byť totiž jedinečné a nemusia sa opako-
vať a preto nás vyzývajú, aby sme sa pridali, aby sme podpisovali, 
hlasovali, protestovali, búrili sa, osvojili si heslá. Počúvame hlasy 
zisku, nenávisti, násilia, komfortu, pôžitku, kalkulácie... Hlas vola-
júceho na púšti nebol typom takých hlasov. Vyzýval stručne a jed-
noducho: „Pripravte cestu Pánovi!“ Ján upozorňoval, že zvyčajné 
cesty zväčša nevedú na najdôležitejšie stretnutie. Pripomína, že 
Pán prichádza z inej strany. Povolanie kresťana má podobu iného 
hlasu uprostred hluku sveta. Svedok síce nebude braný na zodpo-
vednosť za výsledky, teda či jeho hlas ostal vypočutý, alebo nie, ale 
za vernosť povolaniu určite. 

18. 12. 2011
4. adventná nedeľa

(Lk 1, 26 – 38)
S poslednou adventnou nedeľou sú spojené slová anjela pri 

zvestovaní a súhlas Márie, ktorej boli tieto slová adresované. List 
Hebrejom začína akoby zhrnutím celých dejín, ktoré boli očakáva-
ním, kedy ten čas nastane. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom ho-
voril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch 
prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1 – 2) Sv. Ján z Kríža v diele 
O výstupe na vrch Karmel k týmto slovám dodáva, že nimi nás svä-
topisec učí, že Boh skrze toto svoje Slovo povedal toľko a také veci, 
že už niet čo žiadať. Čo predtým hovoril po častiach prorokom, 
nám povedal celé vo svojom Synovi, keď nám ho celého daroval. 

Preto, keby sa teraz niekto chcel vypytovať Boha na niečo alebo 
žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, si myslím, urážal by 
Boha tým, že neupiera svoje oči na Krista, ale mimo neho žiada ne-
jakú vec alebo novotu. Boh by mu mohol odpovedať: „Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 5) 
Už som všetko povedal skrze toto svoje Slovo. Len k nemu upieraj 
svoje oči, lebo v ňom som ti povedal a zjavil všetko a v ňom nájdeš 
oveľa viac, ako môžeš túžiť alebo prosiť.

Už na vrchu Tábor som naňho zostúpil so svojím Duchom a po-
vedal som: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; 
počúvajte ho.“ Nemáš dôvod žiadať nové formy náuky a odpove-
dí. Ak som prv hovoril, tak len preto, aby som prisľúbil Krista. Ak 
sa ma predtým na niečo opytovali, všetky tieto otázky vyjadrovali 
nádej a túžbu po Kristovi, v ktorom mali nájsť všetko dobro, ako to 
teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. „Keď on vlastného 
Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním 
nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 32)

25. 12. 2011
Narodenie Pána

(Lk 2, 1 – 14)
Boh vstúpil do dejín, aby sme my mohli vstúpiť do večnosti. 

Božie narodenie potvrdzuje Božiu vernosť človekovi. Ak by sme 
úprimne hľadali odpoveď na otázku, čo treba robiť, aby sme my 
ostali verní Bohu, nájdeme odpoveď u sv. Jána. Veriť tomu, kto-
rého poslal Otec. To znamená veriť tomu, ktorý je teraz tajomne 
prítomný vo svojej Cirkvi. 

Fribourský kardinál Journet v poznámkach k II. vatikánskemu 
koncilu píše, že v dobe, keď Ježiš žil, bol trojaký spôsob, ako naňho 
pozerali. Mnohí ľudia v ňom videli iba človeka. Ježiša, ktorého 
matku i otca poznali. Iní mysleli, že ide o Eliáša, Jeremiáša alebo 
niekoho z prorokov. Nakoniec iní naňho pozerali zrakom viery a vy-
znali ho ako svojho Pána a svojho Boha.

Podľa kardinála na Cirkev sa môže tiež preniesť trojaký pohľad: 
vonkajší pohľad človeka z ulice alebo štatistika, historika, socioló-
ga, pohľad čisto čo do udalostí. Pohľad pozornejšieho pozorova-
teľa pôjde viac do hĺbky. Kardinál tu zaraďuje neveriacich, ktorí 
sa stretnú s niektorou stránkou Cirkvi, napr. s jej svätosťou, ktorá 
môže mať v bežnom živote rôzne podoby. Život veriacich oslovil 
mnohých. Nakoniec tretí pohľad, ktorý je pohľadom viery, v kto-
rom sa javí Cirkev ako Kristova nevesta a ako jeho telo. Tu sa zara-
ďujú ľudia, ktorí patria do Cirkvi naplno a viditeľne, ale aj tí, ktorí 
patria do Cirkvi túžbou.

1. 1. 2012
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

(Lk 2, 16 – 21)
Prvý deň nového občianskeho roka upriamuje našu pozornosť na 

Božiu Matku. Každý rok začíname slávnosťou Panny Márie Bohorodič-
ky. Na Východe majú vo veľkej úcte Maforion, „Sv. plášť“ Božej Matky. 
Ide o relikviu, ktorá bola prenesená do Konštantínopolu z Jeruzalema 
za čias Leva I. Plášť je symbolom ochrany. Vo vzťahu k tejto relikvii sa 
stala aj mimoriadna udalosť v tomto chráme. Počas vlády Leva Múd-
reho mal sv. Andrej Salos, skýtsky otrok, spolu so svojím učeníkom 
Epifaniom videnie, ako Božia Matka prikrýva svet týmto nesmiernym 
plášťom širším než nebesia. Bohorodička, ktorá bola od večnosti chrá-
nená celkom zvláštnym spôsobom, sa tiež stáva ochrankyňou. Mod-
litba „Pod tvoju ochranu sa utiekame“ je jednou z najstarších modli-
tieb. Utiekame sa pod jej ochranu na začiatku roka a v jeho priebehu 
iste neraz zopakujeme slová tejto vzácnej modlitby.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
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ORAVA

HORA Z MOJEJ ORAVY
Na Oravu sa vraciam mysľou i srdcom pri rôznych život-

ných príležitostiach. Orava sa mi spája s mojou rod-
nou obcou Hornou Zubricou a farnosťou sv. Michala 

Archanjela. Orava – to sú pre mňa zároveň susedné obce s najstar-
šou farnosťou na hornej Orave sv. Jána Krstiteľa v Oravke s dre-
veným kostolom z 18. storočia, v ktorom sa nachádza nádherná 
polychrómia a hrob kontrareformátora Oravy dp. Szczechowicza 
v presbytériu. Orava je pre mňa chvályhodnou históriou predkov, 
s ktorou sa spája obrovské zmáhanie sa v boji o náboženskú slo-
bodu a nezávislosť gazdov od poddanstva v štátnej administrácii. 
Istotne každá z týchto myšlienok si zaslúži rozsiahlejší komentár.

Orava je v mojich predstavách tou, kam ešte v prehistorickom 
období, teda veľmi dávno – aspoň takto som si si to predstavoval 
v detstve – prišla pozvoľna Babia hora. A nakoniec tu navždy zo-
stala, aby svojím lahodným úbočím z južnej strany ustanovovala 
hranice regiónu. Nejedenkrát som sa na ňu pozeral s dojatím, ako 
svojím masívom zadržiava búrky, ktoré sa hromadili od severo-
západnej strany. Keď sa ich už nahromadilo mnoho, poriadne sa 
nahnevala a bola schopná vrhať blesky všade okolo seba. Vtedy 
v celej prírode nastal prenikavý nepokoj, počas ktorého vtáky ute-
kali s piskotom do hniezd a úkrytov a dobytok sa hnal, ako rýchlo 
len mohol, do stajní. Len bezbranné obilie a lúčne byliny zostáva-
li bezradne stáť na svojom mieste, vystavené víchrici a lejakom. 
V zimnom období sa spustnuté lány polí zvyčajne stávali miestom 
vyčíňania divokých víchríc, rozzúrených mrazivým snehom, ktorý 
pod taktovkou vetra dokázal zatancovať každý čardáš. Vtedy ľudia, 
prestrašení tým, čo sa vonku deje, pozerali z učupených chalúpok 
cez mrazom skrášlené okná, či neuvidia čo i len prvé náznaky po-
maly, ale čoraz výraznejšie, zakrádajúcej sa jari. Jej prvé slnečné 
lúče sa tam, v porovnaní s okolím, prebíjali veľmi váhavo, akoby 
nesmelo. Avšak jarné slnko pobádané odvážnymi prvosienkami 
a blyskáčikmi, ktoré zdvíhali topiace sa pláty starnúceho snehu 
okolo potôčikov, rástli čoraz čipernejšie a vábili slnečné lúče, pre-
bíjali sa  natoľko, že na dvoroch onedlho začali pobehovať kuriatka 
tak žltučké ako jarné kvietky. A tie svojím piskotom privolávali k ži-
votu ostatné ospalé zvieratká.

Taká malebná krajinka tohto neveľkého kúska zeme, prepl-
neného harmóniou rôznorodých prírodných javov, mi utkvela 
v pamäti i tam ostala ako bohatstvo ducha, ktoré sa mi z času na 
čas pripomína. Mohutná hora z detstva, za ktorou sa najčastejšie 
ukrývalo, slnko, sa po rokoch stala mojím symbolom rodinného 
kraja. V rokoch lyceálnej mladosti, pri dobrom počasí, stačilo len 
vyjsť na prvé poschodie chodby internátu v Novom Targu, ktorý 
sa nachádzal na Nadwodnej ulici, odkiaľ som mohol vidieť Babiu 
horu a podľa nej som hneď vedel, kde sa nachádza moja Orava. 

Pôsobiac v mojej prvej farnosti v Zakliczyne pri Dobczyciach, som 
sa počas slnečných dní nejedenkrát pozeral z miestnosti určenej 
na katechézy v Stojowiciach na juhozápadný obzor neba, kde sa 
vynárala charakteristická kopa Babej hory. Keď som bol v Chrza-
nowe, stačilo, aby vietor prehnal nízko sadajúce mračná a naša 
Pani sa ukazovala v plnej nádhere z južnej strany horského pásma 
tiahnuceho sa po horizonte. Zo Salwatora v Krakove, kde sa ak-
tuálne venujem pastorácii, počas slnečných dní vidieť z farského 
cintorína neďaleko Kopca Kościuszki výrazné charakteristické rysy 
celého babohorského pásma, aj s Malou Babou horou, Policou 
a vyvýšením Krupovej hole. Ba čo viac, pri vynikajúcej viditeľnosti 
sa stačí zastaviť na Zwierzynieckom moste, odkiaľ sa dá zahľadieť 
na očarujúce tajomstvo, ako sa v hĺbke ďaleko plynúcej Visly kúpe 
Babia hora z Oravy.

A mne sa dnes zdá, že ona, tá Hora môjho rodného kraja, hľadí 
na každého, kto sa z jej stráni vybral do sveta a pýta sa: Pamätáš si 
na zdravú a čistú vodu, ktorá zo mňa vyvierala a teba oživovala? 

Vdp. Stefan Misiniec

Portrét vdp. Stefana Misinica, ktorý namaľoval Jerzy Kumala
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY VII.
Keď pero je ostrejšie ako meč

Jedným z významných agitačných prostriedkov počas ple-
biscitného obdobia bolo písané slovo. Československá 
i poľská strana tlačili letáky, na ktorých šírenie používali 

obe strany okrem iného aj lietadlá, pričom si potom navzájom vy-
mieňali ostré nóty o porušovaní vzdušného priestoru.1 Obe strany 
taktiež vydávali noviny, ktoré sa zaoberali výlučne plebiscitnou 
problematikou. Na poľskej strane vychádzali Nowiny Spisko-oraw-
skie prinášajúce správy v nárečí. O plebiscit sa zaujímali aj ďalšie 
plátky, najmä Gazeta Podhalańska, Goniec Krakowski či Ilustrowa-
ny Kurier Codzienny, ktoré aj počas celého medzivojnového ob-
dobia prinášali články dokazujúce oprávnenosť poľských nárokov 
na Oravu, Spiš i Kysuce. Na Slovensku začal v apríli 1920 v Trstenej 
vychádzať týždenník Oravské noviny, ktorý sa venoval výlučne ple-
biscitnému územiu Oravy a Spiša a bol tlačený až do konca augusta 
1920. O plebicsitných záležitostiach na Orave informovala aj Naša 
Orava a Liptovsko-oravské noviny. Z periodík s celoslovenskou pô-
sobnosťou sa o plebiscit zaujímal najmä denník Slovenskej ľudovej 
strany Slovák a občasné články uverejňoval aj Slovenský denník.

Slovenská tlač vo všeobecnosti informovala o formálnych zále-
žitostiach plebiscitu2, agitovala v prospech Československa a vyzý-
vala obyvateľov plebiscitného územia, aby hlasovali za zotrvanie 
v Československu.3 Vo svojich článkoch apelovala predovšetkým 

1  SULAČEK, J.: Z činnosti plebiscitnej komisie v Spišskej Belej (1919-1920). In: 
Z minulosti Spiša XVI. Zost.: I. Chalupecký, Levoča : Spišský dejepisný spolok, 
2006, s. 207.
2  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 1, s. 1-7; Slovák z 9. a 21. apríla 
1920, s. 3
3  Pozri napr.: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 34, 38 a 39.

na to, že Orava historicky patrí k Slovensku� a svetlo sveta tu uzre-
lo mnoho osobností, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie slovenského 
národa5. Zároveň sa usilovala presvedčiť hospodárskymi argu-
mentmi a podčiarkovaním zlej sociálnej situácie v Poľsku: „V Jab-
lonke sa nachodí asi 40 Poliakov, ktorí nemajú doma čo jesť a len 
preto prišli do Oravy, aby sa tu zotavili a zachránili pred hlado-
morom. Dostávajú po 4 kg múky – kdežto tunajší len 1 kg – ktorú 
hneď hladujúcej rodine do Poľska odnášajú. Takýto je Machayov 
poľský raj.“6 Poľská strana však v tomto smere neostala nič dlžná 
a rozširovala letáky s textom: „Cecho-slowioci chcom dobrze zrec 
i pic, a z nos gazdów, skóre obdzierać. Samych urzedników cesko-
slowinskich przyslali na Slovensko... A syćko to chce zreć i rabować 
bo w Cechak i w Pradze glód i bieda.“7.

Slovenská tlač taktiež pravidelne prinášala správy o zlej povoj-
novej situácii, o neustálych vojnách, ktoré vedú Poliaci s okolitými 
štátmi8 či o politickej nestabilite v Poľsku9. Často boli uverejňované 
články o čelných predstaviteľoch poľskej plebiscitnej akcie – Ma-
chajovi, Sterculovi, Ďubekovi a ďalších10, ktoré mali poukázať na 
protirečivosť ich výrokov a taktiež na násilné akcie uskutočňované 
najmä spišsko-oravskou légiou, ale aj poľským vojskom napr. na 
Tešínsku.11 Oravské noviny často prinášali správy s ľahkou dávkou 
irónie. Obsahovali rôzne posmešné riekanky a ľahko zapamätateľ-
né texty, ktoré sa dali zaspievať na nápevy ľudových piesní.12

Na druhej strane poľská tlač prinášala správy o podvodoch, 
ktoré sa vyskytli pri kolkovaní peňazí a tie boli samozrejme pripi-
sované na český vrub.13 Čitatelia boli oboznamovaní s najrôznej-
šími deliktami, ktoré sa udiali taktiež mimo plebiscitného územia 
– v Čechách a na Morave a ktoré mali takto dosvedčiť násilnícke 
sklony českého národa.14 Okrem toho sa neustále zdôrazňovala 
„veľkosť“ Poľska proti „malosti“ Československa a z toho sa od-
vodzovalo lepšie hospodárske a sociálne postavenie Poľska a teda 
i obyvateľstva v ňom žijúceho.

A zatiaľ čo na mierovej konferencii v Paríži bol hlavným oficiál-
nym argumentom poľských signatárov na pripojenie Oravy k Poľsku 
„poľský pôvod“ miestnej populácie, v agitačnej kampani na ple-
biscitnom území si agitátori uvedomovali slovenské národné pre-
svedčenie obyvateľstva a kampaň bola vedená v duchu ako Poľsko 
pomôže Oravcom – Slovákom proti „počešťovaniu“. Ak by Oravci 
hlasovali za pripojenie k Poľsku, sľubovali im dokonca zachovanie 
slovenských národnostných, kultúrnych i politických práv: „Buďte 
presvedčení a istí, že Poľska prijima Vás s nevyslovnou radosťou, že 
Vás mile prituli do svojho lona, bude sa o Vás bedlive starať, pone-
chá Vám všetky práva, zabezpečí Vašu starodávnu kultúru, ponechá 
Vám jazyk tak vo škole, ako i úradoch, dá Vám úplnú slobodu tak 

�  Pozri napr.: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 2 a 3.
5  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 4 a 5.
6  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s.14.
7  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej 
ŠTZ-L), 1169/1919.
8  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s.14; Naša Orava, roč. 2, 1919, 
č. 43, s. 4.
9  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 8.
10  Pozri napr.: Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10.
11  O zabití československých úradníkov v Smerdžonke priniesli správy: Oravské 
noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 6; Slovák z 23. a 29. júna 1920, s. 2. O ďalších násil-
ných činoch pozri napr.: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 41, 42, 46; Oravské noviny, 
roč. 1, 1920, č. 1, s.6.
12  „Poľská múka, všem sa núka.“ Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 7, s. 13. „Na 
hranici vyskakoval, vrecko múky ukazoval, vrecko múky tuná má, ak Trstenú Poľ-
sku dá.“ Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 9, s. 4.
13  Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 3.
14  V Nowinach Spisko-Orawskich sa napr. dozvedáme, že v Moravskej Ostrave 
ukradli zlodeji na poštovom úrade 1200 balíkov alebo, že z firmy Feigl zmizol 
tovar v hodnote 100 tisíc korún. Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 4.

Poľský protičeský leták



č. 12/2011 • 13

v náboženskom, ako v politickom presvedčení.“15. Sľuby sa týkali aj 
zachovania slovenského školstva: „...gdy miasto (Trstená – pozn. 
mm-m) odgłosuje za Polskom, gimnazyum zostanie nadal słowackie. 
Nauka bedzie słowacka. Polska obiecuje tu wybudować całe 8-mio 
klasowe gimnazyum. Profesorzy bedom samy Słowacy. W Krakowie 
zaś na uniwersytecie ma być osobny wydział słowacki, aby studenci 
słowaccy skonczywszy gimnazyum v Trzcianie, po maturze na dals-
ze studya mogli wyjechać do Krakowa, kształconc sie na doktorów, 
profesorów lub prawników (adwokatów). Z tych ludzi z pewnościom 
wielu pójdzie na Słowaczyzne, aby tam zajonć posady profesorów 
lub doktorów, wypychajonc jednocześnie Czechów. W ten sposób 
za kilkanaście lat wychowamy poważnom i potenżnom inteligen-
cye słowackom, z pomocom której zdołamy wyswobodzić wkrótce 
całom Słowaczyzne...“16.

Na tomto mieste je vhodné trochu predbehnúť udalosti a po-
ukázať na schizofréniu poľskej agitačnej kampane a udalostí, ktoré 
sa stali po pripojení k Poľsku. Jednou z prvých aktivít novej štát-
nej správy v Poľsku bolo totiž okamžité poštátnenie katolíckeho 
(!) školstva na pripojených územiach Spiša a Oravy a nahradenie 
slovenských učiteľov poľskými, čo mimochodom vyvolalo búrlivé 
protesty obyvateľstva.17

Najdôležitejšou zbraňou poľskej tlače však bolo náboženské cí-
tenie Oravcov a Spišiakov. Čechov vykresľovala výlučne ako nena-
praviteľných „kacírov“ a „husitov“, zatiaľ čo Poliaci boli vyobrazení 
ako dobrí katolíci, ktorí Slovákom ich vieru po pripojení k Poľsku 
určite nevezmú, ale ju budú plne podporovať. Ako dôkaz protika-

15  ŠA Levoča, Župa Spišská, Župan Župy Spišskej, 505-506/1920 adm.
16  Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 1.
17  HABER, W.: Walka o szkołę polską na Spiszu i Orawie. In: Gazeta Podhalańska, 
roč. 17, 1930, č. 43.

tolíckej politiky Čechov bolo napríklad uvedené zatknutie kňaza 
Eugena Sikoru v Jablonke.18 Za rúhača bol označený aj prezident 
ČSR Masaryk, lebo sa vraj vyhlasuje za slovanského Krista, a preto 
dal odstrániť všetky kríže zo škôl a zavesiť miesto nich svoj obraz.19 
Došlo tak až ďaleko, že bol vydaný pamflet Wojna Jezusa Krista 
ze Satanem, kde sa môžeme dočítať: „Kto za Poľsko hlasuje bude 
spasený, kto je proti Poľsku zdochne a naveky bude zatratený. Boh 
Otec, Boh Syn, Boh Duch svätý a Panna Mária chce, aby každý 
hlasoval pre Poľsko. Ak nepristúpiš k Poľsku si nepriateľom Panny 
Márie ona ťa zdeptá svojimi tvrdými stopami. Ktorí do Poľska chcú 
náležať, to vojsko Kristovo, ostatní všetci držia so satanom a za 
neho bojujú. Satan má sluhov a tí sluhovia sú Česi. Ak sa zapíšeš 
a hlasovať budeš za Česko-Slovenskú republiku, si zapísaný do čier-
nej knihy satana. Ak budeš hlasovať za Poľsko, budeš zapísaný do 
bielej knihy Krista.“20

Keďže však práve slovenskí katolícki kňazi boli jednoznačne za 
zachovanie celistvosti Spiša a Oravy, atakovala poľská tlač aj ich. 
V jednom zo svojich čísel zaútočila na známeho slovenského ná-
rodovca a kňaza Ferdinanda Jurigu, ktorý je okrem iného známy 
svojou rečou v uhorskom parlamente z 19. októbra 1918, kedy 
poslancom oznámil, že právo zastupovať Slovákov má len Sloven-
ská národná rada. Poľská tlač, ktorá pravidelne prinášala správy 
o tom, ako nie je umožnené ľudu modliť sa po poľsky, vyčítala Ju-
rigovi, že odpravil omšu po slovensky a nie po latinsky ako prikázal 
Boh, pričom namiesto „Pater noster“ museli ľudia odriekať husit-
ské „Otče náš“.21 V tlači bol napadnutý tiež neskorší diecézny bis-
kup Marián Blaha, ktorého nazvali „Ancykrystom“, lebo chce „aby 
Orawa i Spisz i całe Słowieńsko zostało tam, gdzie niema, gdzie sie 
ksiendzom kazujom żenić jako rosyjskim popom, bo Czesi z Moska-
lami to bracia, oni przez Słowieńsko sie chcom spoić z Rusami, by 
zniszczyć katolickom wiare“22. Keď bol menovaný na výpomoc 
jablonskému farárovi proslovensky orientovaný kňaz Ignác Liho-
sit, žiadala pätnásťčlenná propoľská deputácia z Jablonky, aby mal 
zakázaný prístup k oltáru, 
lebo je vraj Čechom.23 Ig-
nác Lihosit bol v skutoč-
nosti rodákom z Jablonky 
a k týmto obvineniam po-
dal pekné vyjadrenie: „Že 
som Čech? Nikde vo svä-
tých knihách som nečítal, 
že Čechovi nevoľno slúžiť. 
A ja nie som Čech. Som 
Slovák. Slovákom som sa 
zrodil. Ako Slovák som 
prežil svoj doterajší život 
i v ďalekej cudzine a ako 
Slovák chcem žiť do smrti. 
Pritom, lebo som kňaz, na 
Poliaka nekydám a Čecha 
milujem.“24

18  Nowiny Spisko-orawskie, 1919, č. 5, s. 2.
19  MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 3. vyd. Kraków : Agat - Print, 
1992, s. 182.
20  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa 
Slovenskej ligy, 1946, s. 140.
21  Gazeta Podhalańska, roč. 7, 1919, č. 42, s. 6.
22  Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 3-4.
23  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 12.
24  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 15.

Naša Orava vyzývala Slovákov, aby sa hlásili k svojej 
národnosti

Nowiny Spisko-orawskie sľubovali slovenské školstvo
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VYŠNÉ LAPŠE

Vegánstvo je filozofia, životný štýl a spôsob stravovania, 
ktorý odmieta konzumáciu živočíchov, kožené oblečenie 
a testovanie výrobkov na zvieratách.

Dostalo sa do popredia najmä v období 19. a 20. storočia. Naj-
častejšími dôvodmi pre tento spôsob stravovania a životný štýl sú 
zdravotné, morálne, etické a náboženské podnety - a to v prípade, 
napr. hinduistických a budhistických spoločenstiev. Často sa ve-
gánstvo stotožňuje s vegetariánstvom. Vegetarián vylúčil zo svojej 
stravy mäso, kým vegán výrobky živočíšneho pôvodu, ako mäso, 
mlieko, syry, vajcia a med. 

Pre mnohých ľudí je vegánstvo čudáctvom. Možno je to pre-
to, že je to niečo iné a vegánov je málo. Keď máme nedostatočné 
množstvo informácii, bojíme sa neznámeho. Najjednoduchšie je 
označiť to za čudáctvo. Pre lepšie pochopenie podstaty problému 
by bolo vhodné najprv si prečítať knihu alebo článok, z ktorého by 
sme mohli získať základné informácie na tému, ktorá nám nie je cel-
kom jasná. Skúsme sa pozastaviť pri tejto téme dlhšie a zamyslieť sa 
nad týmto spôsobom života, ktorý sa riadi istými pravidlami. Možno 
sa nájdu aj takí, ktorí budú tvrdiť, že je to nejaký výmysel mladých 
ľudí. Chcem podotknúť, že tí, ktorí takto myslia, sa mýlia. 

Čo teda jedia vegáni? Najbohatším rastlinným zdrojom biel-
kovín, ktoré sú základom stravovania, sú konope, sója, orechy, 
fazuľa, šošovica, obilniny a množstvo výživových doplnkov a tyči-
niek obsahujúcich syntetické bielkoviny. Napríklad sójový syr tofu 
obsahuje v jednej porcii 10 až 20 gramov bielkovín. Okrem toho 
majú bielkoviny obsiahnuté v sóji strávitelnosť aminokyselín 1, čo 
je najvyššie hodnotenie, ktoré môže potravina obsahujúca bielko-
viny mať, a toto skóre je dokonca vyššie ako u hovädzieho mäsa.

Vhodnou skladbou jednotlivých potravín spĺňajúcich kritériá 
vegánskeho stravovania si organizmus dokáže prostredníctvom 
rôznorodých aminokyselín v nich obsiahnutých vyskladať všetky 
potrebné typy bielkovín. Takouto kombináciou je napríklad sója, 
ryža a hrášok. Medzi ďalšie zdroje bohaté na bielkoviny patria 
semená, morské riasy, špenát, ovocie a zelenina. Skrátka takmer 
všetko, čo rastie v prírode.

Uveďme príklad jedálneho lístka pri vegánskej diéte:
Raňajky: ovocie
Desiata: orechy, proteínový drink alebo tyčinka
Obed: zelenina, fazuľa tofu alebo iné na bielkoviny bohaté potraviny
Večera: rôznorodé druhy ovocia alebo zeleniny, strukoviny, obil-
niny, napríklad šošovicový prívarok s koreňovou zeleninou, syrom 
tofu a hnedou ryžou.

Pri konzumácii toľkého množ-
stva bielkovín je nevyhnutné dodr-
žiavať dostatočný pitný režim, aby 
nedošlo k poškodeniu obličiek.

Tí, ktorí dodržiavajú vegánsku 
diétu, majú nízke riziko rakovino-
vých ochorení hrubého čreva, in-
farktu, zvýšenia cholesterolu, krv-
ného tlaku a mŕtvice. 

Samozrejme, dôležité je dobre 
spoznať diétu, ktorú chceme dodr-
žiavať a naučiť sa ju spestrovať.  

Na túto tému som sa poroz-
právala asi s jediným vegánom na 
Spiši Petrom Kedžuchom z Vyšných 
Lápš, ktorý svojimi skúsenosťami 
obohatil aj našich čitateľov, za čo 
mu aj ďakujem. 

Koľko rokov si už vegánom 
respektíve, od ktorého roku živo-
ta sa stravuješ podľa tejto diéty?

Od 19 rokov som prešiel najprv na vegetariánsku diétu, teda neje-
dol som mäso. Ryby, mliečne výrobky a vajcia sa nachádzali v mojom 
jedálnom lístku. Tri a pol roka som bol vegetariánom a vegánom som 
už skoro štyri roky, čiže nejem produkty pochádzajúce od živočíchov.

Kto alebo čo malo vplyv na Tvoje rozhodnutie zmeniť spôsob 
stravovania, ktorý, ako si spomenul, je diametrálne odlišný od 
spôsobu stravovania sa v Tvojej rodine, ba i širokom okolí?

Nie je to tak, že v 19-tych som si povedal a teraz budem vege-
tariánom. Takéto rozhodnutie neprichádza zo dňa na deň. Myslím 
si, že je to proces, počas ktorého človek dospieva k svojim život-
ným rozhodnutiam. Už od detstva som mal veľmi rád zvieratá. 
Čítal som množstvo kníh o zvieratách a encyklopédií, chcel som 
vedieť o nich všetko. Veľmi som sa nimi fascinoval. Od malička to 
bol môj koníček. Neskôr v období dospievania som sa stál fanúši-
kom punkovej hudby a hlavne som počúval skupinu „WŁOCHATY“, 
ktorá ma inšpirovala k tomu, aby som sa začal viac venovať prob-
lematike ochrany zvierat. V mojom prípade to bol práve aj impulz 
k zmene jedálneho lístka.

Čiže zmena spôsobu stravovania v Tvojom prípade mala etic-
ký základ. Ako reagovali rodičia na Tvoje rozhodnutie?

To, že som sa rozhodol pre vegánstvo, bolo z čisto etických dô-
vodov. Okrem toho, že nejem mäso a ani žiadne výrobky živočíšne-
ho pôvodu, nekupujem kožené oblečenie. Vždy pri nákupe kozme-
tiky kontrolujem či nebola náhodou testovaná na zvieratách, tak 
isto postupujem pri nakupovaní liekov. Možno by mi niekto pove-
dal, že vymýšľam, ale zaujímam sa o ochranu zvierat a som proti 
testovaniu liekov na nich. 

Rodičia sa samozrejme snažili vytĺcť mi to z hlavy. Argumento-
vali to tým, že určite sa takéto stravovanie odrazí na mojom zdra-
ví. Jednoducho sa obávali. 

Podarilo sa Ti im vysvetliť, že vegánska diéta je pre Teba 
vhodná?

Ešte raz zdôrazňujem, prečítal som naozaj veľa kníh. Sám doma 
mám asi 50 titulov. Práve kniha Mlčanlivá Arka ma uistila v tom, aby 
som zo stravy vegetariánskej prešiel na vegánsku. Mal som silné ar-
gumenty a pomohol mi aj môj odbor, ktorý som vyštudoval – techno-
lógia potravinárstva. Zdá sa mi, že mamka sa s tým skôr zmierila ako 
otec, ktorý mi stále hovoril, že nebudem mať sily a energie do práce.

Peter Kedžuch s manželkou Magdou

VEGÁNSTVO – DIÉTA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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Bronislavovho rodiska, Hornej Zubrice, kde strávila týždeň a asi aj 
to prispelo k neskoršiemu rozhodnutiu spojiť svoje osudy. 

Mladomanželia sa usadili na Sliezsku a tam si založili rodinu. 
Pracovali v školstve, Štefánia  štyridsať rokov a Bronislav tridsať-
dva rokov a viac ako dvadsať rokov podnikal aj v turizme. Obaja 
manželia majú veľmi radi hory a cítia sa v nich výborne. Ich ob-
ľúbeným vrcholom je Skrzyczne, ktorý vnáša do ich života pocit 
rovnováhy a symbiózy s prírodou.

Podľa jubilantov, najdôležitejšie sú v ich živote povinnosti voči ro-
dine. Majú syna Krištofa, ktorý sa oženil s Ivonou a založil vlastnú ro-
dinu. Manželia Knapčíkovci sa tešia vnučkám Michaline a Dominike, 
ktoré na starých rodičov nikdy nezabúdajú. Sú hrdí z ich úspechov.

Bronislav svoju slovenskú identitu preniesol aj na syna a vnuč-
ky. Aktívne ich zapojil aj do činnosti miestnej skupiny na Sliezsku. 
So slovenskými koreňmi oboznámil i manželku a častokrát sa vy-
dávajú spoločne na výlety po stopách predkov. Krajan Bronislav je 
aktívnym členom Spolku Slovákov v Poľsku. V rámci tejto organi-
zácie zastupoval viaceré funkcie. V súčasnosti je predsedom MS 
SSP na Sliezsku a členom ÚV SSP. Dlhé roky patrí aj k nezištným 
doručovateľom a propagátorom časopisu Život. Darí sa mu orga-
nizovať kultúrne dianie v rámci sliezskej skupiny aj vďaka podpore 
zo strany manželky a rodiny. 

Spoločné prežite roky hodnotia manželia Knapčíkovci po pol-
storočí, ako radostné, prežité v láske a snahe o pochopenie seba 
navzájom. Zlatú svadbu oslávili v rodinnom kruhu a neskôr spolu 
s manželskými pármi na úrade mesta Mikolov, kde si vyzdvihli vy-
znamenania od prezidenta PR za päťdesiat rokov manželského živo-
ta, kvety a darčeky od mesta.   

My sa taktiež pripájame ku gratulantom a prajeme Štefánii 
a Bronislavovi úsmev na tvári, radosť v duši a veľa spoločných 
chvíľ.

Agáta Jendžejčíková
Foto: archív Knapčíkovcov

Nechýba Ti naozaj v jedálničku mäso? Nie si hladný? Nie je to 
monotónna strava?

S celou istotou hovorím, že nevrátil by som sa už k mäsu. To 
tvrdím nielen ja, ale aj ostatní vegáni, ktorých poznám a ktorí to 
potvrdzujú aj na rôzných fórach. Ja osobne poznám len jednu oso-
bu, ktorá sa vrátila späť k mäsu. Vegánska strava nie je monotón-
na, práve opačne je veľmi pestrá a farebná. Na tanieri to máte 
pestré. Je veľa kombinácií, takže pripraviť si obed či raňajky nie 
je problém. Sú zeleniny, ktoré zodpovedajú chemickým zložením 
mäsu, napríklad strukoviny.

Vegánska diéta je chudobná na vitamín B12 ako si to doplňu-
ješ? Je táto diéta vhodná pre každého? 

Vitamín B12 si nahrádzam tabletkami, ale najčastejšie sa sna-
žím o prírodnú náhradu. Nepijem kravské mlieko, avšak to nezna-
mená, že ho nepijem vôbec. Pijem sójové mlieko a vitamín B12 
svojmu organizmu poskytujem v podobe napr. kakaa. Pečiem tiež 
pre seba a pre tých, ktorí chcú ochutnať vegánske zákusky. Váp-
nik nemusíme získavať iba, ako najčastejšie poznáme, z mliečnych 
produktov, ale aj zo zeleniny, napr. kapusta ma viacej vápnika než 
mlieko a k tomu je niekoľkonásobne ľahšie osvojiteľný.

Odpoviem ďalej tak: je jedenie mäsa  zdravé, najmä ak to 
niekto nepreháňa? Ten, čo je mäso, sa musí ešte viac obávať 
o svoje zdravie ako vegán. Musí kontrolovať hladinu cholesterolu 
a všetko, čo sa s tým spája: vysoký tlak, žalúdočné vredy, mŕtvica 
i obezita. Vymenoval som len niektoré choroby. Či je pre každého, 

SPOJILA ICH LÁSKA
V tomto roku polstoročie spoločnej cesty životom oslávi-

li krajania Štefánia a Bronislav Knapčíkovci z Mikołowa 
zo Sliezska. Ich spoločná púť životom sa začala 6. mája 

1961. Stretli sa náhodne v sekretariáte školy vzdelávajúcej budú-
cich učiteľov v Katoviciach, kde Bronislav študoval diaľkovo a Šte-
fánia bola práve zamestnankyňou sekretariátu. On raz za čas pri-
chádzal vybavovať svoje záležitosti do sekretariátu a neskôr už aj 
preto, lebo sa mu Štefánia zapáčila. 

Ako povedal jubilant, táto slečna za pultom v sekretariáte sa 
mu veľmi páčila, keďže bola usmiata, veselá a ústretová, preto sa 
snažil nájsť k nej cestu. Počas fašiangového obdobia sa rozhodol ju 
pozvať na prvé rande do kaviarne v Katoviciach, čo sa mu vydarilo. 
Neskôr, keď sa ich známosť rozvinula, prišla Štefánia na Oravu, do 

to nemôžem s  istotou povedať, lebo možno sú nejaké skupiny ľudí, 
ktorým sa to neodporúča a o ktorých neviem. 

Samozrejme, že kontrolujem svoj zdravotný stav, dohliadam 
na to, akú mám hladinu hemoglobínu.

Ako sa cítiš a máš naozaj potrebnú energiu pre prácu, ktorú 
vykonávaš?

Cítim sa oveľa lepšie  pri vegánskom stravovaní. Schudol som, 
preto som aj zručnejší. Energie mám tiež dosť. Snažím sa aspoň 
dvakrát za týždeň si zabehať. Som účastníkom Krakovského mara-
tónu na 42 km, ktorý som samozrejme ukončil a najťažší beh, aký 
som absolvoval to „Beh mäsiara“ na 80 km. Jednoznačne to svedčí 
o mojej dobrej kondícii. Keby tomu bolo inak, nemohol by som byť 
čestným darcom krvi. V mojom prípade rozhodnutie zmeniť stra-
vovanie na vegánsku diétu bolo určite svedomité, teda mal som 
dostatok informácii o tomto druhu stravovania. 

Ak by sa niekomu už skončili nápady čo si dať, tak tu je vlák-
no http://puszka.pl/przepis/4606-seitan czyli chinskie mieso.html 
s receptom ako pripraviť čínske mäso z múky. Zasa na webovej 
stránke www.puszka.pl je veľa zaujímavých receptov, ako si môže-
te pripraviť rozličné druhy jedál. Ak sa nájdu záujemcovia, ktorí by 
chceli vedieť o vegánstve viac, som členom fóra club vegeruners, 
kde si môžete prečítať viac informácií spojených s touto témou.

Ďakujem za rozhovor.

Dorota Mošová. Foto: archív P. Kedžucha

SLIEZSKO
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Nový chodník
V októbri bol vybudovaný chodník na ulici sv. Kataríny v Novej 

Belej. Prostriedky na tento účel pochádzali z rozpočtu gminy Nowy 
Targ, ktorá uhradila okolo 25 % nákladov a zvyšok bol zadovážený 
na základe projektu predloženého združením LEADER. (dm)

Hody v Novej Belej
25. novembra t.r. sa konali v Novej Belej hody na sv. Katarínu. 

Hodové sv. omše odbavoval nedecký farár dp. Andrzej Pawlak, ktorý 
oslavuje v tomto roku 25. výročie kňazskej vysviacky. Tradične ne-
chýbala ani pekná krojovaná procesia po slávnostnej sv. omši. (dm)

Mikuláš v Durštíne
4. decembra t.r. sv. Mikuláš navštívil škôlkarov v Durštíne, ktorí 

uviedli divadelné predstavenie s názvom „Detské sny“, kde pred-
stavili postavu sv. Mikuláša  a príklady ľudí , ktorí boli prostredníc-
tvom modlitieb k sv. Mikulášovi zachránení. Nakoniec netrpezlivé 
deti dostali darčeky. (dm) 

Výstavba kanalizácie Podvlku pokračuje
Kanalizácia jednotlivých obcí v gmine Jablonka je v posledných 

rokoch najväčšou strategickou investíciou gminy. Časť obcí má 
túto investíciu už za sebou, v niektorých práce pokračujú v plnom 
prúde. K takým obciam sa radí aj Podvlk, kde pred nejakým časom 
zostala spustená čistiareň odpadových vôd a ku kanalizácii bola 
napojená časť obce. Teraz prišiel čas na ďalšie práce, pretože v po-
lovici novembra podpísala gmina Jablonka zmluvu na realizáciu 
druhej etapy tohto projektu. (zdroj: jablonka.pl)

Nový most v Jablonke
Dňa 10. novembra t.r. bol v Jablonke – v centre otvorený nový 

most nad Čiernou Oravou na ceste na Kaňovú raľu. Starý most už 
nespĺňal bezpečnostné požiadavky. Bol úzky, takže zásahové po-
žiarnické vozidlo sa naň nezmestilo. Bol nízky, takže počas povodní 
a topenia ľadov tvoril v istých momentoch hrádzu a tým ohrozoval 
okolité domy. Výstavba nového mosta bola dofinancovaná z fondu 
protipovodných opatrení Ministerstva vnútra a administratívy PR. 
(zdroj: jablonka.pl)

Deti v Jablonke majú svoje detské ihrisko
Aj keď hádam každý Jablončan má svoj kúsok dvora, na ktorom sa 

deti môžu do sýtosti hrať, v novembri tohto roku bolo v Jablonke otvo-
rené nové detské ihrisko pre škôlkarov gminnej samosprávnej škôlky. 
Stuhu počas otvorenia prestrihli samotné deti, ktoré sa už nevedeli doč-
kať, kedy budú môcť vyskúšať nové hry a zábavy. (zdroj: jablonka.pl)

Koniec  „azbestového“ projektu
V gmine Raba Wyżna bol ukončený tzv. azbestový projekt , kto-

rého cieľom bol zber nebezpečných odpadov obsahujúcich azbest. 
V rámci projektu boli realizované školenia o škodlivosti výrobkov 
obsahujúcich azbest, a taktiež zber strešných krytín stiahnutých 
zo striech a jeho odvoz na skládku nebezpečných odpadov. V rám-
ci projektu boli vytlačené brožúrky a letáky, ktoré boli rozdávané 
obyvateľom jednotlivých obcí. V priebehu dvoch rokov nazbierali 
v gmine viac ako 300 ton tohto nebezpečného odpadu. Koľko po-
chádzalo z oravských obcí, nevedno. (zdroj: rabawyzna.pl)

Policajti z Czarnego Dunajca vo Wróblówke
Vzhľadom na prestavbu policajnej stanice v Czarnom Dunajci 

bude polícia gminy Czarny Dunajec dočasne sídliť vo Wróblówke 
v budove starej základnej školy. Táto zmena by mala trvať pred-
bežne do konca augusta budúceho roka. Kontaktné telefónne čísla 
na políciu sa nezmenili. (zdroj: czarny-dunajec.pl)

Šachoví majstri Poľska z Veľkej Lipnice
Do skupinových majstrovstiev Poľska miništrantov v Staracho-

vicach sa zapojilo 19 družstiev z rôznych kútov Poľska, ktorí získali 
titul Skupinového majstra Poľska miništrantov na rok 2011/2012. 
Za Veľkú Lipnicu súťažili Paweł Adamczyk, Sebastian Bandyk, Szy-
mon Wątorczyk a Jakub Brenkus. Úspešnej družine srdečne gratu-
lujeme. (zdroj: lipnicawielka.pl)

IV. medzinárodný maratón Beskydy
12. novembra t.r. sa uskutočnil IV. medzinárodný maratón Beskydy, 

ktorého spoluorganizátorom bola aj MS SSP na Sliezsku na čele s Broni-
slavom Knapčíkom. Tento maratón prešiel cez Skrzyczne. Zúčastnilo sa 
ho 150 účastníkov, ktorým dopriali diváci aj počasie. (aj)

Lyžovačka na Skrzycznom
Predsedníctvom miestnej skupiny SSP na Sliezsku pozýva 

všetkých svojich krajanov zdarma na lyžovačku na kopec Skrzy-
czne. Nová lyžiarska sezóna je už v plnom prúde. (bk)

„Orlik 2012“ v Podvlku a vo Veľkej Lipnici otvorený
V gmine Jablonka bolo v novembri t.r. otvorené už štvrté ih-

risko v rámci programu Orlík 2012, tentoraz v Podvlku. Ihrisko po-
stavila gmina Jablonka v spolupráci s farnosťou v Podvlku. Čas re-
alizácie výstavby bol rekordne krátky, pretože trval len 6 týždňov. 
Výstavba bola dotovaná Ministerstvom športu PR, Malopoľským 
samosprávnym krajom a zvyšok doložila gmina Jablonka. Ihrisko sa 
nachádza neďaleko základnej školy č. 1, takže žiaci tejto školy sa po 
dlhom čase dočkali poriadneho ihriska. Využiť ho však budú môcť aj 
ostatní obyvatelia obce či športové kluby. (zdroj: jablonka.pl)

18. november bol pre Veľkolipničanov slávnostným dňom. 
Najprv bola odovzdaná nová cesta Na poľanu a následne sa hostia 
presunuli do centra obce, kde bol otvorený nový športový objekt. 
Otvorenia sa zúčastnil o.i. aj malopoľský vojvoda S. Kracik. V rámci 
podujatia bol pripravený zaujímavý program, napr. každý z hostí, 
ktorí prestrihoval stuhu, sa po prestrihnutí snažil dať gól na novom 
ihrisku, avšak nikto mladého brankára z Veľkej Lipnice nepokonal. 
Koniec patril príjemnému posedeniu spojenému s občerstvením. 
(zdroj: lipnicawielka.pl)

Krajania v objektíve Slovenskej televízie
Začiatkom novembra t. r. pricestovala na Spiš STV2 Košice, kto-

rá sa zaujímala o život Slovákov v Poľsku, na čele s pani redaktor-
kou Ľubou Kolovou. Novinársky kolektív navštívil o. i. súkromné 
múzeum ľudovej kultúry krajana Jozefa Ivančáka v Nedeci, ktorým 
bol nadšený. Stretol sa so zástupcami všetkých generácií Slovákov 
v obci Nová Belá a porozprával sa s nimi o ich živote, skúsenostiach 
a histórii. Prezrel si tiež priestory vznikajúceho Domu slovenskej 
kultúry. Zo získaného materiálu vznikne ucelená reportáž o Slo-
vákoch v Poľsku a ich živote. Zatiaľ nie je známy termín vysielania 
tejto reportáže. (dm)   
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Zástupcovia MO SR v Novej Belej
2. decembra t. r. obec Novú Belú navštívili predstavitelia Mi-

nisterstva obrany SR. Iniciátorom stretnutia bol zástupca šéfredak-
tora časopisu Obrana a tajomník občianskeho združenia Kiapeška 
Malé Lednice PhDr. Pavol Vítko. Spolu s ním prišli predseda ob-
čianskeho združenia Kiapeška Malé Lednice (okres Považská Bys-
trica) Bc. Peter Sadecký, členovia združenia: Vladimír Hučík a Jozef 
Lednický. Cieľom cesty bolo spoznať a publikovať články, prezen-
tovať témy v slovenských médiách tykajúce sa života Slovákov žijú-
cich v zahraničí. Na takýchto cestách boli už za Slovákmi v Rumun-
sku, Srbsku či na Ukrajine. Pavol Vítko je aj členom predstavenstva 

Slovenského syndikátu novinárov, pôsobí aj v Európskej asociácii 
vojenskej tlače a v Asociácii európskych novinárov a pod. 

Stretli sa s našimi krajanmi Františkom Brodovským, Fran-
tiškom Kurnátom a starostom obce Jozefom Majerčákom, s ktorý-
mi sa porozprávali o minulosti, ako aj súčasnosti slovenskej men-
šiny. Otázkou, ktorej venovali veľa pozornosti, bola činnosť bandy 
„Ognia“ na tomto území a zavraždeným obyvateľom obce sloven-
skej národnosti. Krajan Brodovský ako očitý svedok týchto trpkých 
udalosti im porozprával o tejto neľahkej nádielke osudu. Neskôr si 
uctili pamiatku štyroch zavraždených Slovákov položením kvetov 
a zasvietením kahancov na pamätníku v centre obce a na miest-
nom cintoríne, kde sú pochovaní. (dm)

Začiatok tohto mesiaca sa niesol na Spiši v znamení otvorenia 
zmodernizovaných úsekov cestných spojení v prihraničných oblas-
tiach na Slovensku i v Poľsku. V rámci projektu Modernizácia cest-
ného spojenia Osturňa – štátna hranica – Nedeca cestári z Pre-
šovského samosprávneho kraja, mesto Spišská Stará Ves, obec 
Osturňa a cestári z Nového Targu zmodernizovali počas takmer 
štyroch rokov 21,9 km ciest, z toho na slovenskej strane 13,8 km. 
Nová cesta druhej triedy vedie z Osturne cez Frankovský kopec, 
Spišské Hanušovce, Matiašovce, Spišskú Starú Ves až na štátnu 
hranicu Lysá nad Dunajcom a odtiaľ v úseku Nedeca – Dębno. 
V rámci rekonštrukcie sa opravili aj viaceré mosty a bol vybudo-
vaný cyklistický chodník s osvetlením i chodník pre peších turistov 
spájajúci Spišskú Starú Ves s hradom v Nedeci.

Na slávnostnom prestrihnutí pásky a posvätení tejto cesty, 
ktoré sa konalo 1. decembra t. r. na hraničnom prechode Lysá nad 
Dunajcom – Nedeca sa zúčastnilo viacero významných hostí spo-
ločenského a cirkevného života, o. i. generálny konzul SR v Krakove 
Marek Lisánsky, predseda Prešovského samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík, primátor mesta Spišská Stará Ves Jozef Harabin, novo-
tarský starosta Krzysztof Faber, vedenie Gminného úradu na čele 
s vojtom Pawłem Dziubanom a ďalší. Najskôr krakovský metropo-
lita kardinál Stanisław Dziwisz posvätil kruhový objazd v Nedeci 
a potom slávnosti pokračovali na hranici, kde spolu s prešovským 
gréckokatolíckym arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom 
posvätili cestu, aby sa po nej bezpečne jazdilo. Potom nasledovali 
príhovory, z ktorých vyznelo, že zrealizovaný projekt má za cieľ zvý-
šiť bezpečnosť, komunikačnú prístupnosť a priestorovú integráciu 
poľského a slovenského prihraničného územia, a to práve vďaka 
oprave ciest na oboch stranách hranice, ktoré tvoria prístup k me-
dzinárodnému hraničnému prechodu Lysá nad Dunajcom – Ne-
deca. Jednotlivé aktivity projektu majú zvýšiť atraktívnosť územia 
pre občanov, investorov a aj turistov. Riešené úseky ciest spájajú 
hrad v obci Nedeca – Zámok na poľskej strane s obcou Osturňa na 
Slovensku, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 

architektúry. Po príhovoroch nasledoval kultúrny program v poda-
ní folklórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a slávnost-
né prestrihnutie pásky. Zmodernizovaná cesta a hlavne chodník, 
ktorý prepojil Spišskú Starú Ves s hradom v Nedeci iste zvýši nielen 
kvalitu turistického ruchu, ale aj bezpečnosť najmä peších turistov 
a cyklistov, ktorí museli doteraz absolvovať tento niekoľkokilomet-
rový úsek po krajnici cesty.

Ďalšie slávnostné otvorenie hraničného priechodu sa konalo 
6. decembra t.r. V tento deň bola posvätená a odovzdaná do pre-
vádzky nová cesta na hraničnom prechode Osturňa – Lapšanka. 
Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia obce Lapšanka, predseda urbá-
ru  z Osturne a jej obyvatelia. Urbár vo veľkej miere podporil vý-
stavbu tejto cesty. Predseda urbáru vyslovil radosť z tohto nového 
cestného spojenia, ktoré poslúži najmä týmto dvom susedným 
obciam a priláka aj turistov. Nikomu sa nesnívalo, že vznikne cesta, 
ktorá bude spájať Lapšanku s Osturňou. Novú cestu posvätil vyš-
nolapšanský  farár vdp. Czesław Hałgas spolu s gréckokatolíckym 
farárom Radoslavom Tóthom z Osturne. V rámci tohto projektu 
vzniklo nielen spojenie Lapšanka – Osturňa, ale aj 8 km cesta, kto-
rá spája Osturňu so Ždiarom. (dm)

Modernizácia medzištátnych cestných spojení na Spiši

Viete, že...
Pred ešte sto rokmi by asi nikoho z Nedece nenapadlo ísť do 

Osturne cez Spišskú Starú Ves, Matiašovce a Spišské Hanušovce? 
Táto cesta sa začala budovať postupne až po roku 1920, kedy bola 
časť zamagurských obcí pripojená k Poľsku. Dovtedy sa z Nede-
ce do Osturne chodilo cez Kacvín a Frankovú. Viedla tu pomerne 
pekná, sedem metrov široká cesta, tzv. „cisárka“, ktorá bola vy-
budovaná ešte za čias Márie Terézie. Dnes, bohužiaľ, táto cesta 
chátra a to aj napriek tomu, že je uvedená ako turistická a cyklis-
tická trasa. Pritom by stačilo spevniť brehy a vyasfaltovať cca dva 
kilometre cesty. (mm-m)
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Odvolanie ministra obrany 
Prezident SR Ivan Gašparovič zrušil 23. novembra ministrovi 

obrany Ľubomírovi Galkovi poverenie viesť tento rezort. Urobil tak 
na návrh premiérky z dôvodu odpočúvania slovenských novinárov 
i politikov vojenskou kontrarozviedkou, čím táto podľa najvyšších 
ústavných činiteľov prekročila svoje právomoci. Vedením minister-
stva obrany bola poverená premiérka SR Iveta Radičová.

Núdzový stav v slovenských nemocniciach 
Keďže sa lekárski odborári na Slovensku ani po viacerých ro-

kovaniach s vládou nedohodli, Slovensku hrozilo, že po 1. decem-
bri nebude v niektorých nemocniciach  zabezpečená ani akútna 
zdravotná starostlivosť. Už pred týmto dátumom sa začali v ne-
mocniciach rušiť niektoré oddelenia a odkladať plánované ope-
rácie. Kvôli zhoršujúcej sa situácii v zdravotníctve 26. novembra 
mimoriadne zasadala vláda SR. Po ústupkoch ministra zdravotníc-
tva ohľadom transformácie nemocníc, ktorá bola nateraz zrušená 
a navýšení platov lekárov o 300 eur svoje výpovede stiahlo takmer 
1000 z 2400 lekárov. Napriek tomu musel byť v niektorých nemoc-
niciach  vyhlásený núdzový stav, čo v praxi znamenalo, že museli 
nastúpiť do práce aj napriek výpovediam. Najhoršia situácia bola 
v Žillinskom samosprávnom kraji, kde bola takto postihnutá až 
jedna tretina nemocníc. Nedostatok lekárov sa mal riešiť jednak 
ďalším jednaním s lekármi, ktorí podali výpovede, výpomocou vo-
jenských lekárov, ale aj ponukou pre odborníkov zo zahraničia.

Po dlhých a ťažkých rokovaniach vlády SR s odborármi sa 
3.12.2011 podarilo uzavrieť dohodu. V memorande, ktoré pod-
písala vláda a zástupca lekárskeho odborového združenia, sú ob-
siahnuté vybojované požiadavky lekárov a spôsob ich realizácie. 
Medzi popredné patria: výraznejšie dodržiavanie Zákonníka prá-
ce, zreálnenie platieb zo strany zdravotných poisťovaní, zrušenie 
transformácie nemocníc a zvýšenie miezd lekárov.

Zákon o rozpočtovej zodpovednosti 
Len málokedy sa na politickej scéne stáva, že sa na nejakom zá-

kone zhodnú všetky parlamentné strany naprieč celým politickým 
spektrom. Na Slovensku sa tak stalo pri schvaľovaní ústavného 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý by mal prinútiť každú 
vládu, aby nezadlžovala krajinu nad rámec únosnosti.

Spolkový život na Spiši 
V sobotu 12. novembra sa v priestoroch strednej odbornej 

školy v Kežmarku uskutočnila konferencia Spišského dejepisného 
spolku, ktorá bola venovaná činnosti spolkov na Spiši v minulosti. 

V jej rámci oboznámil prítomných gen. tajomník Spolku Slovákov 
v Poľsku PhDr. Ľudomír Molitoris s počiatkami a peripetiami vzniku 
Spolku Čechov a Slovákov na Spiši. Okrem tejto prednášky odzneli 
aj príspevky o streleckom spolku v Kežmarku, ženských spolkoch 
v Spišskej Novej Vsi v 19. storočí či spolkoch na Spiši po skončení 
prvej svetovej vojny. Na záver si prítomní pripomenuli pôsobenie 
dvoch kňazov – Jozefa Špirka a Ladislava Hanusa – v Kežmarku, 
kde im bola pri tejto príležitosti na budove rímskokatolíckeho far-
ského úradu odhalená pamätná tabuľa. 

Explózia vo vojenskom priestore Javorina 
Ôsmy november bol pre desať lesných robotníkov, ktorí praco-

vali pri čistení lesa po ťažbe dreva v bývalom vojenskom výcviko-
vom priestore Javorina, nešťastným dňom. Počas pálenia konárov 
došlo k výbuchu pravdepodobne vojenskej munície, ktorá tu osta-
la aj po odovzdaní lesov ich pôvodným majiteľom. Pri explózii sa 
zranili dve lesné robotníčky, z ktorých jedna je vo vážnom stave. 

Bude externé štúdium zrušené? 
Viaceré slovenské vysoké školy sa rozhodli v ďalšom akademic-

kom roku štúdium pre externých študentov už neotvárať. Dôvo-
dom je jednak znížený záujem potenciálnych študentov, rozhod-
nutie ústavného súdu o povinnom spoplatnení externého štúdia, 
ale taktiež nemožnosť udržať požadovanú kvalitu pri tejto forme 
vzdelávania. Externistov tak už nebude prijímať Slovenská tech-
nická univerzita, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univer-
zity Komenského v Bratislave a obmedzenia zvažuje tiež Žilinská 
univerzita. 

Rýchlostná cesta R1 otvorená 
V polovici novembra bol otvorený 46 km úsek rýchlostnej ces-

ty z Nitry po Tekovské Nemce, čím sa skrátila cesta z Bratislavy do 
Banskej Bystrice o 30 minút. Predpokladá sa, že otvorením novej 
cesty sa zníži aj tranzit a tým zároveň nehodovosť na Zlatomora-
veckej ceste, ktorá doteraz slúžila ako hlavný tranzitný uzol. Vý-
stavba R1 trvala 26 mesiacov a stála 800 miliónov eur.

Zmeny na slovenských cestách 
Od 1. novembra t.r. platia na slovenských cestách viaceré zme-

ny. Prísnejšie tresty budú udeľované opitým vodičom. Ak vodič 
nafúka, bude musieť absolvovať vyšetrenie, či nie je závislý. Ak 
vodičovi namerajú viac ako jedno promile alkoholu za volantom, 
môže ísť až na rok do väzenia a pri treťom opakovaní priestupku 
prísť doživotne o vodičský preukaz. Ak v priebehu piatich rokov 
spôsobí vodič trikrát nehodu alebo dvakrát nafúka, príde o vo-
dičský preukaz a bude musieť zopakovať autoškolu. Ak priebehu 
troch rokov trikrát závažne poruší predpisy, bude musieť ísť na do-
škoľovací kurz, preskúšanie, lekárske a psychologické vyšetrenie. 
V sprievode vodičov s desaťročnou praxou budú môcť šoférovať 
už aj sedemnásťroční vodiči. Dodržiavanie bezpečnostnej vzdia-
lenosti bolo určené na 2 sekundy medzi osobnými a 3 sekundy 
medzi nákladnými autami. Vodiči budú musieť pred jazdou v zime 
očistiť z auta ľad a sneh. Zmeny sa dotknú aj cyklistov a chodcov. 
Cyklisti budú mať pri odbočovaní jednoznačnú prednosť a chodci 
si budú musieť dať pozor na električky, pretože tie už nebudú po-
vinné zastaviť pred priechodom.

(mm-m)



č. 12/2011 • 21

TRIBŠ 

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ  
A ICH INTEGRÁCIA 
V spoločenskom dianí, najmä v novinách a aj ostatných 

médiách, sa v poslednom čase venuje viac priestoru 
slovám ako humanizmus, solidarita, integrácia postihnu-

tých ľudí. Tak ľahko sa nám vyslovujú slová rovnocennosť, spo-
lupatričnosť či rovnoprávnosť. Zmýšľame tak naozaj? Či sú to len 
slová, ktoré opakujeme preto, aby sme si vylepšili svoj imidž? Ale-
bo sa naozaj zmenil náš postoj k zdravotne postihnutým ľuďom 
a snažíme sa o naozajstnú integráciu? A robíme všetko preto, aby 
sa lepšie žilo týmto životom ťažko skúšaným ľuďom. Dokážeme aj 
svojimi činmi dokázať, že to nie sú len prázdne slová, ktoré sme 
začlenili do nášho slovníka, ale naozaj vieme v tomto smere niečo 
urobiť? Dokážeme ich podporiť aspoň dobrým slovom, úsmevom, 
alebo aj finančne?

Ako vyzerá sociálna integrácia zdravotne postihnutých v na-
šich obciach, som sa opýtala matky osemročného Peťka z Tribša, 
ktorý je postihnutý.

- Nie je to ľahké dozvedieť sa, že vaše dieťa bude do konca 
svojho života zdravotne postihnuté. Obaja s manželom sme čakali 
na naše vytúžené dieťa. Peťko sa narodil v štyridsiatom týždni te-
hotenstva cisárskym rezom. Po narodení sa zistilo, že sa nakazil 
sepsou, čo v konečnom dôsledku spôsobilo mozgovú porážku, - po-
vedala Alžbeta. A so smútkom dodala: - Prvý polrok svojho života 
strávil v nemocnici. 

Dnes Peťko nechodí, nehovorí, má epilepsiu a prehlbujúcu sa 
skoliózu. Preto navštevuje Špeciálnu základnú školu v Novom Tar-
gu. Ako už odznelo, rodičia čakali vytúženého prvorodeného syna 
a jeden okamih spôsobil, že jeho osud sa stal neistým. Dostali sa 
do situácie, na ktorú neboli pripravení, ale vďaka vzájomnej pod-
pore to zvládajú lepšie. Prvé chvíle boli pre nich šokom, neskôr 
nasledovali otázky: Prečo? Ako ďalej? Ako mu pomôcť? Rodičia 
v tomto prípade, aby mohli pomôcť dieťaťu, musia byť súčasne 
ošetrovateľmi, špeciálnymi pedagógmi, sociálnymi pracovníkmi, 
ba dokonca i právnikmi, aby mohli zastávať jeho záujmy. Ako nám 
povedala Alžbeta, za tých osem rokov sa pomaly tomu všetkému 
učí. Získava informácie o liečení a nadobúdaní akejkoľvek finanč-
nej pomoci.

- Rodičom postihnutých detí by sa malo vysvetliť, kam sa môžu 
obrátiť o pomoc a kde získajú právne poradenstvo, - hovorí Alžbe-
ta. – Ponúknuť informácie, aké nadácie pomáhajú postihnutým 
deťom a ich rodinám. Potrebný je aj rozhovor s psychológom. 
Pokiaľ ide o inštitúcie sociálnej starostlivosti, musím povedať, že 
ich pracovníci sa musia ešte veľa naučiť a ak nemajú k tejto práci 
vzťah, nech ju radšej nerobia. Vôbec nevedia komunikovať s rodič-
mi postihnutých detí, ktorí pomoc potrebujú. Často sú nevraživí. 
Človek sa potom cíti ponížený, keď musí žiadať o pomoc. Taký rodič 
chce, aby jeho dieťa malo čo najlepšie podmienky na rehabilitáciu. 
Myslím si, že by sa nikto nechcel so mnou vymeniť. Takže slovo 
solidarita či integrácia sú pre mnohých abstraktným pojmom. Ne-
môžem povedať, že pre všetkých či pre väčšinu, ale určite sa nájde 
nejaké percento ľudí, ktorí spôsobujú bolesť rodičom postihnutých 
detí. Stretla som však na svojej ceste, úplne náhodne, aj žičlivých 
ľudí. Boli pre mňa povzbudením, aby som predsa bojovala o lepšie 
podmienky pre syna. Čo sa týka architektonických bariér, tie sa od-
straňujú, ale ešte stále človek sa musí s nimi boriť. 

Zaujímalo ma tiež ako je to s finančnou podporou pokiaľ ide 
o liečenie. Peťko začal nedávno rehabilitačné turnusy. Jeden tur-
nus stojí približne okolo 5000 zlotých. Potrebných je päť turnusov 
do roka, ale rodina Sarnových si to z vlastných prostriedkov ne-

môže dovoliť. Raz za týždeň má Peťko masáž a cvičenia. Zišlo by 
sa viac, ale zase je to otázka peňazí. Peťkovi rodičia s ním často 
cestujú k lekárom, ale nemajú na to, aby si zadovážili špeciálne 
auto na prepravu postihnutého dieťaťa.

Alžbetine kamarátky, ktoré majú taktiež deti so zdravotným 
postihnutím, jej poradili a pomohli nadviazať kontakt s Nadáciou 
pre deti Zdążyć z pomocą (Ako pomôcť), prostredníctvom ktorej sa 
zbierajú financie na pomoc Peťkovi. Každá pomoc je neoceniteľná. 
Pomôcť sa dá aj pri rozrátavaní daní, kde môžeme poskytnúť 1% 
na jeho rehabilitáciu. Prispieť čiastkou na Peťkovu liečbu je možné 
aj na číslo bankového účtu: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, KRS: 0000037904 BPH S.A. 
o/Warszawa 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. S poznámkou: 
7618, Piotr Sarna – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Pomôcť sa rozhodlo aj rodičovské združenie Základnej školy 
v Tribši v spolupráci s požiarnym zborom. Na Ondreja spoločne 
usporiadali zábavu, z ktorej výťažok išiel na podporu Peťka. Z ini-
ciatívy DPZ sa uskutožnili tiež zbierky v obciach Tribš a Čierna 
Hora. Pomocnú ruku podala aj vedúca kultúrneho domu Spolku 
Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch, keď vyhlásila súťaž Vianoč-
ná ikebana. Práce z tejto súťaže budú po jej skončení vydražené 
a výťažok bude určený práve pre Peťka z Tribša.

Rodičom Peťka prajeme veľa síl a odhodlania pre každodenný 
život i mnohých žičlivých ľudí a Peťkovi hlavne veľa zdravia a úspe-
chov v škole.

Dorota Mošová

Divadelné predstavenie Pola Negri 
v Slovenskom inštitúte vo Varšave

Pola Negri, vlastným menom Barbara Apolonia Chalupcová, 
herečka slovenského pôvodu, hviezda nemého filmu, ktorá získala 
medzinárodnú slávu, sa stala tvárou poľského predsedníctva v Rade 
EÚ s filmom „Mania, príbeh pracovníčky fabriky cigariet“. Slovenský 
inštitút vo Varšave pripravil 21. novembra 2011 divadelné predsta-
venie „Skúška u Poli Negri“ v podaní poľskej herečky Barbary Ry-
bałtowskiej v snahe priblížiť divákom slovenské korene Poly Negri 
zo strany otca. Predstavenie v réžii Anny Matysiak – Studnickiej, 
hudobného spracovania Jerzeho M. Bożyka, hudobný doprovod 
Pawła Olszewského, mapuje pestrý život hviezdy, ktorá debutovala 
ako 17-ročné dievča a dožila sa veku 90 rokov. Podáva informácie 
pre bežného diváka neznáme a preto veľmi zaujímavé a lákavé. Táto 
významná osobnosť poľského aj svetového filmu je jedným z bodov 
spájajúcich slovenskú a poľskú kultúru. Podujatie bolo prvým z cyk-
lu, ktorým bude Slovenský inštitút prezentovať poľskému publiku 
„spoločné“ osobnosti z oblasti kultúry, histórie, vedy. 

Monika Kalinowska
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PORADA ŽIVOTA

V KACVÍNE O ŽIVOTE

Slnkom zaliaty severný Spiš privítal 13. novembra kolporté-
rov, redaktorov, dopisovateľov i všetkých ostatných, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave či šíre-

ní slovenského časopisu Život. V tento deň sa totiž v slovenskom 
dome kultúry v obci Kacvín konala porada doručovateľov a dopi-
sovateľov tohto jediného slovenského periodika v Poľsku. Poduja-
tie začalo sv. omšou v miestnom kostole Všetkých Svätých, ktorý 
sa už pri vstupe ozýval mohutným slovenským spevom. Bohosluž-
bu v slovenskom jazyku odslúžil zamagurský rodák doc. ThDr. An-

drej Filipek, PhD. SJ spoločne s domácim farárom Mgr. Tadeuszom 
Majcherom, E.c. Táto sv. omša bola, okrem iného, venovaná práve 
všetkým živým i zosnulým, ktorí sa podieľajú či podieľali na tvorbe 
a šírení slovenského slova prostredníctvom časopisu Život, a teda, 
slovami biblického podobenstva, dary, čo dostali od Pána, dokážu 
ďalej šíriť a zveľaďovať.

Po sv. omši zahrala pred kostolom kacvínska dychovka a po-
tom sa vybral sprievod takmer stovky Slovákov na cintorín, kde 
sme si položením vencov, zapálením sviečok a krátkou modlitbou 
uctili pamiatku dlhoročného šéfredaktora Života Jána Špernogu 
i ďalších významných aktivistov Spolku Slovákov v Poľsku – Jána 
Pivovarčíka, Vojtecha Pivovarčíka, Antona Pivovarčíka, Jána Mage-
ru a Jána Kubaska. Pri odchode z cintorína sme sa ešte zastavili pri 
starej kacvínskej škole, kde gen. tajomník SSP, rodák z Kacvína Ľu-
domír Molitoris krajanov oboznámil so stručnou históriou budovy 
a taktiež oznámil potešujúcu správu o tom, že budova druhej sta-
rej slovenskej školy, na ktorú koncom 19. storočia poskytli pozem-
ky Kacvínčania, aby ich deti mohli získať aspoň základné vzdelanie, 
bola po vytrvalom úsilí konečne zapísaná do súpisu pamiatok, čo 
okrem iného znamená, že nemôže byť zbúraná ako to pôvodne 
plánovali orgány miestnej samosprávy.

Pred obedom sa začali krajania pomaly schádzať v miestnom 
slovenskom dome, pri ktorom v poslednej dobe pribudlo nové par-
kovisko, a tak ani autá, ani autobusy už nemali problém so zaparko-
vaním. Miestna skupina SSP v Kacvíne pod predsedníctvom Daniely 
Radeckej sa na stretnutie krajanov veľmi dobre pripravila a tak sme 
sa pred samotným rokovaním mohli posilniť varenou klobáskou 
s chlebíkom, chutnými koláčmi a zahriať sa teplým čajom i kávou.

Zasadnutie otvorila šéfredaktorka Života Agáta Jendžejčíková, 
ktorá privítala všetkých prítomných doručovateľov a dopisovate-
ľov, pričom im srdečne poďakovala za obetavú prácu v prospech 
šírenia slovenského slova. Vďačnosť za celoročné úsilie vyjadrila 
tiež redakčnému kolektívu. Ten má od tohto čísla o jedného člena 
menej, keď po štyroch rokoch z redakcie odišla redaktorka Lýdia 
Ostrowska. Poďakovanie za pomoc patrilo aj poľskému minister-
stvu vnútra a štátnej správy, ktoré taktiež prispieva na Život, Úradu 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka ktorému redakcia zmoder-
nizovala svoje vybavenie i vybavenie viacerých krajanských klubovní 
na Spiši a Orave a vedeniu Spolku Slovákov v Poľsku, ktoré vždy mo-
rálne i finančne podporuje všetky aktivity Života.

Po tomto ďakovnom úvode šéfredaktorka oboznámila prítom-
ných so stavom predplatného Života v roku 2011 a otvorila otázku 
predplatného na rok 2012. Na základe povedaného môžeme skon-
štatovať, že v roku 2011 bolo predplatených 1594 Životov, z toho 
965 putovalo do miestnych skupín na Spiš a 312 na Oravu. V rámci 
Poľska bolo zasielaných ešte ďalších 70, na Slovensko 31, do iných 
európskych krajín 4 a do Kanady a USA 42 výtlačkov mesačne. Do 
rôznych slovenských a poľských inštitúcií putovalo 154 Životov 
a okrem toho sme do poľských knižníc zasielali ešte 17 povinných 
výtlačkov. Najviac predplatiteľov bolo v spišskej obci Krempachy, 
kde v roku 2011 odoberalo Život 179 rodín, a to aj vďaka neúnavnej 
doručovateľke krajanke Alžbete Klukošovskej. Druhou obcou s naj-
väčším počtom predplatiteľov bola Nová Belá, kde sa Život dostával, 
prostredníctvom doručovateľky Heleny Chalúpkovej, do 142 rodín. 
Vyše 100 Životov každý mesiac do slovenských rodín roznášal krajan 
Ján Venit z Kacvína, čím mu patrí celkové tretie miesto.

Na Orave bol najúspešnejším doručovateľom Ján Zonzeľ z Pod-
srnia, vďaka ktorému sa Život dostal do 39 rodín. Tesne za ním sa 
umiestnili Karol Fula z Chyžného, ktorý mesačne doručí 38 Životov 
a Ján Bašisty, ktorý po Jablonke roznesie 37 Životov. Počet predplati-
teľov Života na Orave však každoročne pravidelne zvyšujú doručova-
telia Genovéva Prilinská v Podvlku, František Harkabuz v Harkabuze 
či Žofia Fifanská v Orávke. Taktiež na Spiši sa viacerí doručovatelia 
pousilovali, aby sa Život dostal do čo najväčšieho počtu slovenských 
rodín. Počet predplatiteľov už niekoľko rokov za sebou zvýšili Ján 
Molitoris z Kacvína a Anna Starostovičová z Vyšných Lápš.

Veľká vďaka skutočne patrí všetkým doručovateľom, z ktorých 
viacerí už desiatky rokov nezištne sprostredkúvajú slovenské slovo 
na severnom Spiši a hornej Orave, a to: Anne Mačičákovej v Jurgove, 
Františkovi Mlynarčíkovi v Čiernej Hore od Jurgova, Márii Milanovej 
v Čiernej Hore od Tribša, Františkovi Plevovi vo Fridmane, Márii Kač-
marčíkovej v Tribši, Andrejovi Klimčákovi vo Falštíne, Emilovi Neu-
pauerovi a Vendelínovi Krempaskému v Nedeci, Augustínovi Findu-
rovi v Nedeci-Zámku, Márii Nálepkovej v Nižných Lapšiach, Jozefovi 
Šoltýsovi v Lapšanke, Jánovi Jurgovianovi v Repiskách – Bryjovom 
potoku, Jánovi Solusovi v v Repiskách – Grocholovom potoku, Joze-
fovi Pytelovi v Podsklí, Márii Kašprákovej v Jablonke, Jánovi Švien-
tekovi v Pekelníku, Vendelínovi Vontorčíkovi v Prívarovke, Ľudmile 
Vengrínovej a Vendelínovi Bosákovi v Dolnej Zubrici, Michalovi So-
ľavovi v Hornej Zubrici, Emílii Karnafelovej vo Veľkej Lipnici a Viktórii 
Smrečákovej v Malej Lipnici. Veľké poďakovanie patrí taktiež kraja-
novi Bronislavovi Knapčíkovi v Mikołowe, ktorý vytrvalo šíri časopis 
Život medzi krajanmi na Sliezsku.

Okrem doručovania Života sú viacerí naši krajania aj prispie-
vateľmi článkov a informácií o udalostiach týkajúcich sa života 
slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. V tomto roku sme sa 

Sv. omša bola venovaná tým, ktorí sa podieľali či podieľajú na tvorbe a šírení Života

Pred kostolom zahrala kacvínska dychovka
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tak mohli oboznámiť s príspevkami od Alžbety Górovej, Boženy 
Bryjovej, Genovévy Prilinskej, Vendelína Bosáka, Karola Nováka, 
Dominika Surmu, Moniky Pacigovej, Františka Harkabuza či Broni-
slava Knapčíka. Najaktívnejším dopisovateľom Života bol však kra-
jan František Paciga, ktorý nás každý mesiac informuje o dianí na 
severnom Spiši s dôrazom najmä na Krempachy. Jemu tiež môže-
me vďačiť za viaceré pekné fotografie. Preto sa už po niekoľkýkrát 
stal suverénnym víťazom našej súťaže o Zlaté pero.

Zaujímavým bodom porady Života je vždy diskusia, kde kraja-
nia môžu vyjadriť svoj názor, predstavy a návrhy týkajúce nášho 
časopisu. Prvý sa do diskusie prihlásil krajan Jozef Krišík. Ocenil 
Život po grafickej i obsahovej stránke, avšak obrátil sa na redak-
ciu s prosbou, aby boli trošku väčšie písmená. Navrhol taktiež, 
aby redakcia alebo Ústredný výbor SSP zorganizovali púť kraja-
nov na slovenskú omšu do Krakova. V tejto súvislosti tajomník 
redakcie Marián Smondek pripomenul, že raz ročne je organizo-
vaná slovenská púť rádia Lumen, ktorej termín vždy oznamujeme 
aj v Živote. Gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris navrhol, aby sa 
zasadnutie výboru prispôsobilo termínu slovenskej omše. Vo svo-

jom príhovore taktiež poďakoval redakcii Života i doručovateľom 
a dopisovateľom, pričom apeloval na propagovanie Života, ktorý 
okrem šírenia slovenského slova je zároveň aj nástrojom vytvára-
júcim určité spoločenstvo, krajania doma sa v ňom dozvedia čo sa 
deje v jednotlivých miestnych skupinách a krajania v zahraničí sú 
zas informovaní o tom, čo sa deje doma.

Do diskusie sa prihlásia aj krajanka Genovéva Prilinská. Poďa-
kovala všetkým redaktorom za zaujímavé články, pričom ocenila 
historické príspevky, ktoré podávajú informácie o minulých do-
bách a sú prínosné najmä pre mládež, ktorá dnes vie o živote svo-
jich rodičov a starých rodičov už pomerne málo. Vyjadrila tiež vďa-
ku gen. tajomníkovi za obranu a ochranu slovenského historického 
povedomia na Spiši i Orave. Následne v diskusii zaznel hlas pred-
sedu obvodného výboru na Spiši krajana Františka Mlynarčíka, pri-
čom z jeho úst opäť zneli pochvalné slová pre redaktorov Života. 
Zároveň však upozornil na tiahnuci sa problém slovenských omší, 

ktoré nie sú v Jurgove a Nedeci odbavované po slovensky pod zá-
mienkou, že ľudia po slovensky nerozumejú. Krajania sa v tomto 
prípade zhodli, že cirkev by nemala byť národnostná, ale všeobec-
ná a že hlavnou úlohou kňaza by malo byť hlásanie evanjelia, a to 
v akomkoľvek jazyku. Gen. tajomník pritom pripomenul posolstvo 
Jána Pavla II. k menšinám, ktoré hovorí okrem iného o tom, že cir-
kev by mala načúvať veriacim, a to aj v národnostnej oblasti.

Ďalší diskutujúci František Kurnát potvrdil, že v časopise Život 
ideme dobrým smerom. Vyjadril však smútok nad tým, že sa do 
škôl na slovenský jazyk hlási čoraz menej detí a vyzval krajanov, 
aby sa v tejto veci viac angažovali. V tejto súvislosti ho potešila 
učiteľka slovenčiny Alžbeta Górová, ktorej sa v tomto roku prihlá-
silo v Kacvíne na slovenský jazyk už 30 detí. V Novej Belej určite 
prispeje k šíreniu slovenčiny aj sfunkčnenie centra slovenskej kul-

túry. Posledný príspevok v diskusii predniesol krajan Jozef Galovič, 
ktorý by rád videl v Živote viac príspevkov z regionálnych špor-
tových podujatí, čomu, ak budeme o nich dopredu informovaní, 
samozrejme radi vyhovieme.

Po diskusii si doručovatelia prevzali nové čísla časopisu Život 
s kalendárom na nasledujúci rok 2012 a premiestnili sa do Nedece, 
kde na nás už čakal chutný obed. Predstaviteľom miestnej skupiny 
v Kacvíne chceme vyjadriť svoju vďaku za všetko, čo robia pre rozvoj 
krajanského hnutia v tejto obci i za to, že sme sa v kacvínskom sloven-
skom dome dobre cítili.

Porada doručovateľov a dopisovateľov Života ukázala, že aj po 
vyše päťdesiatich rokoch vydávania má toto periodikum medzi slo-
venskou menšinou v Poľsku nenahraditeľné postavenie. Napriek 
vytrvalej snahe všetkých doručovateľov sme však museli skonšta-
tovať, že sa oproti minulému roku počet predplatiteľov znížil o 24. 
Pevne však veríme, že sa tento nepriaznivý trend podarí zastaviť 
a že si vizuálne i obsahovo príťažlivý časopis Život nájde cestu do 
ďalších rodín na Spiši a Orave, ale aj k iným záujemcom o súčasné 
i historické dianie v regióne severného Spiša a hornej Oravy.

Milica Majeriková-Molitoris

Krajania pri diskusii

Za predsedníckym stolom: D. Surma, Ľ. Molitoris, F. Harkabuz,  D. Radecká  
a A. Jendžejčíková

Slovenský dom v Kacvíne bol počas porady Života plný krajanov

Slovo má F. Mlynarčík

KACVÍN
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Emil Vontorčík
NITRIANSKE INFERNO 
Ernestov najdlhší deň
Nebom sa prehnali divokí jazdci a Zemou zachvel ťažký ston...

Keď má chlapec štyri roky, vníma svet detskými očami, 
úprimne, bez ľsti a pretvárky, s čistým srdcom, doširo-
ka otvoreným svetu a všetkým podnetom, ktoré z neho 

prichádzajú. O čo menej je jeho vnímanie ovplyvnené skúsenos-
ťou dospelých, o to viac je bezprostrednejšie, ale aj naivnejšie. 
Milosrdné vedomie neskôr poväčšine všetky takéto zážitky a vne-
my pozametá svojou zábudlivosťou, avšak niekde v podvedomí zo-
stávajú natrvalo. Sú však v detskom období života také silné zážitky, 
ktorých ani zábudlivosť nemôže vymazať z pamäti a posunúť do 
podvedomia.

Štyri roky a dvadsaťšesť dní dovŕšil malý Ernest práve v onen 
pamätný deň 1. septembra 1939, keď sa zobudil na dva silné vý-
buchy nasledujúce rýchlo po sebe. Možno, že bol už hore (veď 
ako by si ináč pamätal, že to boli dva výbuchy?). Zatriaslo to ním 
i celým novým murovaným domom, do ktorého sa nie tak dávno 
presťahovali zo starej drevenice poniže. Naľakaný, zošmykol sa zo 
svojej postieľky a pobral sa udivený a znepokojený do druhého 
kúta prednej izby k posteli svojich rodičov a začal pomykávať ich 
perinou, aby upozornil otca, že ich ktosi ohrozuje:

„Niekto nám chce roztĺcť okná, tato!” hlasno zvolal, pozerajúc sa 
široko roztvorenými detskými očami na otca. Ale vystrašená tvár 
otca mu nedodala odvahu a uspokojenie. Zrazu vycítil, že sa deje 
čosi veľmi zlé a nebezpečné pre celú rodinu. Otec na chvíľu, akoby 
zmeravel, počúval s pootvorenými ústami a potom sa spamätal, 
pozrel na svojho najmladšieho chlapca a obrátil sa k svojej žene 
Angelike, ležiacej pri stene vedľa neho a strmo precedil cez zuby:

„Začala vojna!“ Spustil nohy na zem, natiahol ruku k stoličke po 
nohavice a dal sa rýchlo do obliekania. O chvíľu vtrhli do prednej 
izby aj ostatní súrodenci, vyplašení a neistí hľadali odpoveď u otca, 
skúseného človeka, ktorého zážitky z prvej svetovej vojny neraz po 
večeroch sústredene počúvali. Výbuchy, ktoré ich všetkých zobudili, 
sa už neopakovali, zato pribúdala hrmavica iného druhu, spôso-
bovaná vzdialenou i blízkou guľometnou paľbou, ako vyrozumeli 
z otcovej reči. Otec chvíľu pozeral cez okno a potom povedal:

„Zostaňte tu; idem von a trochu sa poobzerám, ako to tam 
vyzerá.” Zanedlho už bolo počuť vravu viacerých chlapov od suse-
dov, ktorí pribehli za Ernestovým otcom, každý sa spoliehajúc na 
jeho vojnové skúsenosti. Tento pevný územčitý chlap so zdravou 
osmahlou farbou tváre a hustou šticou hnedých vlasov, ktoré už 
silno postriebrili skoré šediny, mal za sebou východný front a dva 
roky zajatia v Kyšineve v Besarábii a potom po úteku zo zajatia ho 
znovu maďarskí dôstojníci poslali na Piavu. Zažil toho už doteraz 
neúrekom!

Nový dom Ernestovej rodiny, ktorý ich otec dostaval iba pred 
rokom, stál, - vlastne dodnes stojí - na dolnom konci obce Vyšná 
Lipnica, ktorá podobne ako Nižná Lipnica ležia ako prvé na poľ-
skej strane povyše severného okraja vôd Oravskej priehrady, pár 
kilometrov západne od Jablonky. Keby nebolo miernej vyvýšeniny 
pokrytej lesom pomedzi oboma dedinami, bolo by možné z dol-
ného konca Lipnice dovidieť do Jablonky. Ich dom sa nachádza 

uprostred prvej skupinky domov poniže hlavnej cesty, ktorá sa 
z hradskej od Jablonky v pravom uhle tiahne na sever pozdĺž rieky 
až na úpätie mohutnej rozložitej Babej Hory, kde rieka vyviera. Túto 
časť rieky volajú Sielec a hore prúdom nás dovedie na svahy Babej 
hory, kde Slovákmi ospievaná Orava pramení a dnes sa poniže dediny 
vlieva do najsevernejšieho cípu oravskej vodnej nádrže.

Z tejto cesty, ktorá je osou celej obce roztiahnutej popri rie-
ke v dĺžke päť či šesť kilometrov, hneď na začiatku odbočuje vedľaj-
šia cesta: vpravo mierne klesá s okolitým terénom nadol smerom 
k obecným lúkam a k rieke. Preto ich domy poniže hlavnej ko-
munikácie sú trochu chránené aj pred pozorovateľmi z hradskej 
od hraníc medzi Chyžným a Trstenou. Podobne ani z ich okien 
obrátených na juhovýchod nie je ďaleký rozhľad, iba na náprotivné 
stromy a lúku a ešte pár domov pred nimi, za ktorými sú už iba 
holé polia práve po žatve. Iba zemiačniská, ďateliniská a záhony 
kŕmnej repy a kvaky spestrujú terén sviežou zeleňou.

Napriek tomu všetci, dvaja dospievajúci bratia a tri mladšie ses-
try, stoja pri oboch oknách do dvora a malý Ernest medzi nimi na 
stoličke a upierajú ustrašené zvedavé oči von na široké priestran-
stvo pred ich domom. Najstaršia sestra Johana už dávno opustila 
rodičovský dom a vydala sa na Slovensko. Zrazu počuli dupot koní 
a v ich zornom uhle sa zjavili cválajúci jazdci, príslušníci poľskej ar-
mády a počuli pokrik ich veliteľa: „Na levo, na levóóó...!“

O chvíľu sa Ernestov otec vrátil do izby a nakázal všetkým, aby 
nikto z domu nevychádzal a keby nedajbože začuli v okolí dopadať 
delostrelecké granáty, aby sa uchýlili do pivnice pod domom, do 
ktorej sa schádzalo z pitvora. On že ide so susedmi povyše domu 
pozrieť sa, aká je situácia na hlavnom ťahu na ceste hore dedi-
nou. Nedbal na manželkino napomínanie, aby nikam nechodil 
a sedel pri nich.

Na veľké prekvapenie všetkých otec zakrátko vtrhol naspäť do 
dverí nasledovaný skupinou chlapov. Bol celý preblednutý a rukou 
si zakrýval ľavú časť hlavy povyše spánku. Zo vzrušeného hovoru 
ostatných sa rodina dozvedela, že pri pozorovaní situácie sme-
rom k Chyžnému a k slovenským hraniciam, vysunul sa z úvozu 
viacej nahor a čo čert nechcel, jedna zo striel sa mu takmer ob-
trela okolo hlavy. Viac mu nebolo treba. Zľakol sa, a uvedomil si, 
že nepriateľské vojská majú aj tento terén pod paľbou a sledujú 
každý pohyb na poľskej strane. Táto nebezpečná udalosť ho ihneď 
vyliečila zo zvedavosti. Uvedomil si, že má ženu a sedem detí, ktoré 
by tu ľahkomyselne zanechal. Povedal chlapom, aby sedeli doma, 
že sa uvidí, čo bude ďalej. Ale vychádzať do otvoreného terénu ni-
komu nedoporučil, pretože je pod paľbou nemeckých guľometov 
a pechotných zbraní.

Bezstarostné detstvo malého Ernesta, najmladšieho člena rodi-
ny, ktorý prišiel na svet až šesť rokov po dovtedy najmladšej se-
stre Cilke, vyrastajúci pod opaterou nielen svojich rodičov, ale aj 
všetkých súrodencov, bolo zrazu násilne prerušené nezmyselnou 
vojnou. Lebo každá vojna je nezmyselná, ak neberieme do úvahy 
spravodlivý boj tých národov, ktoré sú napadnuté a musia sa brá-
niť, ako je v tejto situácii nešťastné Poľsko. Toto septembrové ráno 
kruto zaťalo do života miliónov detí v celom Poľsku. Žiadne z nich 
si nevedelo predstaviť, čo je to vojna, žiadne z nich si neuvedomo-
valo, že je to začiatok pohromy, akú ešte doteraz svet nikdy nezažil. 
Z rečí dospelých ešte vo svojom veku nemohli pochopiť súvislosti 
nebezpečných činov dospelých, ani tých, čo ohrozovali mierový život 
národov Európy, ani tých, ktorí im to svojou zbabelosťou a neroz-
hodnosťou umožňovali. Už pri tzv. anšluse Rakúska všetky európ-
ske krajiny videli, kam Hitlerova rozpínavosť speje, ale Francúzsko 
a Veľká Británia akoby to nechceli brať na vedomie. Ich „mierotvor-
ná“ politika išla tak ďaleko, že vydali Česko-Slovensko, najväčšiu 
zbrojovku Európy, Hitlerovi zadarmo. Dodnes nie je seriózne sveto-
vou historiografiou zhodnotený vplyv španielskej občianskej vojny, 
v ktorej oba kruté totalitné režimy boľševického Ruska i nacisti- 
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ckého Nemecka si ako na ostrých manévroch overovali nové zbrane 
a letectvo i nové spôsoby vedenia vojny. Až teraz prepadnutie Poľ-
ska uviedlo celú nacistickú vojnovú mašinériu do pohybu a ukázalo 
celému svetu, ako sa bude táto mašinéria používať...

Pravda, malý blonďavý Ernest o týchto veciach z preňho ta-
jomného sveta dospelých vtedy ešte nič nevedel, lebo jemu po-
stačovalo tých niekoľko drevených hračiek, ktoré mu starší bratia 
Alojz a Geňo vystružlikali z dreva a všeobecná pozornosť zo strany 
všetkých členov rodiny, pokiaľ neboli zamestnaní každodennými 
povinnosťami na gazdovskom dvore, alebo na políčkach roztrúse-
ných po celom malolipnickom a veľkolipnickom chotári. V toto 
ráno osudového dňa začiatku druhej svetovej vojny pobehoval vo 
svojej nočnej košieľke od jedného súrodenca k druhému, vystrašený 
dúfal, že ho niekto upokojí. Avšak ani matka, ktorá sa priam videla 
v tomto najmladšom, ani ostatní súrodenci ho nedokázali uchlá-
choliť, pretože z nich nevyžaroval pokoj, ale úzkosť a bezradnosť...

Čas sa pomaly vliekol v neistote a očakávaní, čo bude ďalej. Vy-
zerali von oknami, ale nebolo vidieť nikoho, ani nemeckých, ani 
poľských vojakov. Ba zdalo sa im, akoby hrmot zbraní a hukot mo-
torov pomaly utíchal a prenášal sa kamsi do diaľky. Ibaže naraz 
začuli rev leteckých motorov a ponad ich domy sa prehnali dve 
nemecké bojové lietadlá. Znovu načas všetci zmeraveli,... ale nič sa 
nedialo. Zdalo sa, akoby stíhačky obkrúžili ponad tento dolný koniec 
dediny, obrátili sa smerom k slovenským hraniciam a zmizli. Počase 
otec znovu vyšiel von. A keď sa dlho nevracal, vyšli za ním aj Ernestovi 
dospievajúci bratia, Alojz a Eugen. Medzitým sa ostatní v dome tro-
chu spamätali a sestry s matkou začali s obvyklou rannou toale-
tou. Nakoniec umyli a poobliekali aj malého Ernesta. Keď sa tí zvon-
ka dlho nevracali, nemohli viacej udržať v dome ani malého Erna, 
hoci sa jeho matka oňho veľmi strachovala.

Ernov otec spolu so susedmi opäť vyšli cestou hore úvozom. 
Tentoraz už ich žiadne strely neohrozovali. Odtiaľ mohli dovidieť až 
k Chyžnému a na juh až k Bobrovu. Z ich rečí vyplývalo, že hlavný nápor 
nemeckej armády sa posúva smerom na poľské vnútrozemie cez 
Jablonku, Oravku ďalej na sever smerom na Vadovice a na Krakov. 
O Vyšnú i Nižnú Lipnicu na slovenských hraniciach akoby útočiace 
nemecké jednotky stratili záujem. Táto skutočnosť znamenala pre 
Ernestových rodičov veľkú úľavu, ale iba na krátky čas. Ba treba po-
vedať, že sa v toto dopoludnie onoho pamätného a pre svet osudo-
vého dňa znovu vyľakali, keď opäť priletelo lietadlo a začalo púšťať 
dym, na čo bývalí frontoví vojaci ihneď reagovali výkrikmi: „Plyn, 
plyn!“ a utekali s rodinami sa schovať naspäť do domov a pivníc. 
Keď po nekonečne dlhom čase neistoty a hrôzy opäť povylieza-
li von, Ernestov otec bezradne začal skladať s bratmi snopy obilia 
z voza, aby uvoľnil povoz. Tri staršie sestry s matkou bezradne stáli, 
nevediac, či majú baliť veci a čo by mali najskôr baliť..., keď tu 
zase niekto vtrhol k nim do domu so správou, že to zadymovanie 
nie je plyn, že treba počkať a nikam neutekať...

Pre malého Erna to bolo opäť dlhé čakanie. Starší sa muse-
li chtiac-nechtiac pustiť do práce, obriadiť kone, kravy nakŕmiť 
a podojiť, lebo deň pokročil a doteraz to nikto neurobil, svine od 
hladu neznesiteľne kvičali... a malý Ernest so svojimi súrodencami 
aj napriek veľkému vzrušeniu nakoniec pocítili hlad. Iba rodičom 
akosi jedlo neprichádzalo na um. Ťažila ich zodpovednosť a ne-
smierne obavy, ktoré u otca pramenili z toho, že mal skúsenosť 
z vojny a vedel, čo sa začína a čo sa môže v každom okamihu aj 
v tomto kraji pod Babiou horou Pánu Bohu za chrbtom prihodiť... 
Obrat nastal popoludní, keď nad ich domami na dolnom konci 
dediny opäť zakrúžilo lietadlo a ku podivu všetkých zosadlo dolu 
poniže domov na obecnej lúke. Otec spolu so synmi Alojzom a Gé-
nom sa vybrali k nemu, keď uvideli, že sa tam zbieha kopa ľudí. 
Letec rozdával cigarety a jeho po slovensky hovoriaci spoločník 
informoval prítomných, že pripadli k slovenskému štátu, že pre 
nich je už po vojne. (Horkýže po vojne, ako sa neskôr presvedčili!) 

Táto udalosť priniesla veľké vzrušenie pre mladých ľudí, ktorí v tomto 
kraji lietadlo zblízka ešte nevideli. Prinieslo aj veľkú úľavu všetkým, 
ale najviac Ernestovým rodičom. Navečer sa u nich zišlo veľa ľudí, 
fajčili, rozprávali, preberali udalosti a spomínali mŕtvych poľských 
vojakov, ktorí pri svojich guľometoch zahynuli hneď na začiatku ne-
meckého útoku a ležali ešte nepochovaní v zemiačniskách povy-
še dediny. Zahynulo aj niekoľko jazdcov aj so svojimi koňmi, pokiaľ 
nestihli ujsť z dostrelu nemeckých guľometov páliacich z hradskej 
od Chyžného.

Čo ako sa malý Ernest snažil všade byť, všetko vidieť a počuť, 
veľké vzrušenie ho nakoniec premohlo (ako mu to po rokoch neraz 
jeho matka pripomínala) a zaspal pri nej s hlavou na jej podolku. 
Aj tak to bol preň najdlhší deň jeho detstva, prvý mohutný vstup 
do školy života s takým množstvom silných dojmov a informácií, 
že ani po desaťročiach nevyprchali a dodnes si z nich všetko pod-
statné pamätá...

***
Ernestovi rodičia, podobne ako ostatné obyvateľstvo obce Vyšná 

Lipnica, neboli informovaní o politickom zákulisí hrozného vojnového 
požiaru, ktorý práve začal. Že vojna bude, to sa všeobecne očakávalo. 
Hlboko nábožensky založení Lipničania začali lamentovať už vtedy, 
keď sa v predošlom roku (1938) ukázala v noci čudná žiara na nebi, 
akú dovtedy nikto, ani zo starých ľudí nepamätal. Taká silná polárna 
žiara v týchto zemských končinách nebola dovtedy zaznamenaná. 
Ktosi bol kdesi počul alebo čítal o fatimskom zjavení, i o tom, že je to 
znamenie na novú vojnu, horšiu, ako bola tá pred dvoma desaťročia-
mi. Nikto však nechcel uveriť tomu, že táto doba práve teraz nasta-
la. Práve tak ľudia v dedine, ktorá od plebiscitu v dvadsiatych rokoch 
pripadla k Poľsku, nevedeli nič o tom, že slovenská vláda vstúpila do 
vojny po boku Nemecka a že požiadala nacistickú vládu o vrátenie za-
braného územia po prvej svetovej vojne, ani o tom, že práve v týchto 
tragických a smutných dňoch pripadli tieto hornooravské obce opäť 
k slovenskému územiu, k Slovenskej republike, ktorá bola vyhlásená 
štrnásteho marca, ani nie pol roka pred vypuknutím tejto vojny.

Prišli nové udalosti a prekryli tie predchádzajúce. Lipničania mali 
veľké šťastie, že vtedy severné spišské a hornooravské obce pripadli 
ku Slovenskej republike. Aj keď tento štát vznikol v bezprostrednom 
vojnovom ohrození a existoval pod patronátom nacistickej Tretej ríše, 
predsa len až do Povstania si vedel udržať takú mieru nezávislosti, 
že aj sami oponenti štátu tento fakt uznávali. Čo je skutočná totali-
ta, to si ozrejmili až neskôr, po skončení vojny, keď Slovensko pripadlo 
k tzv. ľudovodemokratickému česko-slovenskému štátu a keď sa sta-
li svedkami toho, že v povojnových mierových podmienkach, v čase 
všeobecného uvoľnenia a eufórie sa opäť začali vytvárať koncentrač-
né tábory pre odporcov režimu a nepohodlných ľudí a keď retribučné 
súdy boli najzamestnanejšími úradmi. Dosť práce mali aj kati na Pan-
kráci v Prahe i v Justičnom paláci v Bratislave.

Na prvý pohľad nepochopiteľnou iróniou osudu je to, že sa vy-
skytli v povojnovom Česko-Slovensku prípady, keď väzni, navrátivší sa 
z koncentračných táborov nemeckého národnosocialistického režimu 
nestačili sa doma ani ohriať a už ich začala prenasledovať nová to-
talita ľudovodemokratického a neskôr komunistického režimu. Ako 
príklad môže poslúžiť veľká postava českej katolíckej cirkvi - arcibiskup 
(neskôr kardinál) Štépán Trochta, ktorý aj po návrate z nacistické-
ho koncentráku o pár rokov znovu vymetal najkrutejšie žaláre a lágre 
v Česko-Slovensku: v Jáchymove, Valdiciach a v Leopoldove. Ešte tragic-
kejší je prípad Dr. Milady Horákovej, ktorá unikla spod šibenice v na-
cistickom koncentráku v poslednej chvíli, ale komunistická justícia 
v Česko-Slovensku ju ako jedinú ženu poslala o štyri roky (v mierových 
podmienkach) aj so svojimi druhmi na šibenicu.

Pokračovanie nabudúce
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DOLNÁ ZUBRICA

Na úvod si dovolím zacitovať slová riaditeľa Oravského 
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslava Ža-
benského: „Orava je región bohatý na množstvo podôb 

tradičnej i súčasnej ľudovej kultúry. Jej nehmotných – hudobných, 
tanečných či zvykoslovných, ako i hmotných prejavov. A k tým, 
ktoré ju v minulosti podstatne utvárali a aj v súčasnosti formujú 
pohľad na ňu, je ľudová drevorezba. Nie sú to však diela umelecky 
vzdelaných majstrov, ale ľudových, insitných tvorcov. Ich plastiky 
a reliéfy sú nielen pretavením autorovej súčasnosti, ale sú i hlboko 
zrastené a vychádzajú z prostredia, v ktorom vznikajú, sú pokra-
čovaním minulých umeleckých názorov a postupov v tvorbe. Ich 
umelecký charakter možno pochopiť iba vo vzťahu k úlohe, kto-
ré majú v prostredí, kde boli stvárnené a ich umeleckáhodnota-
častokrát nie je určujúca. Aj oravskí rezbári často redukujú výrazo-
vé prostriedky na tie najpodstatnejšie, na atribúty, niekedy nejde 
o realistické senzuálne videnie a verné spodobovanie modelu, ale 
o zachytenie symbolickej podoby, abstrahovanej do znaku. Orav-
skí rezbári tvoria s nožom a dlátom tak, ako im to vnucuje materiál 
a náčinie. Aj keď možno z pohľadu profesionála môžu mať takéto 
plastiky či reliéfy určité nedostatky, prevažuje pri nich a estetic-
kú hodnotu tvorí práve čaro naivity a úprimnosti cítenia. To pre-
váži disproporciu tvarov či nerezbársky povrch. Takého artefakty 
dýchajú prostredím a situáciou, pri ktorých vznikali, pretavuje sa 
do nich životný postoj a cítenie ľudového umelca. Sú postavené 

a chápeme ich v inej ako akademickej rovine. 
A tá je rovnako svojrázna a oprávnená.“

Jedným z takýchto umelcov je nepochyb-
ne Martin Lichosyt z Dolnej Zubrice. Má 30 
rokov a už viac ako polovicu svojho života je 
zamilovaný do dreva. Do umeleckej školy nikdy 
nechodil, nikto ho vyrezávať neučil, a predsa 
ho drevo očarilo natoľko, že sa stalo preňho 
umeleckým materiálom. Prvýkrát s vážnosťou 
zobral dláto do ruky, keď mal 14 rokov. Veľmi sa 
mu zapáčili sochy Mietka zo Zakopaného. Ale 
nechajme autora, aby nám sám priblížil svoju 
lásku k drevu: 

- Často som býval na Krupówkach, a rád 
som mal jeho diela, pretože boli jednoduché. 
Svoje sochy vypaľoval a neskôr ich pastoval 
obyčajnými pastami. Veľmi sa mi páčili tie jeho 
drevorezby a preto som sa chcel odmalička ve-
novať rezbárstvu. Túto moju túžbu som chcel 
dosiahnuť, takže nakoniec som začal vyrezávať 
a môžem povedať, že som rezbárom. Ale aby 
som bol dobrým rezbárom, ku tomu potrebu-
jem ešte prax, čo najviac vyrezávať. Najradšej 
by som bol, keby som sa dokázal z rezbárstva aj 
uživiť. Aj keď len a len zo samotného rezbárstva 
sa vyžiť nedá, ale ak sa to spojí napr. s výro-
bou vyrezávaného nábytku, vtedy by sa takáto 
možnosť stala reálnejšou.

Teraz pracujem v kamenárskej firme, v kto-
rej vyrábame pomníky. Síce sú to zatiaľ nor-
málne klasické pomníky, dohodol som sa so 
šéfom, že by som mohol v prípade potreby aj 
vytesať niečo do kameňa. Musím byť flexibil-
ný, trochu tesať do kameňa, vyrezávať v dreve, 
vyrábať pamiatky, robiť výstavy. Teraz som sa 
začal venovať taktiež včelárstvu, takže treba 
myslieť viacerými smermi, aby som sa dokázal 
udržať, ale to je problém asi všetkých mladých 
ľudí. Zatiaľ musím neraz hľadať prácu v zahra-
ničí, ale hádam pomaly sa natoľko ustabilizu-

jem na Orave, že už nebudem musieť odchádzať ďaleko za prácou 
a budem zarábať na seba vďaka práci, ktorú mám rád. Zbožňujem 
vyrezávať do dreva, ale vytesával som aj do pieskovca. Ani jeden 
z týchto materiálov nie je ľahký na spracovanie. S drevom je ten 
problém, že si ho treba najprv poriadne pripraviť, vybrať vhodný 
kus, dobre ho vysušiť a až potom sa môžem pustiť do vyrezávania. 
Na Orave je k dispozícii hlavne smrek a sosna, aj keď teraz by som 
rád práve takéto drevo spracovával, vypieskoval ho alebo vyčistil 
oceľovou kefou a vyrezával hlavne dominujúce črty bez dôkladnej-
ších detailov. Toto drevo je však mäkké a vyrezávať sa v ňom dá 
hlavne pozdĺžne, omnoho lepším materiálom pre rezbárov je lipa 
či javor. V nich sa s dlátom dá vyrezať hádam každý ornament. 
To je však môj názor a ja som samoukom. Neskončil som žiadnu 
umeleckú školu. Síce poznám viacerých, ktorí takéto školy ukončili, 
viacerí z nich sa ma pýtali, aj keď už boli v druhom ročníku, aké 
náradie sa používa pri drevorezbách. Myslím si, že netreba skon-
čiť umeleckú školu, hlavne, že mám rád drevorezbu a chcem sa 
ňou zaoberať. Aj ja som sa na začiatku učil, prizeral som sa maj-
strom, ako to oni robia, ale nikto ma vyrezávať neučil. Na Orave 
je viac ľudí, ktorí majú blízko k drevorezbe a začali sa jej venovať, 
ale mnohí z nich toto umelecké remeslo po istom čase zanechali, 
pretože ich nedokázalo uživiť. Ja som však vytrvalý a verím, že sa 
mi to raz podarí. Robil som už rôzne plastiky či drobné pamiatky, 
ktoré som predával napr. v letnej sezóne na Krowiarkach. Dá sa 

REZBÁRSTVO – MOJA VÁŠEŇ
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PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slo-

venská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí vyhlasujú 20. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM 
RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska 
a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok 
v podobe prozaických žánrov a básní. 

Tento ročník sa bude niesť v znamení 250. výročia narodenia Antona Bernoláka, 200. výročia narodenia Sama Chalupku, 190. výro-
čia narodenia Jána Kalinčiaka, 160. výročia úmrtia Jána Kollára, 190. výročia narodenia Janka Kráľa, 120. výročia narodenia Štefana Krč-
méryho, 190. výročia narodenia Jána Palárika, 30. výročia úmrtia Mila Urbana, 155. výročia narodenia Terézie Vansovej a 200. výročia 
narodenia Jonáša Záborského.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území SR prostredníctvom škôl 
a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, 
stredné školy, práce žiakov zo zahraničia. 

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Na každom exemplári súťažnej práce 
a na prihláške musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, ročník, typ a adresa školy, e-mailová adresa ško-
ly, meno a priezvisko učiteľa a pečiatka školy. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. Školy a ostatní prihlaso-
vatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako 
aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže. 

Organizačný poriadok súťaže je uverejnený na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk a na interne-
tovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk.

Súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2012 (Slováci žijúci v zahraničí do 1. marca 2012) v štyroch exemplá-
roch a s vyplnenou prihláškou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, 
PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Grösslingová 23, 812 51 Bratislava alebo na e-ma-
ilovú adresu: zsms@matica.sk). Slávnostné vyhlásenie výsledkov 20. ročníka súťaže bude 14. júna 2012 v Nových Zámkoch.

Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka ŠPÚ

povedať, že beriem každú objednávku, hlavne preto, aby som len 
mohol pracovať s drevom a dlátom. Raz som dokonca vyrezával 
také korýtka pre jednu bratislavskú reštauráciu, na ktorých neskôr 
boli servírované prasacie kolienka. Myslím si, že som sa narodil 
preto, aby som vyrezával.

V máji, ak všetko dobre pôjde OCK v Jablonke by malo zorgani-
zovať rezbársky plenér. Veľmi rád mám veľké drevorezby, ale horšie 
je to s objednávkami. Vyrezával som podobizeň Sv. Otca Jána Pav-
la II., ktorá sa nachádza teraz v kostole v Jablonke-Boroch. Taktiež 
pri ceste na Krowiarky (Lipnické sedlo) stojí kaplnka s podobizňou 
Sv. Otca, ktorú som robil ešte v roku 1995. To bolo jedno z prvých 
mojich väčších diel. Veľká drevorezba sa však spája s dlhšou prá-
cou, ktorá sa niekedy tiahne aj dva mesiace. To si však aktuálne 
dovoliť nemôžem. Pri prvých mojich drevorezbách nebolo priveľa 
techniky, drevo som vcelku opracovával sekerou, a predsa len dnes 
sa pri prvom spracovaní používa viac motorová píla, pretože je to 
rýchlejšie, ale rád by som sa vrátil k takému spôsobu vyrezávania, 
aký som mal na začiatku svojej tvorby. Za ten čas, čo pracujem, 
som sa len raz bližšie dostal k práci s drevom, keď sme vyrábali 
umelecký nábytok, ale to trvalo, žiaľ, len jeden a pol roka, ale bola 
to pre mňa dobrá škola.

Osobne nemám rád vyučených umelcov, pretože v istom mo-
mente sa ich diela z môjho pohľadu stávajú čoraz viac umelé, vy-
učené, ako keby chýbal ten priamy svojrázny vplyv umelca na jeho 
dielo. Ako keby zatratil svoj štýl, svoj umelecký pohľad, ktorý sa 
niekde stratil počas tých rokov umeleckého štúdia. To sa deje mi-
movoľne, preberáme štýl niekoho, kto nás učí, vedie k umeleckej 
práci a zrazu väčšina prác absolventov je taká istá, skoro ničím sa 
odseba nelíšia. Preto by som veľmi rád zachoval svoj štýl, rozvíjal 
sa, ale predo mnou je ešte dlhá cesta a k rozvoju sú potrebné aj 
objednávky a neustála práca s drevom. Verím však, že sa mi tento 
môj dlhoročný sen podarí splniť.

Za tú krátku chvíľu, čo som sa s Martinom rozprával, som mal 
možnosť odkryť, že naozaj robí to, čo má v živote najradšej. Jeho 
plány nie sú síce príliš skromné, ale ani nejako nadmieru prehna-
né. Dalo by sa povedať, že v plnej miere reálne, čo dokazuje aj to, 
že Martin svoj plán síce drobnými krôčikmi, ale neustále, trpezlivo 
realizuje. Preto mu prajem, aby sa mu jeho sen rozvíjal a spĺňal 
každý deň, aby sa mohol tešiť svojou prácou a svojou radosťou 
a optimizmom dokázal preklenúť všetky problémy, aké sa mu na 
jeho životnej ceste objavia. 

Marián Smondek

Foto: ms, archív M. Lichosyta

Socha trpiaceho Krista a Jána Pavla II., ktorá sa nachádza v Kostole v Jablonke-Boroch
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PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ FRIDMAN V ROKU 1832
Kanonická vizitácia farnosti vykonaná spišským biskupom Dr. 
Jozefom Bélikom 7. a 8. júla 18321

I. O cirkevných a pripojených budovách 

1. O budove kostola vo Fridmane
Podľa kanonickej vizitácie z roku 1700 fridmanský kostol posta-

vili katolíci okolo roku 1073, bol murovaný, s dreveným stropom 
a pravdepodobne roku 1715 v samotný deň patrocínia sv. Stani-
slava, biskupa a mučeníka konsekrovaný Lukášom Natalim, bisku-
pom belehradským, čo potvrdzujú dokumenty. Udalosti dávnych 
vekov zmizli bez komentovania, len po príchode evanjelických Sa-
sov roku 1587 oni si prisvojili kostol na 53 rokov. Úsilím spišského 
prepošta Ladislava Hossutóta vrátil sa katolíkom roku 1640,

Potom slávny poľský kráľ Ján III. Sobieski, ktorý sa vracal do 
Poľska po víťazstve nad Turkami pri Viedni roku 1683, kostol ná-
kladne vyzdobil. Avšak celú túto nádheru roku 1708 zničil požiar aj 
zvony a celý posvätný inventár kostola (chlapec Mantuga zázrač-
ne zachránil monštranciu a dva kalichy). Kostol zostal bez pomoci. 
Takto zbiedeného domu Božieho uľútostilo sa Michalovi Lorenczo-
vi, od roku 1751 fridmanskému farárovi a postaral sa o jeho opra-
vu, výzdobu - a pretrvala dodnes. 

Kostol je dosť veľký, pre ľud farnosti postačujúci, v súčasnosti 
je v dobrom stave. 

Zasvätenie kostola (patrocinium) sa svätí v nedeľu bezprostred-
ne nasledujúcu po sviatku sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Ol-
táre sú tri: hlavný zasvätený sv. Stanislavovi s nápisom: Considera 
opera Dei. (Uvažuj nad dielami Pána) Kaz., je ozdobený votívnym 
obrazom Premenenia Pána a  pozlátenými sochami svätých Augus-
tína, Vojtecha, Martina, Jána Almužníka, biskupov, Štefana a Ladi-
slava, uhorských kráľov, Petra a Paula, Jána Evanjelistu, apoštolov, 
Jána Krstiteľa, anjelov a hore plastikou večného Otca, vyzdobeným 
tabernákulom, hoci zhotovené skromne, s dvierkami so zámkom, 
kľúč sa uchováva v sakristii, aby bol k dispozícii. Nachádza sa na 
ňom 10 väčších cínových svietnikov, 2 menšie. Oproti tabernáku-
lu visí plechová lampa, pre ktorej večne horiace svetlo je určená 
Lorenczova fundácia. Druhý menší oltár je zasvätený Panne Má-
rii Karmelskej s nápisom: Sub umbra mea requiescet. (Odpočíva 
v mojom tieni) Jud. 9. Okrem pekného obrazu Panny Márie, kto-
rý sa rozpína medzi striebornými ozdobami a dvomi pozlátenými 
sviecami, sú naokolo pozlátené sochy sv. Michaela archanjela, Ju-
raja, Tomáša apoštola, Jána Nepomuckého, Kataríny, Rozálie, Kala-
mindy, Anjelov. - Tretí oltár je zasvätený Svätému Krížu s nápisom: 
Soli Deo honor (Česť jedine Bohu) 1 Tim. V strede je umiestne-
ný sv. Mikuláš so sochami sv. Martina, Donáta, Floriána, Tomáša 
Aquinského, Antona Paduánskeho, Valentína, Jána Chryzostoma 
a zástup anjelov. Na každom z týchto oltárov sú plachty a za tej-
to vizitácie je nariadené obnoviť portatilia. Kostol vo Fridmane 
sa okrem toho teší z relikvií Svätého Kríža, svätých Aurela, Vere-
kundiho, Konštancia, Justíny, Tranquilíny, Dilekta, Justína, Salvata, 
Gaudioza, Nominanda a Benedikty, ktoré autoritatívne prezreli 
biskupi Alexander Mariáši 12. novembra 1743 a Jozef Karol Zbiško 

1  Canonica visitatio parochialis ecclesiae Fridmanensis, in dioecesi, archidia-
conatu et comitatu Scepusiensi, districtu Dunaveczensi existentis per illustrissi-
mum ac reverendissimum dominum Josephum Bélik, miseratione divina episco-
pum Scepusiensem diebus 7ma et 8va Julii anno Domini 1832 peracta. - Štátny 
archív v Levoči, SŽ, Kanonické vizitácie: FRIDMAN, i.č. 3793, kr. 1909.

14. novembra 1760 a ktoré sú sčasti uložené v krabiciach, sčasti 
vložené v striebornom pozlátenom pacifikáli s drahými kameňmi, 
doplnené pečaťami a vystavené k verejnej úcte buď na hlavnom 
oltári, alebo v bočnej kaplnke. Kostol dostal plnomocné odpustky 
pre veriacich na deň sv. Stanislava od pápeža Pia VI. 11. decembra 
1784, tiež na slávnosť sv. Škapuliara od Fr. Benigna od Ježiša, ge-
nerálneho predstaveného bosých karmelitánov podpísané v Ríme 
16. júla 1757, platné 16. júla, alebo v nasledujúcu nedeľu cez ok-
távu, ktoré možno obetovať za mŕtvych. V iné mariánske sviatky je 
možno získať čiastočné odpustky, o ktorých možno vidieť rímsky 
dekrét cez omšu na kazateľnici, potom preložený na oltár Panny 
Márie. Najsv. Spasiteľa, evanjelistov a sv. Jána Nepomuckého. 

Kostol má pod vežou zo severnej strany, svätý murovaný hrob, 
uzavretý, doplnený už z poškodených dosiek, ktorý je dostatočne za-
bezpečený proti zlodejom a proti požiaru. Na uschovávanie posvät-
ného inventáru slúžia dve skrine, sú prispôsobené tak, aby bol tento 
inventár čistý a v poriadku. Nič cudzieho sa v kostole neprechováva. 

Chór postavený ručne z dreva, bol vymaľovaný a pozlátený 
roku 1771, je zachovaný. Je tam nápis: Artes cum mundo cunctae 
pereunte peribunt, in coelum numerus musicae sola manet (Ume-
nia zviazané so svetom zahynú s ním, v nebi zostane jedine hudba). 
Na chóre sa nachádza organ s desiatimi mutáciami, s rovnakým 
počtom poškodených trúb, tiež dva zvony - o to sa stará učiteľ. 

Krstiteľnica je vhodne a pekne zhotovená z dreva, zamknutá, 
podľa cirkevných obradov sa každým rokom vymieňa a to na Bielu 
sobotu a vo vigíliu Turíc. Takisto každým rokom sa vymieňajú sväté 
olejky v pozlátených strieborných nádobkách, tie sa uchovávajú 
tiež zamknuté v sakristii. 

Spovednica je pod chórom, spovedá sa aj v dvoch laviciach po-
vedľa hlavného oltára, a keď je mnoho penitentov, spovedá sa aj 
v bočnej kaplnke. 

Štálum pre patróna v kostole nie je, ani jeho rodový erb. Prvé 
lavice na pravej strane sú vyhradené patrónovi, jeho úradníkom 
a honoráciom, na ľavej strane ženám, zostávajúce miesta pod 
chórom obsadzujú muži. To, čo sa nazhromaždí v sakráriu, ktoré 
je v stene sakristie, spáli nový oheň ráno Veľkej Soboty. Ani dnu 
v kostole, ani zvonka niet ničoho, čo by znevažovalo svätosť Bo-
žieho domu a čo by ohrozovalo jeho stavbu. Kľúče od kostola sú 
uschované v izbe farára, za bohoslužieb otvára a zatvára kostol 
učiteľ. S kostolom je spojená unikátna kamenná veža bez strechy 
a bez báne a po požiari roku 1781 silne poškodená, len s dreve-
nou pergolou, pevnými schodmi; od roku 1826 sú v nej tri zvony, 
z nich najväčší presahuje 10 centov, preliaty bol 8. decembra 1764 
na náklady fridmanského farára Michaela Lorenzca s nápisom: S. 
Stanislae, ora pro nobis. (Svätý Stanislav, oroduj za nás). Stredný 
má váhu okolo 8 centov, podľa nápisu je zasvätený sv. Michalovi 
archanjelovi: Curavit refundi perillistris D. Ladislaus Barkóczy de 
Szulu provisore Domina Catharina sub reverendo, Joanne Obaro-
vič anno Dni 1734. (Starostlivosťou vznešeného Ladislava Barkó-
ciho de Szulu, pani Kataríny, za ctihodného Jána Obaroviča roku 
Pána 1734). Tretí malý a zvučný, možno váži 2 centy s nápisom Je-
sus, Maria 1735, ktorý poukazuje na rok svojho odliatia. Dva zvony 
sú mimo hlavnej veže: najväčší z nich je zasvätený Panne Márii váži 
15 centov, uliaty na Spiši nákladom 657 zl od menovaného frid-
manského farára, Michaela Lorencza s nápisom: S. Maria, ora pro 
nobis Anno 1762 (Svätá Mária, oroduj za nás), druhý najmenší vo 
vežičke nad sanktuáriom, na ktorom sa väčšinou zvoní, bol uliaty 
s nápisom: Jesus Nazarenus Rex Iudeorum Ao 1762. (Ježiš Naza-
retský, kráľ židovský, roku Pána 1762). Nevedno či, kým a kedy boli 
zvony konsekrované, užívali ich vždy len katolíci. Pred rokom 1826 
neboli na veži hodiny, v tom roku ich veľkodušne darovali v hodno-
te 180 zl. slobodný barón Ferdinand Paločaj, farár Ján Nep. Kolník 
a Fridmančania. Ich údržbu má na starosti obec. 
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Gotická strieborná monštrancia z roku 1643 1, staré strieborné 
cibórium, Lorenczovo strieborné pozlátené - spolu 2, staré kali-
chy pozlátené 2, s pozlátenými paténami: strieborná 1, medená 1, 
spolu 4. Peniaze z mešteka, ktorý má zámok, otvára sa a prepočí-
tava pred farárom, sa pridávajú k príjmom kostola, takisto zbožné 
dary ľudí. Tiež 4 úle, z ktorých fridmanský farár Ján Nepom. Kolník 
poručil kostolu vosk, farárovi zas med za starosť a zachovanie včel-
stiev. Celý príjem kostola je zverený do starostlivosti miestnemu fa-
rárovi; Lorenczove strieborné pozlátené kalichy s paténami z tých 
istých kovov 4, strieborné pozlátené pacifikály, jeden je vkladaný 
drahými kameňmi, v druhom sú relikvie Svätého Kríža 2, striebor-
né pozlátené ampulky z čias Lorencza, pár 1, strieborné kadidlo 
s lodičkou, druhé z čias Lorencza 2, pozlátená strieborná spojená 
nádobka na sväté olejky 1, strieborná pixida na Najsvätejšiu Svia-
tosť pre chorých 1, visiace cínové lampy 3, mosadzná 1, cínové 
misky 4 s 3 sklenenými krčiažkami - spolu 7, zničené visiace lampy 
4, strieborné oltárne kríže, jeden s pozláteným korpusom Ukrižo-
vaného 2, obyčajné drevené natreté kríže 3, kríže na procesie a na 
pohreby 3, veľké cínové svietniky 14, menšie 6, malé mosadzné 2, 
drevený maľovaný svietnik pod paškál 1- spolu 23, poškodené dre-
vené svietniky 12,vyrezávaný pozlátený baldachýn 1, zvonček pri 
sakristii a cengáče 4 - spolu 5, veľká hodvábna zástava s obrazom 
Ukrižovaného a P. Márie 1, veľká vavrínová nepoužívaná zástava 1, 
čierna nepoužívaná zástava 1, žlté zástavy sv. Imricha a Stanislava 
2, sochy na hlavnom oltári v sanktuáriu: Preblahoslavenej Panny 
Márie, sv. Márie Magdalény, Jána evanjelistu, Zmŕtvychvstalého 
a Panny Márie Škapuliarskej 6, prenosné obrazy 4, najcennejší ob-
raz patrocínia Matky Božej s dvoma postavami anjelov 1.

Ornátov je spolu 17: biele ornáty I. triedy so zlatými strapcami 
2, II. triedy tiež 2, jeden z nich so zlatými strapcami, druhý s paríž-
skymi a III. tr. zodraté 2, spolu 6.

Červené ornáty I. triedy so striebornými strapcami 1, II. triedy 
s parížskymi strapcami 1, III. triedy zodratý 1; zelené: I. triedy 2, 
III. triedy so strapcami 1 - spolu 3; fialové: I. triedy so striebornými 
ozdobami 1, II, so zlatými 1, III. všedný 1 - spolu 3.; čierne: nový 1, 
všedné 2 - spolu 3. Pluviále: biele 2, fialový 1, čierny nový 1, starší 
1 - spolu 5. Alby: nové 2, staršie 6 - spolu 8; humerále 3, cinguly 6, 
korporále so striebornými čipkami 2, obyčajné 20 - spolu 31, puri-
fikatóriá 30, uteráky 25 - spolu 55; oltárne plachty lepšie 7, staršie 
14 = 21, miništrantské goliere nové 2, staršie 4 a toľko košieľ -6, 
misále staršie 3, nový 1 = 4, misále na rekviem 3, staršie rituále 2, 
slovenský evanjeliár 1, oltárne podušky 3, pokrývka na tumbu 1, 
pokrývky na oltár 4, pečatidlá kostola 2, biret 1. 

2. Budova �liálneho kostola - nič.
3. Zariadenie �liálneho kostola - nič.
4. Kalvárie a verejné kaplnky

Vo farnosti sú tri kaplnky na zveľadenie Božieho kultu. Prvá je 
v kostole: prastará kaplnka Panny Márie Prozreteľnostnej a či skôr 
Panny Márie Karmelskej, ktorú obnovil a vyzdobil fridmanský farár 
Michael Lorencz okolo roku 1764. Dnes okrem dvojbokého oltára, 
bohostánku, pozlátených sôch apoštolov nemá žiaden vlastný in-
ventár. Má však majetok 166 zl 40 gr od roku 1786 vo Verejnom 
fonde a roku 1804 spojený s kapitálom kostola a uložený na 5 % 
úrok, čo teraz činí 366 zl 40 gr. Táto kaplnka je otočená na sever, 
nikdy sem nepríde slnko a je neobyčajne vlhká. Druhá je murova-
ná kaplnka Navštívenia Panny Márie poblíž fridmanského zámku 
smerom na Dębno; postavila ju rodina barónov Joanelly po požiari 
farského kostola roku 1708 na úctu k Bohu. Roku 1752 dostala pl-

nomocné odpustky na deň 2. júla, do našich čias ju navštívilo mno-
ho ľudí, a v tento deň dával zemepán farárom a učiteľom obed. 
Potom to prestalo a v súčasnosti sa tam už nekonajú iné pobož-
nosti, okrem farských. Udržuje sa darmi patróna a zbožnými darmi 
ľudu, z ktorých sa kúpil oltár, tabernákulum, chór, visiaca lampa. 
Nemá nič svojho, javí sa potreba novej strechy. Tretia kaplnka sv. 
Floriána je tiež na panskom pozemku, okolo roku 1760 ju nechala 
postaviť z kameňa barónka Anna Medňanská. Na streche budove 
je nápis: Fundamenta 1760 haec vero supersitiis 1772 posita anno 
conservationis illius onus I. Dominio temporali incumbit, etiam no-
vum tectum expedit. Omnino autem curator manet loci parochus 
(Základy položili roku 1760 a roku 1772 prevzal zodpovednosť o 
stavbu i novú strechu zemepán; všetko však zostáva na starosti fará-
rovi). Ku týmto kaplnkám sa chodí v deň patrocínia a v kántrové dni, 
okrem týchto modlitieb častejšie sú modlitby veriacich v kostole; 
o nijakých povinnostiach sa však nezachovali dokumenty.

5. Súkromné oratóriá 
Vo fridmanskom zámku je súkromná kaplnka zriadená pred ro-

kom 1759, potvrdená autoritou spišských biskupov Karola Salbeka 
roku 1778 a Jána grófa de Reva roku 1801. Je tu oltárik zasvätený 
Sv. Krížu, dva ornáty, potrebné doplnky alby úctivo ochraňované. 
Nevedno či tam bol nejaký kňaz.

6. Kríže a sochy
Na vonkajšom cintoríne je kríž, postavený so súhlasom pred-

stavených obce a obcou aj udržiavaný. Je tu ešte aj socha svätého 
Jána Nepomuckého na ceste do Nižných Lápš, ktorú nechal posta-
viť z kameňa fridmanský farár Michael Zimniššák roku 1798 a do-
toval 23 zl na údržbu fridmanský farár Ján Nep. Holník, čo sa radí 
do účtov kostola. Udržiava sa na ozdobu.

7. Krypty - žiadna krypta tu nie je
8. Cintoríny

Jeden cintorín je naokolo kostola, ohradený múrom s dvoma 
bránami so zámkami, tretí vchod je uzavretý len dreveným plo-
tom. Teraz už mnoho rokov sa tam pochováva len niekto význam-
ný, aj to čím najďalej od múrov kostola, aby nedošlo k poškodeniu 
stavby. Dve lipy a dva topole chránia kostol od plameňov. Na cinto-
ríne pri sakristii je kamenné mauzóleum s epitafom: Mortales. Exu-
viae. Immortalis. Fridmanensium. Parochi. Joan. Nep. Holnik. Viri. 
Incomparabilis. Religionis. Musarum. Humanitatis. Studiosissimi. 
Kal. Decembr. MDCCCXXVIII. Aetatis LXIII vivis. Moerentibus. Erepti. 
(Telesné pozostatky nesmrteľného fridmanského farára Jána Nep. 
Kolníka, muža opravdivej viery, oddaného umeniam a službe ľu-
ďom; zomrel 1. decembra 1828). Druhý cintorín je mimo dediny, 
tiež je ohradený múrom s jednou bránkou a so zámkom. Oba cin-
toríny sú požehnané, doteraz neboli zneuctené. Nepochovávajú sa 
tu nepokrstené deti, ani zomrelí iného náboženstva. Tretí cintorín 
je vo väčšej vzdialenosti smerom na Dębno Nad Stavom, určený ze-
mepánom na pochovávanie zomrelých na choleru, vymedzený hrá-
dzou a s dovolením biskupa požehnaný terajším farárom. Hroby sa 
kopú na hĺbku jednej siahy. Cintorín nie je taký malý, aby bolo nutné 
pochovávať do hrobov po 30 rokoch, ale keď sa nájdu niekedy kosti 
zomrelých, kladú sa vždy do toho nového hrobu. Pri regulácii chotá-
ra už určil zemepán plochu na rozšírenie cintorína. 

Preklad: prof. Jozef Šimončič
Pokračovanie nabudúce
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MS SSP v Tribši 
Volebná schôdza sa konala 12. marca 2011 a schôdzi predsedala 
krajanka Mária Kačmarčíková.

Predseda: Andrej Vaksmanský, ul. sv. Alžbety 72
Podpredseda: Valent Vaksmanský, ul. sv. Alžbety 114
Tajomníčka: Mária Kačmarčíková, ul. sv. Alžbety 210
Pokladník: Jozef Matoniak, ul. sv. Alžbety 210
Člen: Jakub Kačmarčík, ul. Za Wodą 7
Člen: Valent Kačmarčík, ul. sv. Alžbety 204

Revízna komisia:
Predseda - Valent Tomečkovič, ul. sv. Alžbety 101
členka - Margita Modlová, ul. sv. Alžbety 68
člen – Grażyna Rabianska, ul sv. Alžbety 253 

Delegáti na obvodnú schôdzu: Andrej Vaksmanský, Mária Kač-
marčíková, Valent Vaksmanský, Grażyna Rabianska, Ján Šiškovič a 
Valent Tomečkovič

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Andrej Vaksmanský, Mária Kačmarčíko-
vá, Grażyna Rabianska, Valent Tomečkovič

Dopisovateľka Života: Mária Kačmarčíková 

MS SSP v Čiernej Hore II. 
Volebná schôdza sa uskutočnila  20. novembra 2011. Predsední-
ctvo schôdze: František Mlynarčík, Andrej Sarna a Ján Vaclav.

Predseda: Ján Vaclav – ul. Nadwodnia 156
Podpredseda: František Mlynarčík – ul. Nadwodnia 155
Tajomník: Andrej Sarna – ul. Podgórska 30
Pokladník: Ján Horník – ul. Nadwodnia 48
Člen: Mária Žabová – ul. Nadwodnia 138

Revízna komisia: Helena Sarnová – ul. Podgórska 30
Andrej Košút – ul. Podgórska 37

Delegáti na obvodnú schôdzu: František Mlynarčík, Andrej Sarna

Delegáti na XIII. zjazd SSP: František Mlynarčík, Andrej Sarna

Dopisovateľ Života: František Mlynarčík 

MS SSP vo Falštíne
Volebná schôdza sa uskutočnila 16.10.2011.

Predseda: Andrej Klimčák, Falštín č. 54
Podpredseda: Jozef Horničak, Falštín č. 59
Tajomník: Jozef Gelata, Falštín č. 43
Pokladník: František Piontek, Falštín č. 97

Delegáti na obvodnú schôdzu: Andrej Klimčak

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Andrej Klimčák, František Piontek

MS SSP v Nedeci-Zámku
Volebná schôdza sa uskutočnila 11.11.2011.

Predseda: Augustín Findura, č.d. 14
Podpredsedníčka: Júlia Kiedzichová, č.d. 17
Tajomníčka: Helena Milaniaková, č.d. 39

Delegáti na obvodnú schôdzu: Augustín Findura, Julia Kiedziuchová

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Augustin Findura

Dopisovateľ Života: Augustín Findura

MS SSP v Nižných Lapšoch
Volebná schôdza sa uskutočnila 11.11.2011.

Predsedníčka: Mária Nalepková, ul. Jana Pawła II 43
Podpredseda: Stanislav Stanek, ul. Jana Pawła II 66
Tajomník: Jozef Repiščak, ul. Ogrodowa 2
Pokladník: Štefan Majerčák, ul. Jana Pawła II 76
Člen: František Kaniuch, ul. Nowa 7

Revízna komisia: Ján Hatala, ul. Nadwodnia 6
Ján Madeja, ul. Jana Pwała II 94
Eduard Hatala, ul. Jana Pawła II 54

Delegáti na obvodnú schôdzu: Mária Nalepková, František Ka-
niuch

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Mária Nalepková, Stanislav Stanek

MS SSP v Lapšanke
Volebná schôdza sa konala 6.11.2011.

Predseda: František Šoltýs, č.d. 10
Podpredsedníčka: Mária Holová, č.d. 13
Tajomník: Štefan Šoltýs, č.d. 5
Pokladník: František Jendrušiak, č.d. 17

Delegáti na obvodnú schôdzu: František Šoltýs, Mária Holová

Delegáti na XIII. zjazd SSP: František Šoltýs, Mária Holová

Dopisovateľ Života: František Šoltýs

MS SSP v Čiernej Hore I.
Volebná schôdza prebehla 6.11.2011.

Predseda: Andrej Milan, č.d. 46
Podpredseda: Andrej Hornik, č.d. 100
Tajomníčka: Halina Milanová, č.d. 46
Pokladníčka: Mária Milanová, č.d. 85

Revízna komisia: Andrej Kikla, č.d. 5
Vladislava Gogolová, č.d. 11

Novozvolené výbory MS SSP na Spiši a Orave
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Delegáti na obvodnú schôdzu: Mária Milanová, Anna Kovalčíko-
vá, č.d. 28

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Mária Milanová, Anna Kovalčíková

Dopisovateľka Života: Mária Milanová

MS SSP v Repiskách-Grocholovom Potoku
Volebná schôdza sa uskutočnila 21.08.2011 a predsedali jej Ján 
Solus, Ján Kurčák a Jozef Mačičák.

Predseda: Ján Solus, Repiská – Grocholov Potok 4A
Podpredseda: Ján Grochola, Repiská – Grocholov Potok 32
Tajomník: Ján Kurčák, Repiská – Grocholov Potok 27
Pokladník: Helena Malec, Repiská – Grocholov Potok 25
Jozef Mazurek, Repiská – Grocholov Potok 16

Revízna komisia: Jozef Malec, Repiská – Grocholov Potok 22
Karolína Pavliková, Repiská – Grocholov Potok 12
Anna Mazureková, Repiská – Grocholov Potok 17

Delegáti na obvodnú schôdzu: Ján Solus, Ján Grochola

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Ján Solus, Jozef Mazurek

MS SSP v Nedeci
Volebná schôdza sa konala 7.09.2011.

Predseda: Emil Neupauer, ul. 3 Maja 220
Podpredseda: Vendelín Krempaský, ul. 3 Maja 95
Tajomníčka: Žofia Bogačíková, ul. 3 Maja 86
Pokladníčka: Marta Strončeková, ul. 3 Maja 97
Členovia: František Kužel, ul. Browarna 2
Anton Kašický, ul. 3 Maja 117
Jozef Tatka, ul. 3 Maja 191

Revízna komisia: Jozef Chmiel, ul. Nadwodnia 42
Mária Krempaská, ul. 3 Maja 95
Kristína Gronská, ul. Krótka 7

Delegáti na obvodnú schôdzu: Emil Neupauer, Marta Strončeko-
vá, Jozef Chmiel, Vendelín Krempaský, Žofia Bogačíková

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Mária Krempaská, Marta Strončeková, 
Žofia Bogačíková

Dopisovateľka Života: Žofia Bogačíková 

MS SSP v Podsrní
Volebná schôdza sa uskutočnila 20.11.2011.

Predseda: Ján Zonzel, Podsrnie č.d. 101
Podpredseda: Jozef Kadlubek, Podsrnie č.d. 52
Tajomník: Augustína Laciaková, Podsrnie č.d. 78
Členovia: Štefan Laciak, Podsrnie č.d. 78 
Maximilián Bonk, Podsrnie 
Boguslava Varciaková, Podsrnie č.d. 36
Anna Novaková, Podsrnie č.d. 71 

Revízna komisia:
Predseda: Jozef Bielak, Podsrnie č.d. 83
Tajomník: Mária Bochačíková, Podsrnie
Členka: Ludvika Špaková, Podsrnie

Delegáti na obvodnú schôdzu: Ján Zonzel, Augustína Laciaková

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Ján Zonzel, Augustína Laciaková, Anna 
Novaková

Dopisovateľ Života: Anna Novaková

MS SSP v Podvlku
Volebná schôdza sa konala 11.11.2011.

Predseda: Krištof Pieronek, Podvlk č.d. 213
Podpredseda: Eduard Prilinský, Podvlk č.d. 155
Tajomník: Jozef Rusnak, Podvlk č.d. 203
Členovia: Anna Turvoňová, Podvlk č.d. 441
Božena Bryjová, Podvlk, č.d. 249
Juraj Gajevský, Podvlk č.d. 110

Delegáti na obvodnú schôdzu: Krištof Pieronek, Eduard Prilinský, 
Terézia Gajevská, Podvlk č.d. 110

Delegáti na XIII. zjazd SSP: Krištof Pieronek, Eduard Prilinský, Ge-
novéva Prilinská, Podvlk č.d. 155, Juraj Gajevský

Dopisovatelia Života: Genovéva Prilinská, Božena Bryjová

Pavol Budz už má svoju 
rovnošatu
Minulý rok sme pri príležitosti osláv 100 rokov existen-

cie DPZ v Tribši uviedli článok o jeho histórii, vzniku 
a činnosti. Po prečítaní tohto článku bolo niekoľko 

Tribšanov pobúrených, že v zahrnutej histórii nebol uvedený člo-
vek, ktorý sa najviac zaslúžil o výstavbu novej požiarnej zbrojnice, 
pričom konkrétne išlo o Pavla Budza.
Na stretnutí s ním nám vysvetlil, že v našom článku chýbajú isté 
fakty, čo samozrejme z našej strany nebolo úmyselné. Čerpali sme 
zo zdrojov DPZ, ktoré boli pripravené na túto príležitosť.
Biele miesta v histórii, ktoré nevedno prečo vznikli, nám Pavol 
Budz doplnil, a tak sme mohli uzavrieť kompletnú históriu DPZ 
v Tribši. Vtedy sme sa tiež dozvedeli o tom, že pred 30 rokmi, po-
čas jeho pobytu v USA si jeho rovnošatu požičali a ani keď prišiel 
späť domov, mu ju nevrátili. Tento rok sa však, možno i zásluhou 
nášho článku, všetko zmenilo a rovnošata i jeho medaile mu boli 
vrátené. Prostredníctvom časopisu Život sa tak chce Pavol Budz 
poďakovať predsedovi Bogumilovi Lojekovi i celému vedeniu DPZ 
v Tribši za prinavrátenie rovnošaty, ktorá preňho veľa znamená. 
Ak sa bude môcť ešte zúčastniť nejakej slávnosti DPZ, tak ako jeho 
ostatní druhovia, príde určite v rovnošate, na ktorú je veľmi hrdý. 
Tento rok bol Pavlovi Budzovi, ktorý v apríli oslávil 86 rokov života, 
rozhodnutím prezidenta PR Bronislava Komorovského zo dňa 10. 
januára 2011 udelený Zlatý kríž Za zásluhy pre požiarnictvo. (dm)
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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.
• 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.
• 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.

Pozvánky na zaujímavé podujatia v okolí 
Aj počas posledného mesiaca roku 2011 sa konajú v blízkom 

i vzdialenejšom okolí na Slovensku viaceré zaujímavé podujatia:
Nádhera neznámeho sveta. Výstava astrofotografií zobrazujú-

ca krásy vesmíru potrvá do 5. decembra v priestoroch Spišského 
osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.

Tradičná hračka. Výsledky 9. ročníka tejto medzinárodnej sú-
ťaže si môžete pozrieť na výstave v kultúrnom dome v Námestove 
od 7. do 30. decembra t.r.

Oravské Vianoce. Ak Vás zaujímajú oravské vianočné zvyky, 
tak určite nevynechajte zvykoslovný program oravských folklór-
nych skupín, ktorý sa bude konať 11. decembra o 15.00 v kultúr-
nom dome v Trstenej.

Školenie pre mestských a obecných kronikárov. Píšete alebo 
by ste chceli písať kroniku svojej obce či mesta? Tak potom je pre 
vás vhodné školenie, ktoré usporiada Štátny archív v Dolnom Ku-
bíne 13. decembra o 15.00.

Kroniky a pamätné knihy. Ak si kroniky či pamätné knihy radi 
i prezeráte, tak do 31. decembra môžete navštíviť výstavu s touto 
problematikou v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove.

Vianočný jarmok tradičných remesiel. Dňa 16. decembra vás 
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pozýva na medziná-
rodný vianočný jarmok tradičných remesiel.

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka Helena Špernogo-

vá z USA, rodáčka z Kacvína, sumou 100 amerických dolárov, ktoré 
určila pre potreby Domu kultúry v Kacvíne. Srdečne ďakujeme. 

Do tejto akcie sa zapojil aj krajan Bronislav Knapčík z Mikolova 
sumou 850 zlotých pre potreby MS SSP na Sliezsku. 

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

Vianočná pohľadnica 
Viac ako 5000 detských prác – návrhov vianočných pohľadníc 

zo šiestich štátov Európy. I tak by sa dala jednou vetou vyhod-
notiť úspešná medzinárodná výtvarná súťaž, ktorú po ôsmykrát 
vyhlásilo a realizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Ku-
bíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samo-
správneho kraja. Do súťaže, ktorej cieľom je konfrontovať detskú 
výtvarnú tvorbu, dávať priestor jej prezentácií i mladým talen-
tom a prostredníctvom výtvarných prác prezentovať vianočné 
zvykoslovie, sa v tomto roku zapojilo viac ako 200 škôl a niekoľ-
ko desiatok jednotlivcov. Oslovila deti nielen na Slovensku, ale so 
záujmom sa stretla i medzi školákmi v Poľsku, Maďarsku, Českej 
republike, Slovinsku a Chorvátsku. Témou pohľadníc boli Vianoce 
a vianočné prírodné, zvykoslovné i biblické motívy. Porota o víťa-
zoch v jednotlivých kategóriách rozhodne 25. novembra t.r. Kolek-
cia víťazných prác bude sprístupnená 16. decembra v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14.00 hodine aj 
uskutoční vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a odovzdanie 
cien. Dolnokubínska výstava potrvá do 12. januára 2012. Z ďalších 
detských pohľadníc sú zostavené výstavné kolekcie, ktoré budú 
nainštalované v priestoroch Regionálneho osvetového strediska 
v Nových Zámkoch (25. 11. 2011 – 3. 2. 2012), výstavných a klubo-
vých priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom 
Mikuláši (1. 12. 2011 – 16. 1. 2012), Foyer budovy Národnej rady 
SR v Bratislave (2. 12. 2011 – 9. 1. 2012) a Klube Śrubka v poľskom 
Żywci (9. 12. 2011 – 4. 1. 2012). Miroslav Žabenský

Betlehemské svetlo prišlo k nám
Betlehemské svetlo pokoja začalo svoju púť z Betlehema  

21. novembra t. r. V Bazilike narodenia Ježiša Krista v Betleheme 
ho tradične odpálili rakúski skauti, ktorí ho neskôr letecky previezli 
do Viedne. Ďalšia reťaz jeho odpaľovania pokračovala 10. decem-
bra, kedy ho odovzdali zástupcom Slovenského skautingu a ďalším 
v Kostole svätej Rodiny vo Viedni.

Betlehemské svetlo pokoja prijal z rúk slovenských skautov aj prezi-
dent SR I. Gašparovič. Neskôr svetlo pokoja poputovalo do Podtatran-
skej skautskej oblasti, kde ho slovenskí skauti odovzdali poľským. (aj)

Premiéra hry 
4. decembra v Jurgove v požiarnej zbrojnici bola premiéra di-

vadelnej hry„Ako by to bolo, keby Kristus nebol zmŕtvychvstal“ 
uvedená jurgovskou divadelnou skupinou, ktorá zhromaždila veľ-
ký počet divákov. Po nej nasledoval zábavný program s názvom 
„Jeden z deviatych,“ na ktorom sa publikum veľmi pobavilo. (dm)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 1. októbra 2011 zomrel v Podsklí vo veku 63 rokov krajan

EUGEN LOPÚCH
Zosnulý bol verným krajanom a dl-

horočným čitateľom Života, starostlivým 
manželom, otcom a dedom. Nech odpočí-
va v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Podsklí

Dňa 4. novembra 2011 tragicky zahynul v Orávke vo veku 53 
rokov krajan

BOLESLAV  
OTREMBIAK

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Ži-
vota. Odišiel od nás starostlivý syn,  dobrý 
manžel a brat. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Oravke

Dňa 9. októbra 2011 zomrel vo Fridmane vo veku 77 rokov kra-
jan

JOZEF MARKOVSKÝ
Zosnulý bol verným krajanom a dl-

horočným čitateľom Života, starostlivým 
manželom a bratom, dobrým otcom a ded-
kom. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

Dňa 24. novembra 2011 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo veku 
79 rokov krajan

FRANTIŠEK KOLODEJ
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel 

od nás drahý brat a ujo. Nech odpočíva 
v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.                              

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Dňa 16. novembra 2011 zomrel  v Lapšanke vo veku 79 rokov 
krajan

JOZEF ŠOLTÝS
Zosnulý bol dlhoročným členom výbo-

ru MS SSP v Lapšanke. Patril medzi doru-
čovateľov a propagátorov Života. Zúčast-
ňoval sa aktívne na spoločenskom dianí 
v obci ako požiarnik. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo, pra-
dedo, svokor, brat, švagor a kamarát. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Lapšanke

Dňa 25. novembra 2011 zomrela v Novej Belej vo veku 85 ro-
kov krajanka

ĽUDMILA  
MAJERČÁKOVÁ

(rod. Lukášová)

Zosnulá bola členkou miestnej skupiny 
Spolku, čitateľkou Života. Rada za zúčast-
ňovala krajanských podujatí a vystupovala 
na nich s rôznymi humoristickými scénka-
mi. Odišla od nás vzorná krajanka, starost-
livá matka, babička, prababička a švagriná. 

Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej 

PhDR. LADISLAV DEÁK 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 

že 15. novembra 2011 zomrel v Bratislave 
historik a v súčasnosti jeden z najvýznam-
nejších odborníkov na slovensko-maďar-
ské, ale i slovensko-poľské vzťahy PhDr. 
Ladislav Deák, DrSc. Tento vynikajúci od-
borník, napriek akémusi národnostnému 
až nihilizmu, ktorý sa v súčasnosti preja-
vuje na Slovensku, nikdy nezaprel svoje 

slovenské národné cítenie a vždy bol za priame a rovnocenné su-
sedské vzťahy. 

Nech jeho pamiatka bude živá, pretože sa venoval práci pre 
slovenský národ a štát!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Spolok Slovákov v Poľsku
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Milé deti!
December máte určite veľmi radi, keďže sa to spája s darčekmi, Vianocami, ale aj časom oddychu od bež-

ných povinností. Spríjemníte si voľný čas spolu s nami. Pripravili sme pre vás obrázky zvierat a vy vyfarbíte iba 
tie obrázky, na ktorých sú zvieratá, ktoré v zime spia. Hotovú vylúštenú úlohu nám pošlite do redakcie a my 
dvoch najusilovnejších odmeníme slovenskými knihami. Z prác, ktoré sme dostali do redakcie, sme odmenili: 
Natáliu Bugajskú z Pekelníka a Dominika Kotarbu z Jurgova.

Pre všetkých, ktorí majú šikovné ruky navrhujeme zábavu pri strihaní, lepení a tvarovaní snehuliakov z papiera. Nastrihajte si pásy 
papiera rozličnej šírky. Podľa toho ako to vyzerá na obrázku ich poskrúcajte a lepidlom pospájajte. Menšie valčeky vytvarujte na ce-
ruzke. Hlavu urobte zvlášť a prilepte k telu. Veselú rodinku snehuliakov nalepte na podložky a postavte na poličku alebo pripevníte na 
motúzik a zaveste. 

Urobme si snehuliakov



UMENIE

36 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

František Kolkovič

Zimný spánok
Prichádza obvykle nečakane.
Najprv mu jeseň musí postlať
kobercom, sprvu farebným.
Keď ho už riadne vyperie
príroda zababušená 
do jedinečného bielunkého odevu,
starostlivo prikrytá zimnými závejmi,
začne snívať svoj sen o budúcnosti.

Čaro a rytmus života
v zimnom čase – 
o tom možno všeličo rozprávať.
Napriek mrznutiu a zamŕzaniu všetkého
život pulzoval a pulzuje.
Zimné dni a večery nedali zaspávať,
vedeli poskytnúť všetkým
príležitosť
zužitkovať chuť do roboty.
Muži plietli košíky,
chodili na furmánku, zvážali drevo.
Pod kúdeľami sedeli ženské.
Priadlo sa neúnavne.
Neúnavne priadla sa aj reč
a pribúdala k nej i nôta.
Starí otcovia buď gazdovia
horlivo motali napradené.

Koľko bývalo počas oných večerov
rôznych rozprávaní, pohádok,
čo priam prekážali deťom zaspávať.
Našlo sa miesto aj na čítanie.
nedeľné večery prinášali obsah
knižných kalendárov a pozývali hrdinov
prostonárodných slovenských povestí.

Čmudila pri tom malá petrolejka
a praskali polená v sporáku.
Bolo aj zvyklosťou starou
pri páračkách zanôtiť si dáku.
Keď teda snehom bolo všetko zaduté
i ľadom zakuté,
poéziou bol pohľad
na kolmo stúpajúce dýmy
nad krajinou s postavami
zababušenými,
v pozadí s Tatrami.

Orava
svojský génius miesta
v každom ročnom období.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Soňa Norisová
Slovenská herečka Soňa Norisová 

sa narodila v Malackách, v rodi-
ne lekára a učiteľky. Je staršou 

sestrou Zuzany Norisovej tiež herečky. 
Počas základnej školy navštevovala Soňa 
Norisová viaceré záujmové krúžky. Ba-
vil ju najmä dramatický krúžok a preto 
sa neskôr rozhodla pre konzervatórium.  
Od roku 1994 je členkou súboru Rado-
šinského naivného divadla. Prvýkrát sa 
divákom predstavila v hre Materské zna-
mienko, pod režisérskou taktovkou Juraja 
Nvotu. U Radošincov pôsobí už niekoľ-
ko sezón, má za sebou množstvo úloh 
a predstavení. V súčasnosti hrá v piatich 
repertoárových predstaveniach súboru.  
Herečka v roku 1997 hosťovala v Slo-
venskom národnom divadle, kde sa predstavila v inscenácii Malá nočná hudba (réžia 
Peter Mikulík). V bratislavskom divadle Astorka účinkovala v hre Žltá ľalia (režisér Sil-
vester Lavrík, 2003) a v Divadle Nová scéna v detektívke s pesničkami Osem žien, 
ktoré režíroval Roman Polák (2004). Bola tiež Roxanou v muzikáli Mariána Vargu 
a Pavla Hammela Cyrano z predmestia (Petr Novotný, 1999) a naštudovala hlav-
né role v muzikálových predstaveniach Divadla Nová scéna Cigáni idú do neba (Šte-
fan Kožka, 2001), Vlasy (Dodo Gombár, 2003) Limonádový Joe (Martin Kákoš, 2008). 
V úlohe Sheily v kultovom muzikáli Vlasy sa predstavila aj v produkcii Mestského di-
vadla v Brne (Dodo Gombár, 2004). Hosťovala aj v pražskom Branickom divadle.  
Na Letných shakespearovských slávnostiach, v Bratislave v roku 2006 a v Prahe 
v roku 2007, sa predstavila v roli Rosalindy v komédii Ako sa vám páči (Emil Horváth).  
Herečka a speváčka účinkovala vo viacerých filmoch. V roku 1995 v Dobrej správe Antona 
Popoviča, o rok neskôr to boli filmy Modrá ruža v réžii Milana Lasicu a Čierna ovca Juraja Nvo-
tu. K ďalším patria filmy Ticho po búrke (Stanislav Párnický, 2000), filmový muzikál Rebelové 
(Filip Renč, 2001), kde si zahrala aj so svojou sestrou. Nasledovali snímky V poli (Patrik Pašš, 
2006), Zima kúzelníkov (Dušan Trančík, 2006) a Václav (Jiří Vejdělek, 2007). V súčasnosti hrá 
v slovenskej verzii Ordinácii v ružovej záhrade a diváci ju môžu vidieť aj v slovenskom krimi-
seriáli Mesto tieňov a v inscenácii Českej televízie 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem (2008).  
Soňa Norisová je členkou skupiny Fragile, venuje sa aj dabingu. V rokoch 2002 - 2005 sa 
úspešne venovala dabingu o. i. v televíznom seriáli SUE THOMAS: F.B.EYE, kde nahovorila 
hlavnú hrdinku.

Soňa Norisová dnes žije v šťastnom partnerstve s producentom Adrianom Rajterom 
a spolu vychovávajú syna Michaela. A aj keď sa do povedomia mnohých ľudí dostáva až 
dnes ako hlavná hrdinka seriálu Mesto tieňov, či v súčasnosti Ordinácie v ružovej záhrade, 
v šoubiznise sa pohybuje už roky. 

Ako povedala, 
v niektorom z roz-
hovorov, Vianoce sa 
jej spájajú vždy s vý-
nimočnou atmosfé-
rou, ktorá vládne 
doma a štedrým 
dňom vyplneným 
rodinnou pohodou, 
chutnými jedlami 
domácky priprave-
nými, nádielkou od 
Ježiška pod strom-
čekom a koledami, 
čo spôsobuje, že je 
to naozaj výnimoč-
ný čas vymedzený 
pre najbližších. (aj) 

Sestry Soňa a Zuzana Norisové
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

Nový Peugeot 508 striedajú-
ci modely 407 a 607 opustil 
extravagantnosť doteraj-

ších Peugeotov a zvolil racionálnejší 
prístup k veci. Verzia 508 GT však svo-
jím vyspelým podvozkom prevzatým 
z modelu 407 ako jediná vybočuje 
z radu. Dizajn sa zmenil na nepozna-
nie. Je stvárnený menej vtieravo, ale 
o to nadčasovejšie. Má perfektné pro-
porcie s vysokým pontónom a nižšou, 
športovo ladenou kabínou. Interiér sa 
nesie v duchu vysokej kvality a veľko-
rysého priestoru na predných a zad-
ných sedadlách. Jednoduchá palubná 
doska a široký stredový tunel dodáva-
jú interiéru v kombinácii s kvalitnými 
materiálmi od mäkčených plastov, cez 
kožu a klavírne obklady potrebnú dáv-
ku prestíže. Sedadlá sú široké a mimoriadne pohodlné. Ponúkajú 
však len priemernú bočnú oporu, hoci ide vo verzii GT o ich špor-
tovú modifikáciu. No na druhej strane sú tu aj neodpustiteľné pre-
hrešky. Peugeot napríklad úplne ignoruje najnovšie bezpečnostné 
prvky od radarového tempomatu s pribrzďovaním cez monito-
rovanie únavy vodiča až po detekciu nedobrovoľného opustenia 
jazdného pruhu alebo slepého uhla v zrkadlách. Kufor s objemom 
473 litrov neurazí, ale ani neočarí. Určite vám však budú chýbať 
odkladacie miesta v interiéri.

Nový diesel 2.2 HDi je nielen najsilnejším dieselom v ponuke, 
ale zároveň najvýkonnejšou verziou celého modelového radu. Vý-

konom 150 kW a špičkovým krútiacim momentom 450 Nm patrí 
na absolútnu špičku. O dynamike, ktorú päťstoosmička ponúka, 
pochybovať naozaj nemusíte. Problémy jej nerobia predbiehacie 
manévre vo vyšších rýchlostiach a sily má dosť pri stúpaní, aj plnom 
naložení. Priemerná spotreba síce vychádza na veľmi slušných 7,2 
litra, ale v meste a na krátke vzdialenosti môžete odčítať z palub-
ného počítača aj hodnoty nad desať litrov. Verzia GTI sa na rozdiel 
od ostatných päťstoosmičiek môže pochváliť vyspelejšou konštruk-
ciou podvozka. To spolu s tuhším odpružením prináša GT suverén-
nu stabilitu, malé náklony a odolnosť proti vrodenej nedotáčavosti. 
Veď pri maximálke 234 km/h to iste nebude na zahodenie. (ms)

ČO NA OBED

Brokolicová polievka so syrovými knedličkami
1 brokolicu, 150 g mäkkého nízkotučného syra, 1 vajce, strú-

hanku, pažítku alebo majorán, zeleninový bujón.
Brokolicu umyjeme, rozoberieme na ružičky, dáme do vriacej 

vody a pridáme rozmrvený bujón. Keď je brokolica mäkká, trochu ju 
popučíme. Syr rozmiešame, pridáme 1 až 2 lyžice jemnej strúhanky, 
rozšľahané vajce a posekanú pažítku (majorán). Všetko spolu dobre 
zmiešame. Zo zmesi lyžičkou formujeme malé knedličky a vkladáme 
ich do polievky. Keď vyplávajú na povrch, polievku odstavíme. Ak 
treba, dochutíme ju soľou alebo zeleninovou koreniacou zmesou.

Barania hruď plnená na liptovský spôsob
800 g baranej hrude s kosťou, 150 g baranieho pliecka bez kosti, 

100 g sendviča (žemle), 1 vajce, 25 g slaniny, 1 lyžičku soli, mleté čierne 
korenie, 6 strúčikov cesnaku, majorán, 2 lyžice masti, 1 lyžičku rajčiako-
vého pretlaku, 1 lyžičku hladkej múky, 2,5 dl vody, 50 g oštiepku.

Do očistenej, čiastočne vykostenej baranej hrude sa urobí otvor 
(ako pri teľacej hrudi), ktorý sa naplní pripravenou plnkou. Prípra-
va plnky: Do zomletého baranieho pliecka s cibuľou, namočenou 
a vyžmýkanou žemľou sa pridajú vajcia, na malé kocky nakrájaná 
slanina, časť rozotreného cesnaku so soľou, okorení sa mletým 
čiernym korením, majoránom a dobre premieša, podľa potreby sa 
osolí. Plnkou sa naplní otvor v hrudi, potom sa uzatvorí kovovou 
ihlicou, potrie zvyškom cesnaku rozotreného so soľou a osolí. Na 
pekáč sa vložia umyté rozsekané kosti, na ktoré sa položí hruď, 

poleje rozpustenou masťou, podleje trochou horúcej vody a dá 
do stredne rozohriatej rúry piecť. Počas pečenia sa mäso obracia, 
polieva vlastnou šťavou a pečie domäkka. Podľa potreby dolieva-
me horúcou vodou. Upečené mäso sa vyberie a vloží do kastróla, 
šťava sa vydusí na tuk, zapráši múkou, opraží, pridá rajčiakový pre-
tlak, spolu krátko opraží, zaleje vodou, rozmieša a dobre prevarí. 
Šťava sa precedí, podľa potreby ochutí soľou, mletým čiernym ko-
rením a povarí. Vhodné prílohy: uvarené zemiaky, zemiaková kaša, 
rozličné druhy zeleninových šalátov.

ZÁKUSKY

Babičkina domáca, jablková torta
5 vajec, 4 väčšie jablká, 2 citróny, 5 lyžíc kryštálového cukru, 5 

lyžíc práškového cukru, 4 lyžice hladkej múky, 4 lyžičky kypriaceho 
prášku, 1 škoricový cukor.

Korpus: 4 žĺtky a 1 vajce šľaháme spolu so 4 lyžicami práškové-
ho cukru približne 10 minút, do tuhej peny. Potom pridáme kyp-
riaci prášok a hladkú múku. Pečieme pri teplote 180 stupňov Cel-
zia asi 25 minút. Plnka: ošúpeme a nastrúhame 4 jablká, pridáme 
šťavu z 2 citrónov, škoricový cukor a dusíme 5 minút. Takto upra-
venú plnku natrieme na korpus, ktorý môžeme potrieť džemom. 
Na vrch tejto plnky vyšľaháme na tuhý sneh 4 bielka spolu so 4 
lyžicami kryštálového cukru. Jablkovú plnku potrieme takto vyšľa-
haným snehom, ktorý môžeme ešte posypať vlašskými orechmi. 
Zapečieme do zlatohneda pri 170 stupňoch Celzia asi 5 minút. 
Takto upravenú tortu môžeme okamžite podávať.

(zdroj: www.receptar.sk)

Peugeot 508 GT
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JÓZEFA 
PIERONEK
mgr �zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA

Czekając na 100. 
Urodziny

Jak twierdzą naukowcy, organizm 
człowieka został zaprogramowa-
ny na 110-115 lat. Co jakiś czas 

docierają do nas doniesienia o ludziach, 
którzy żyją ponad 100 lat w całkiem dobrej 
kondycji. Wychodzi na to, że zwykle odda-
jemy swoje zdrowie i życie walkowerem. 
Jeśli więc chcemy żyć długo, zacznijmy żyć 
inaczej. Spróbuję podpowiedzieć jak.

1. Nie bój się pracy
Większość stulatków podkreśla, że 

ciężko pracowali, wielu z nich – fizycznie, 
na świeżym powietrzu. To nie tylko za-
pewniło im niezbędną codzienną dawkę 
ruchu, ale także pozwoliło na utrzymanie 
odpowiedniego natlenienia organizmu. 
Aktywność do późnych lat życia podtrzy-
muje witalność człowieka. Zaangażowanie 
w pracę poprawia sprawność intelektual-
ną oraz mobilizuje do kontaktu z ludźmi, 
a to wpływa na długowieczność.

2. Nie objadaj się
Człowiek je znacznie więcej niż po-

trzebuje, a rusza się znacznie mniej 
niż powinien. Naukowcy dowiedli, że 
redukując liczbę kalorii w pożywieniu 
o 30%, wydłużają zwierzętom życie o 1/3.  
Ta sama zasada odnosi się do ludzi. Ogra-
niczenie jedzenia zmniejsza też ryzyko 
wystąpienia nowotworów, miażdżycy 
i cukrzycy. Nie głódźmy się, ale jedzmy 
tyle, by nie czuć ssania w żołądku.

3. Nie siedź, nie poleguj
Człowiek musi się ruszać, by żyć. Re-

gularny wysiłek fizyczny (np. codzienny 
spacer) dotlenia cały organizm, poprawia 
pracę wszystkich jego układów, wzmac-
nia odporność. Pomaga w walce z choro-
bami. Tlen to podstawa życia na ziemi. Tę 
prawdę znają wszyscy, mimo to mało kto 
myśli o tym i chroni organizm przed gło-
dem tlenowym. Nawet silnik, gdy prze-
rwie mu się dopływ tlenu z powietrza do 
gaźnika, natychmiast zgaśnie. Przewie-
trzajmy więc częściej pomieszczenia, w któ-
rych przebywamy.

Witam wszystkich w grudnio-
wym numerze. Dzisiaj mam 
dla Państwa kilka przepisów 

na zimowe kosmetyki z domowej spiżarki, 
a także sposób na radzenie sobie z szaroś-
cią za oknem. 

Częsta zmiana ciepłego i suchego 
powietrza w pomieszczeniach na suche 
i mroźne powietrze na zewnątrz nie wy-
chodzi na dobre ani włosom, ani skórze. 
Dlatego trzeba pomyśleć nad tym, aby do-
starczyć im odżywczych składników.

Maseczka z marchwią i twarożkiem – 
koi podrażnienia, nawilża i odżywia. Po-
trzebne nam będą: 2 łyżki świeżo utartej 
marchewki, 2 łyżki twarożku (tłustego lub 
półtłustego), łyżka mleka. Przyrządzanie: 
wszystkie składniki wymieszać na gład-
ka pastę. Sposób użycia: grubą warstwę 
papki nałożyć na twarz i szyję. Zmyć letnią 
wodą po 20 minutach.

Kiszona kapusta – zawiera mnóstwo 
witamin i minerałów. Ogranicza produk-
cję łoju i ma działanie bakteriobójcze. 
Zawarte w kiszonkach kwasy przywracają 
skórze naturalny, kwaśny odczyn, a także 
zamykają rozszerzone pory. Oto przepis na 
maseczkę z kiszonej kapusty. Potrzebne 
nam będą: łyżka soku lub 2 łyżki drobno 
posiekanej kiszonej kapusty, ½ łyżki kremu 
odżywczego. Przyrządzanie: oba składni-
ki dokładnie wymieszać. Sposób użycia: 
maseczkę nałożyć na twarz, szyję i dekolt, 
a następnie spłukać ciepłą wodą. 

Maseczka z miodem i śmietaną – 
wspaniale odżywia tłustą, zanieczyszczoną 
i mieszaną skórę.

Potrzebne nam będą: łyżeczka miodu, 
łyżeczka kwaśnej śmietany, łyżka mąki. 
Przyrządzanie: wszystkie składniki dokład-
nie wymieszać. Sposób użycia: gotową 
masę nałożyć na twarz, pozostawić na 20 
minut. Jeśli dodatkowo przykryjemy ją cie-
płym kompresem, maseczka będzie dzia-
łać skuteczniej. Okład, którym przykryjesz 
maseczkę powinien być letni.

Zimą często jesteśmy przygnębieni 
z powodu szarości za oknem. Nie możemy 
jednak zapominać, że sami możemy sobie 
pomóc otaczając się pozytywnymi barwa-
mi. Psycholodzy udowodnili, że kolory 
potrafią wpływać na nasze usposobienie 
i nastrój. Zapoczątkowana przez Goethego 
teoria „zmysłowo-estetycznego oddziały-
wania kolorów” ma do dziś duże znaczenie 

w psychologii. W medycynie naturalnej 
stosuje się ostatnio tzw. chromoterapię 
lub koloroterapię, formę leczenia, która 
opiera się na przekonaniu o uzdrawiającej 
mocy kolorów. 

Kolor czerwony to kolor młodości. Po-
budza sprawność umysłową, daje uczucie 
ciepła, przyspiesza bicie serca, podnosi 
ciśnienie tętnicze krwi, poprawia samo-
poczucie. Potrafi wywołać gwałtowne 
reakcje – nie tylko bunt, przekorę i na-
miętność, ale i agresję. Dodaje poza tym 
odwagi i aktywności.

Kolor niebieski – wg naukowców to 
najsilniejszy antyseptyk. Niebieski działa 
chłodząco, znieczulająco i przeciwzapal-
nie. Powoduje ponadto radość i spokój, 
wpływa kojąco na skołatane nerwy, łago-
dzi wzburzone myśli i uczucia, sprowadza 
spokojny i głęboki sen. 

Kolor zielony symbolizuje równowagę 
i harmonię. Sprawia, że czujemy się bez-
piecznie. Jasne odcienie pobudzają kon-
centrację lub, wręcz przeciwnie, sprzyjają 
lenistwu. Kolor zielony działa też korzyst-
nie w przypadku leczenia wrzodów żołąd-
ka czy grypy. 

Kolor pomarańczowy jest kolorem 
kreatywności, witalności, ciepła i radości. 
Zbliża, pobudza i oddziałuje pozytywnie 
na cały organizm. Symbolizuje także niższe 
zdolności intelektualne, czyli wiedzę zdo-
bywaną tylko na własny użytek.

Kolor żółty ma działanie ożywiające 
i inspirujące, pobudza też reakcje rozumo-
wania, pomagając w panowaniu nad włas-
nymi emocjami. Kolor żółty to również 
symbol intelektu i mądrości, który inspi-
ruje wzniosłe myśli i uspokaja psychicznie. 
U niektórych osób może jednak wywołać 
irytację.

Mam nadzieję, że skorzystacie z zimo-
wych przepisów i że nie dacie się zimowej 
depresji. Życzę wszystkim czytelnikom We-
sołych Świąt oraz wystrzałowego Sylwestra. 
Do zobaczenia w Nowym 2012 roku. (D.)
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4. Nie jedz za dużo mięsa i tłuszczów zwierzęcych
Nadmiar tłuszczu zwierzęcego sprzyja mutacji zdrowych komó-

rek w komórki nowotworowe i odkładaniu się cholesterolu w ścia-
nach tętnic. Zamiast smalcu, używajmy oliwy, zamiast smażyć mię-
so – gotujmy je lub duśmy. Zrezygnujmy z produktów wędzonych, 
gdyż podczas wędzenia powstają substancje rakotwórcze.

5. Nie myśl, że sałata jest tylko dla królika
Stulatkowie pytani o sposób odżywiania wskazują na warzywa, 

owoce, nieprzetworzone zboża, orzechy, pestki i oliwę z oliwek, 
którą stosują zamiast tłuszczu. Ich dieta zbliżona jest do propa-
gowanej ostatnio przez żywieniowców diety śródziemnomorskiej. 
Nic więc dziwnego, że największy odsetek stulatków zamieszkuje 

Francję i Włochy. Kto chce dożyć 100 lat w zdrowiu, powinien za-
tem codziennie zjadać dużo warzyw i trochę owoców. Zawierają 
one przeciwutleniacze, które unieszkodliwiają niszczycielsko dzia-
łające wolne rodniki.

6. Nie zapomnij, po co masz mózg
Jak wiadomo organ nieużywany zanika. Szare komórki przez 

całe życie należy zmuszać do intensywnej pracy. Czytajmy więc, 
dyskutujmy, rozwiązujmy krzyżówki i nie myślmy, że nauka jest 
zarezerwowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Na zdobywanie 
wiedzy i rozwój nigdy nie jest za późno.

c.d.n.

Co to jest rati ng?

Rating to ocena ryzyka, które jest istotne przy każdym ro-
dzaju inwestycji. Ocena ta określa zdolność danego pod-
miotu – kraju, miasta, samorządu czy firmy – do obsługi 

swojego zadłużenia. Dla inwestorów odgrywa ważną rolę przy po-
dejmowaniu decyzji o zaangażowaniu środków w określoną ope-
rację. Oceny ratingowe przyznają wyspecjalizowane firmy. Do naj-
bardziej znanych należą Fitch, Standard & Poor’s i Moody’s, której 

skala ocen nieznacz-
nie różni się od 
dwóch poprzednich. 
Poniżej została za-
prezentowana skala 
ocen ratingowych 
wg Fitch i Standard 
& Poor’s (w nawia-
sach ocena według 
Moody’s).

Rating AAA (Aaa) 
to najwyższa oce-
na, która oznacza, 

że dłużnik ma szczególnie wysoką zdolność do regulowania swoich 
zobowiązań finansowych. AA (Aa) oznacza, że dłużnik ma bardzo 
dużą zdolność do regulowania zobowiązań i w niewielkim stopniu 
różni się ona od podmiotów z oceną najwyższą. Rating A (A) ozna-
cza, że dłużnik ma dużą zdolność do regulowania zobowiązań, ale 
jest bardziej podatny na ewentualne negatywne zmiany otoczenia 
rynkowego.

Rating BBB (Baa) sugeruje wystarczającą zdolność do regu-
lowania zobowiązań, jednocześnie informując o większej podat-
ności na ewentualne pogarszające się warunki gospodarcze, co 
w konsekwencji może negatywnie wpływać na poprawną obsługę 
zadłużenia.

Niższe ratingi uważane są za spekulacyjne. Im ocena jest słab-
sza, tym potencjalne zagrożenie jest większe. Dług emitowany 
przez firmę czy państwo z takim ratingiem jest wyżej oprocento-
wany, co wynika z większego ryzyka braku spłaty.

Rating BB (Ba) jest przyznawany firmom, samorządom lub kra-
jom, które borykają się z poważniejszymi trudnościami, a te mogą 
z kolei doprowadzić do problemów ze spłatą długu. Rating B (B) 
nie przekreśla jeszcze szans na spłatę długu, ale prawdopodobień-
stwo wystąpienia problemów jest zwiększone.

Ocena CCC (B) jest przyznawana podmiotom, których zdolność 
do spłaty długów jest zagrożona i tylko dobre otoczenie gospo-

darcze daje szanse na uregulowanie zobowiązań. Rating CC (Caa) 
oznacza, że zagrożenie brakiem spłaty jest wysokie, a w przypadku 
oceny C (Ca) jest ono bardzo wysokie.

Ratingi DDD (C), DD i D oznaczają wysokie ryzyko niewypłacal-
ności, przyznawane są w momencie kiedy pojawiają się już pierw-
sze nieregularne płatności.

Dodatkowo do ocen ratingowych mogą być dodawane sym-
bole „+” i „-”, które oznaczają niewielkie różnice w obrębie jednej 
oceny, np. aktualny rating Polski wg Fitch to A-. 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia 
w 2012 roku

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2012 roku minimalne wy-
nagrodzenie brutto wzrośnie z dotychczasowych 1386 zł 
brutto do 1500 zł brutto. Zmiana ta, choć nieradykal-

na, oznacza nie tylko podwyżkę pensji dla najmniej zarabiających 
pracowników, ale także liczne konsekwencje dla przedsiębiorców, 
niestety negatywne, ponieważ wzrosną koszty działalności firm. 
Skutki odczują nie tylko właściciele firm zatrudniający pracowni-
ków, ale też wszyscy ci, którzy prowadzą jednoosobową działal-
ność gospodarczą. Dla nich wzrost płacy minimalnej oznacza wyż-
sze składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyższa płaca minimalna ma też istotne znaczenie dla osób do-
piero rozpoczynających swoją karierę zawodową. Przedsiębiorca 
zatrudniający takich pracowników musi pamiętać, że ich wynagro-
dzenie w pierwszym roku pracy zawodowej nie może być niższe 
niż 80 proc. płacy minimalnej, czyli od stycznia 2012 r. – 1200 zł.

Od wysokości najniższej płacy zależy też kwota wolna od po-
trąceń. Jest ona ustalona na poziomie 100 proc. minimalnego 
wynagrodzenia, ale po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, 
składek ZUS i przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyska-
nia przychodów – od 1 stycznia 2012 r. wyniesie 1111,86 zł.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej nowe firmy 
płacą sporo niższe składki, które są liczone od co najmniej 30 proc. 
minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie. 
W związku z tym wzrost najniższej płacy oznacza także wyższą 
podstawę wymiaru składek społecznych ZUS dla początkujących 
przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2012 roku osoby zakładające własny biznes za-
płacą co miesiąc o ponad 10 zł więcej, a w ciągu roku składki będą 
wyższe o 122 zł. (aj)



Viete byť nenápadný,  
keď treba?
1. Rád by ste sa zaradili medzi poma-

ľovaných fanúšikov na futbalových 
či iných štadiónoch?
a) Áno, len na to nemám dostatok 
odvahy – 3; b) som jedným z nich 
– 1; c) asi nie, nie je to môj štýl – 7.

2. Sledovali ste hokejové zápasy 
tohtoročných majstrovstiev sve-
ta na veľkoplošných obrazovkách 
s ostatnými obyvateľmi?
a) Áno, tú atmosféru som si nemo-
hol nechať ujsť – 3; b) nie, doma 
pri televízore mám neporovnateľne 
väčší komfort – 7; c) áno, ale mal 
som také mizerné miesto, že som 
mohol radšej zostať doma – 5.

3. Ako reagujete, ak sa v obchode poško-
dený zákazník oborí na predavačku?
a) Pridám sa na jeho stranu a po-
riadne to „roztočíme“ – 2; b) sna-
žím sa obe strany čo najrýchlejšie 
spravodlivo rozsúdiť – 5; c) obrním 
sa trpezlivosťou a čakám, kedy 
skončia – 7.

4. Čaká vás niekoľko akcií naraz. Ako 
si to zariadite?
a) Tak, aby som všetko stihol. Väč-
šinou sa mi to podarí – 3; b) snažím 
sa stihnúť všetky, a nakoniec nestih-
nem žiadnu – 5; c) vyberiem si len 
tie, ktoré najviac upútali moju po-
zornosť – 9.

5. Ako by ste sa správali pár dní po 
kúpe nového auta?
a) Vyhýbal by som sa známym a naj-
radšej parkoval o ulicu ďalej – 5; b) 
okamžite by som sa šiel pochváliť 
celej rodine a všetkým priateľom 
a susedom – 1; c) pravdepodobne 
by som sa správal úplne normálne, 
veď v podstate o nič nejde – 9.

6. Myslíte si, že je zaujímavé byť sláv-
nym?
a) Určite áno, rád by som si to vy-
skúšal – 2; b) neviem, ale asi to 
bude mať niečo do seba – 5; c) nie, 
sláva určite nie je predmetom môj-
ho záujmu – 7.

7. Keby ste vykonali niečo veľkolepé, 
hodné obdivu a pozornosti okolia, 
čo by vás z toho, čo prichádza po-
tom, najviac potešilo?
a) Finančná odmena – 7; b) keby 
sa o mne písalo a hovorilo v televí-
zii a už nikdy sa na mňa nezabudlo 

40 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Dobrá atmosféra v práci ti pomôže splniť 
všetky úlohy a dosiahnuť zaslúžený úspech. 
V osobnom živote ťa čakajú neobvyklé zážit-
ky. Stretneš sa s osobou, ktorá ťa už oddávna 
zaujíma. Finančná situácia sa značne zlepší, 
konečne si budeš môcť dovoliť niečo, po 
čom už dlho túžiš.

VODNÁR (21.1.-19.2.)
V najbližšom období budeš v celkom 

dobrej forme a aj šťastie ti bude naklonené. 
Naskytne sa ti hodne príležitostí prejaviť v 
spoločnosti svoju inteligenciu, dôvtip a po-
hotovosť. Ale pozor! Príliš ostrý jazyk nerobí 
dobrý dojem a ani priateľov ti nezíska. V prá-
ci bezo zmien, čiže dobre, tak isto vo finanč-
ných otázkach.

 RYBY (20.2.-20.3.)
Najbližší mesiac bude zaujímavý, pestrý, 

ale aj plný zodpovednosti. Upevníš si svoje 
postavenie, ktoré si tak ťažko získal, ale za 
cenu dodatočných povinností. V osobnom 
živote priaznivo vyriešiš väčšinu problémov. 
Na zdravie sa nemôžeš sťažovať, musíš byť 
silný ako kôň, aby si všetko zvládol.

BARAN (21.3.-20.4.)
Začiatok mesiaca prežiješ v napätí spôso-

benom ťažkosťami v práci. Všetko dopadne 
dobre, aj keď ťa to bude stáť hodne nervov. 
Ani rodinné starosti ťa nebudú dlho trápiť, 
poradíš si s nimi bez väčších problémov. Po-
tom príde čas, aby si pomyslel na odpočinok. 
Krátka dovolenka by nebola od veci. 

BÝK (21.4.-20.5.)
Čaká ťa mnoho úspechov a spokojnosti 

v práci, kde sa v poslednom čase cítiš ako 
ryba vo vode. Žiaden problém ťa nedokáže 
vyviesť z rovnováhy. Nadriadení aj tvoji spo-
lupracovníci ťa vedia doceniť. Pravdepodob-
ne ťa čaká služobná cesta, na ktorej prežiješ 
milé chvíle. Nezabúdaj však, že naozaj milé 
je to, čo sa včas končí.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Máš veľa práce, tým viac, že sám berieš 

na seba rôzne povinnosti. Nečudo, že pre 
únavu nebudeš vo svojich rozhodnutiach 
vždy dosť rozvážny a objektívny. Nedaj sa 
ovplyvniť chvíľkovými dojmami. Dobre by 
ti urobila aspoň krátka dovolenka, najlepšie 
mimo svojho bydliska, aby si nakrátko zabu-
dol na svoje pracovné povinnosti.

RAK (22.6.-22.7.)
Všeobecne to bude celkom pokojný me-

siac, aj keď sa nevyhneš istým problémom, 
ktoré však vyriešiš bez väčšej námahy. Veď 
to nie je pre teba nič nové a preto ťa to ni-
jako nemôže prekvapiť. Niekto blízky k tebe 
trochu zľahostajnie. Snaž sa ho presvedčiť, 
že je pre teba dôležitý, no a pousiluj sa vyhý-
bať akýmkoľvek sporom.

LEV (23.7.-23.8.)
V zamestnaní ti nepôjde všetko hladko, 

ako si očakával. Nemáš na to vplyv a mu-
síš jednoducho počkať, až sa všetko vyrieši 
samo. V osobnom živote opäť ožijú staré city 
a sympatie. V najbližšom čase ťa čakajú za-
ujímavé stretnutia a milé zážitky. Finančnú 
situáciu zlepší výplata a nečakaná odmena 
alebo prémia.

PANNA (24.8.-23.9.)
Hoci pre nával práce nemáš príliš veľa času, 

musíš si poradiť so všetkými povinnosťami. Na-
vyše niekto blízky bude potrebovať tvoju radu 
a pomoc. Musíš si na všetko nájsť čas a zacho-
vaj sa tak, ako si to situácia vyžaduje. Spoľahni 
sa najmä na vlastné sily a skúsenosti, ostatne, 
najlepšie si môžeš pomôcť len ty sám.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Najbližšie obdobie bude od začiatku zau-

jímavé, aj keď ťa čaká mnoho pálčivých úloh, 
ktoré musíš splniť. Prinesie to však mnoho 
nových dojmov a poznatkov. Okolo teba sa 
veľa zmení a otvorí ti nové, sľubné perspek-
tívy. Treba sa len chopiť iniciatívy a prispôso-
biť súčasnú situáciu vlastným koncepciám.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V práci prevládajú ambície a chuť súpe-

renia. Veríš, že dosiahneš úspech. Ak sa ti 
to podarí vďaka vlastnej iniciatíve, práci a 
dôslednosti, je všetko v poriadku. Vyhýbaj 
sa však akýmkoľvek zákulisným intrigám a 
nesnaž sa dosiahnuť svoj cieľ za každú cenu. 
Niekedy je lepšie zachovať si priazeň okolia, 
ako získať pochybnú slávu.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Usiluj sa vyhýbať situáciám, ktoré si 

niekto blízky môže vysvetľovať tvojím nezá-
ujmom a ľahostajnosťou. Práve také ovzdu-
šie môže vzniknúť v najbližších dňoch. Snaž 
sa svojim blízkym venovať viac času a pozor-
nosti, ktoré od teba očakávajú. Nevyhováraj 
sa na nával práce a povinností. Na milé slová 
si vždy musíš nájsť čas. (ms)



– 2; c) keby môj čin urobil niekoho 
šťastným – 5.

8. Ste ochotný stať sa hovorcom celé-
ho kolektívu?
a) V žiadnom prípade – 5; b) ak sa 
nikto iný nenájde, tak áno – 7; c) 
áno, aj tak to vždy zostane na mne 
– 3.

9. Myslíte si, že dokážete zachovať ta-
jomstvo?
a) Áno, už som o tom mnohých pre-
svedčil – 7; b) ja si myslím, že áno, 
avšak občas ma podozrievajú z opa-
ku – 5; c) asi by som to nedokázal 
– 3.

10. Aký štýl obliekania uprednostňu-
jete?
a) Moderný, môže byť aj vyzývavý 
– 1; b) nenápadný – 5; c) klasický 
– 7.

11. Svoj život by ste radšej prežili 
v meste alebo na vidieku?
a) V meste – 3; b) na vidieku – 7; c) 
najradšej by som to striedal – 5.

12. Túžite po vlastnom dome?
a) Nie, stačí mi byť v činžiaku – 5; b) 
áno, ale uspokojil by som sa aj s ma-
lým domčekom. Stačilo by mi, že je 
ďaleko od susedov – 7; c) áno, a mal 
by to byť veľký a honosný dom, kto-
rý by každý chodil obdivovať – 0.

13. Čo najradšej pijete, keď ste v spo-
ločnosti?
a) Tvrdý alkohol – 2; b) minerálku 
a malinovky – 7; c) pivo, víno – 5.

Vyhodnotenie:
26-47 bodov: Vy sa zviditeľňujte pri 

každej možnej príležitosti. Byť nená-
padný je jednoducho nad vaše sily. 
Váš temperament vám nedovoľuje 
zachovávať zdržanlivosť a vlastne 
by to bolo pre vás utrpenie. Len čo 
niekam zavítate, hneď je vás všade 
plno. Ľudia si vás nemôžu nevšim-
núť. 

48-72 bodov: Viete sa zviditeľniť a rov-
nako dobre viete byť nenápadný, 
ale väčšinou sa vám darí byť nená-
padným práve vtedy, keď sa treba 
zviditeľniť, a zviditeľňujete sa vte-
dy, keď sa od vás očakáva trochu 
zdržanlivosti. Občas sa vám to síce 
podarí urobiť aj v správnom poradí, 
ale naozaj len občas. 

73-95 bodov: Musíte mať dokonale vy-
vinutú intuíciu, pretože robíte vždy 
presne to, čo sa od vás očakáva. 
Akýmsi šiestym zmyslom neomylne 
vycítite, kedy treba zachovať zdr-
žanlivosť a kedy sa treba, naopak, 
vystrčiť do popredia. (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:

żyzność gleby úrodnosť pôdy

płodozmian striedanie plodín

korpus płużny pluhové teleso

pogłębiacz podryvák 

skorek (owad) ucholak (hmyz)

nasycone/nienasycone kwasy tłuszczowe nasýtené/ nenasýtené mastné kyseliny

żwirotłuczeń štrkodrv

prasa do paczkowania balíkovací lis

powstawanie smug na powłoce lakierowej tvorenie pruhov (na náterovom filme)

próba jakości powierzchni skúška akosti/ kvality povrchu

Mamička oznamuje synčekovi:
- Jožinko, budúci rok už budeš 

v druhej triede a to už budeš mocť utierať 
riad...

- Tak to radšej prepadnem ...

* * *

Manželka volá k obedu manžela ve-
getariána:

- Drahý, poď obedovať, lebo Ti to zväd-
ne!

Príde babka k lekárovi s intímnym 
problémom, totiž má strašné vetry 

a vôbec nič necíti. Lekár jej predpíše lieky 
a pošle babku domov.

Babka sa vráti o tri dni celá zúfalá, že 
taký smrad ešte v živote necítila, na čo jej 
lekár odpovedá:

- Výborne, babička, takže nos už máte 
v poriadku...

Ach, tie sladkosti...
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Najmladšia matka sveta.

Má len desať rokov, ale už je 
držiteľkou svetového rekor-
du. Ani ona, ani jej rodina 

však z jej prvenstva radosť nemajú. Reč je 
o Mexičanke, ktorá bola koncom októbra 
hospitalizovaná potom, čo sa sťažovala na 
silné bolesti a kŕče. Neskôr sa ukázalo, že 
dievčatko bolo tehotné. Bolo v 31. týždni 
tehotenstva a cisárskym rezom priviedlo 
na svet chlapčeka vážiaceho 1,5 kilogramu. 
Kým dieťa v nemocnici muselo kvôli oboj-
strannému zápalu pľúc zostať na jednotke 
intenzívnej starostlivosti, desaťročná ma-
mička bola prepustená. Za dieťaťom však 
denne dochádza, aby ho nakojila. Kvôli níz-
kemu veku matky už však riaditeľ nemocni-
ce Rogelio Gonzalez pôrod nahlásil na úrad 
generálneho prokurátora. Ten teraz zisťuje, 
či dievča nebolo znásilnené a kto je otcom 
jej dieťaťa. (Zdroj: vk, evak)

Zub Johna Lennona

Za zub Johna Lennona zaplatil ka-
nadský zubár 23-tisíc eur. Kúpil ho 
Michael Zuk, ktorý napísal o zu-

boch celebrít knihu a tak si podľa vlastných 
slov nemohol nechať Lennonovu pokaze-
nú stoličku ujsť. Zub dal frontman skupiny 
Beatles koncom 60. rokov Dot Jarlettovej, 
ktorá pracovala v jeho dome ako platená 
gazdiná. Keď si Lennon v kuchyni domu 
zub vytiahol, povedal jej, aby ho dala svo-
jej dcére, ktorá bola jeho fanúšičkou dlhé 
roky a talizman celý čas opatrovala. Karen 
Fairweatherová z aukčného domu Omega 
Auctions uviedla, že to bol najzvláštnejší 
predmet, aký mali kedy v ponuke. (Zdroj: 
TASR)

A že naša pošta je najhoršia

Holanďanka Carla Stomphorsto-
vá bola milo prekvapená, keď 
nedávno dostala pohľadnicu 

z Anglicka od svojej kamarátky Cox Bomho-
fovej: pohľadnica totiž putovala k adresá-
tovi 34 rokov. Carla Stomphorstová, ktorá 
má teraz 85 rokov a žije v malej dedinke 
Almen, najskôr nechápala, kedy bola jej 
kamarátka v Anglicku. Pohľad na poštovú 
známku však všetko vysvetlil. Dátum odo-
slania pohľadnice bol z roku 1977. Bomho-
fová sa vtedy rozhodla poslať kamarátke 
k 51. narodeninám pohľadnicový pozdrav 
z dovolenky. Holandský denník neuviedol, 
kde sa celý ten čas pohľadnica nachádzala, 
ale svojho adresáta našla aj po vyše troch 
desaťročiach. Carla sa môže Cox osobne 
poďakovať, lebo, ako uviedol denník, obe 
starenky sú stále kamarátky a často sa na-
vštevujú. (Zdroj: TASR)

Vtipný odkaz pre exmanželku

S rozvodom sa každý vyrovnáva po 
svojom. Niekto zatrpkne a hnevá 
sa, iný ide ďalej. No a niekto to 

celé zoberie s humorom. To je prípad Ke-
vina Cottera z Arizony. Po rozvode našiel až 
101 spôsobov využitia pre svadobné šaty 
svojej exmanželky, ktorá ho opustila po 12-
ročnom vzťahu. Jeho nová hračka sa vďaka 
blogu stala takou úspešnou, že o nej dokon-
ca vydal aj knihu. Prakticky majú svadobné 
šaty viac funkcií ako švajčiarsky armádny 
nôž. Napr. boxovacie vrece zo svadobný šiat 
sa dá vyrobiť pomerne jednoducho a môže 
vám pomôcť najmä v prvých týždňoch po 
rozvode. (Zdroj: Nový Čas)
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