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Milí čitatelia, 

odovzdávame do Vašich rúk 650. číslo nášho krajanského 
časopisu Život. 

Zdá sa, akoby len včera sme slávili polstoročie existen-
cie Života a vydanie jeho šesťstého výtlačku, pritom od 
toho času už uplynuli štyri roky. K vydaniu 650. čísla tohto 
tlačeného média sme sa dopracovali po päťdesia� ch šty-
roch rokoch, čo v prípade mesačníka je pomerne dlhé ob-
dobie, ktoré si vyžiadalo veľa zmien nielen organizačných, 
meritórnych, ale aj personálnych. 

Pripomeňme, že časopis vznikol na žiadosť krajanov 
v roku 1958 s prvým sídlom vo Varšave pri Jeruzalemských 
alejách č. 7.  Redakcia vtedy patrila pod správu tlačového 
koncernu RSW „Prasa“ vo Varšave. Na začiatku deväťde-

siatych rokov minulého storočia, presnejšie v roku 1993, 
sa redakcia presťahovala do Krakova na ulicu sv. Filipa 7 
do budovy Spolku Slovákov v Poľsku, kde dodnes sídli. Bol 
to významný medzník v histórii Života, pretože od tohto 
obdobia sa stála tlačovým orgánom Spolku Slovákov v Poľ-
sku a jeho tlač prejala spolková tlačiareň, čím sa zaručila 
kon� nuita vydávania časopisu. 

Je to jediné tlačené periodikum vydávané v slovenskom 
jazyku na území Poľska. Nesie slovenské tlačené slovo do 
mnohých domácnos�  na Spiši, Orave, Sliezsku a aj do za-
hraničia a zaisťuje krajanom jediný pravidelný kontakt so 
slovenčinou. 

Roky ubiehali a spolu s nimi sa menil aj vzhľad nášho 
periodika, ktorý sa z čiernobieleho informačno-zábavného 
magazínu vypracoval na farebný s väčším počtom príspev-
kov aj z populárno-náučnej oblas� , o. i. histórie, sloven-
ských reálií a kri� cko-polemických článkov a úvah. Dá sa 
povedať, že mesačník je svojráznou kronikou krajanského, 
kultúrneho, spoločenského a spolkového diania sloven-
skej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vďaka tomu 
ste si mohli v uplynulom období na stránkach nášho ča-
sopisu prečítať množstvo informácií, ktoré sa snažíme pre 
vás svedomite spracovávať. Redakcia sa snaží byť v stálom 
kontakte s čitateľmi. Preto redaktori pravidelne navšte-
vujú krajanov, zhovárajú sa s nimi, podporujúc tým 
ich národné povedomie, pocit spolupatričnos�  so 
slovenským dianím, zaujímajú sa o slovenské vy-
učovanie na školách, o dianie v klubovniach, 
propagujú lásku k rodnej reči, ľudovým tra-
díciám, umeniu, ak� vnej účas�  na kra-
janskom dianí mladej generácie. 

Isté však je, že Život by nepre-
trval do dnešných dní, keby ho kra-
jania všemožné nepodporovali. Hovorí 
o tom aj heslo, ktoré je viditeľné v našich 
klubovniach Život s krajanmi – Krajania so Živo-
tom. Od začiatku svojej existencie bol časopis medzi 
krajanmi veľmi obľúbený a prejavilo sa to napr. aj v po-

dobe predplácania niekoľkých exemplárov, aby sa zais� -
la jeho rentabilita na začiatku jeho existencie, kedy jeho 
budúcnosť nebola istá. Takýmto spôsobom vyšlo niekoľ-
ko čísel vo viac ako 20-� sícovom náklade. Ďaľšou snahou 
podporiť redakciu v jej práci je starostlivosť výborov jed-
notlivých miestnych skupín SSP na Spiši, Orave a Sliezsku 
pri zabezpečovaní predplatného a propagovaní časopisu 
medzi krajanmi. Za čo sme krajanom a doručovateľom 
veľmi vďační, keďže ich práca je nezištná a neoceniteľná. 
Veríme, že v tejto snahe budú pokračovať naďalej a budú 
ju na seba brať i mladšie generácie.

650. číslo Života je výbornou príležitosťou zamyslieť sa 
nad tým, či časopis, ktorý pred vyše polstoročím vznikol 
z túžby sŕdc Slovákov žijúcich na území Spiša a Oravy a dý-
cha do pahrieb slovenskos�  na tomto území, splnil svo-

je poslanie, akú úlohu zohráva v krajanskom hnu�  a či je 
potrebný aj dnes v dobe digitalizácie a všade prítomnej 
globalizácie?

Myslím si, že najlepšie na � eto otázky vedia odpovedať 
naši čitatelia, ktorí pravidelne každý mesiac venujú pozor-
nosť nášmu periodiku.

Pri tejto príležitos�  by som rada poďakovala redakčné-
mu kolek� vu za námahu a úsilie vynakladané pri tvorbe 
každého čísla a ochotu byť pohotovým a reagovať na úlohy, 
ktoré prináša so sebou každý pracovný deň. Takisto patrí 
poďakovanie našim spolupracovníkom, dopisovateľom, 
priaznivcom, grafi kom, tlačiarní a v neposlednom rade aj 
vydavateľovi, ktorý zadovažuje prostriedky na chod redak-
cie a vydávanie časopisu. Myslím si, že výsledok tejto práce 
oceňujú najmä čitatelia, ktorí dostanú do rúk nové číslo. 

Na záver prajem všetkým veľa pohody pri čítaní Života, 
ktorý chce vychádzať v ústrety svojim čitateľom a byť pre 
nich hodnoverným zdrojom informácií.

Agáta Jendžejčíková
šéfredaktorka

650. ČÍSLO ŽIVOTA
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Každý rok v prázdninovom období sa Spolok Slovákov 
v Poľsku snaží zais� ť oddych v tábore pre naše de� , ako 
aj príležitosť, aby žiaci ak� vne a krea� vne využili poznatky 
zo slovenského jazyka nadobudnuté počas celého školské-
ho roka. V tomto roku zabezpečil Spolok túto akciu v spo-
lupráci s Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto 
odišlo do tábora na Slovensko 80 de� , ktoré sa zúčastnili 
viacerých pobytov v tábore s rozličným tema� ckým zame-
raním: Letná škola ľudového tanca, Letná škola ľudových 
remesiel, Detská krajanská univerzita a Škola v prírode. 

Prví žiaci, v počte štyridsaťpäť osôb, odišli do školy v prí-
rode do Liptovského Jána na Slovensku hneď po ukončení 
školského roka, čiže 29. júna. Boli medzi nimi žiaci z Kacví-

Spomienka na táborové leto
Júl a august sú najkrajšie mesiace roka, tak tvrdia všet-

ci dovolenkári, a predovšetkým žiaci, pre ktorých prázdni-
ny sú obdobím oddychu. Tento voľný čas sa dá príjemne 
stráviť rôznymi spôsobmi podľa vlastnej fantázie. Jednou 
z možnos�  je pobyt v tábore na Slovensku. Aj tento rok 
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spolok Slovákov v 
Poľsku zorganizovali niekoľko letných táborov: Školu v prí-
rode, Letnú školu ľudového tanca, Letnú školu Ľudových 
remesiel a Detskú krajanskú univerzitu 2012.

V dňoch 29.6 - 08.7.2012 spolu so 46 účastníkmi - žiak-
mi z Kacvína, Nedece, Novej Belej, Krempách a Jurgova 
som sa zúčastnila ako vedúca Školy v prírode. Miestom ko-

Prázdniny v tábore na Slovensku

na, Novej Belej, Nedece, Jurgova a Krempách. Po návrate, 
8. júla, hovorili, že sa síce so smútkom lúčili s krásnym pro-
stredím, ale pobyt v nich zanechal pekné spomienky na 
prázdninový čas strávený v tábore.

V dňoch od 7. júla do 15. júla t.r. bolo v tábore na Slo-
vensku sedemnásť žiakov z Novej Belej a Nedece, ktorí sa 
zúčastnili Letnej školy ľudového tanca v Hriňovej. V tom 
istom období prebiehala aj Letná škola ľudových remesiel 
v Hriňovej, ktorej sa zúčastnilo zasa jedenásť žiakov z Jur-
gova. O niečo neskôr od 14. júla do 24. júla sa ďalší sied-
mi žiaci z Jurgova zúčastnili Detskej krajanskej univerzity 
v Banskej Bystrici.

Niektorí účastníci sa s nami podelili o svoje prázdnino-
vé dojmy. V nasledujúcej čas�  uvádzame ich príspevky.

Redakcia

SLOVENSKO
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Letná škola ľudového tanca
V dňoch 7. - 15. júla t.r. sa niekoľko tanečníkov z folk-

lórneho súboru Malí Beľania z Novej Belej zúčastnilo Let-
nej školy ľudového tanca v Latkách na Slovensku. Išli sme 
tam v sprievode vedúcej Dominiky Majerčakovej a spolu 

so žiakmi z Nedece a Jurgova, z ktorých pár de�  bolo zase 
účastníkmi Letnej školy ľudových remesiel. 

V rámci pobytu sme každý deň mali doobedie veno-
vané nácviku folklórnych tancov, napr. cindrušky, čardáša 
a ďalších. Dielne ľudového tanca viedli skúsení inštruktori 
zo Slovenska a my sme boli podľa skúsenos�  s ľudovým 
tancom zadelení do skupín: začiatočníci, pokročilí a stred-
ne pokročilí. To, čo sme sa naučili, sme na záver prezento-
vali pred publikom v Kultúrnom dome v Hriňovej. Okrem 
toho sme mali veľa hier, z ktorých niektoré boli veľmi zaují-
mavé. Boli sme sa � ež pozrieť na program Podpolianskych 
slávnos�  v Detve a presnejšie na vystúpenia krajanských 
súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Spolu s nami v tábore boli Slováci z Chorvátska, Ukraji-
ny, Maďarska a Českej republiky. Vďaka tomu sme sa mohli 
oboznámiť s inými zahraničnými Slovákmi.

Eva Chalupková

nania bol hotel Sorea Ďumbier v Liptovskom Jáne. Spolu s 
nami prázdninovali aj žiaci z Chorvátska. Všetci na začiatku 
tábora boli rozdelení do družs� ev, ktoré súťažili medzi se-
bou počas hier a zábav vo voľnom priestranstve.

Obsahovú náplň tábora tvorilo tak� ež dopoludňajšie 
vyučovanie v skupinách podľa stupňa ovládania slovenči-
ny a veku účastníkov. Tema� ka vyučovacích hodín mala za 
cieľ priblížiť reálie Slovenska - krásnej krajiny pod Tatrami, 
pomôcť zdokonaliť jazykové znalos�  a zručnos� , aby sme 
mohli bez prekážok konverzovať v slovenčine. 

Pre prvý stupeň to boli napr. náuka o krajine, ľudové 
rozprávky, ľudové poves� , Liptov, ľudová kultúra, sloven-
ský jazyk, maľovanie v prírode a podobne.

Druhý stupeň mal už trošku náročnejšie témy napr. naj-
staršie dejiny, obdobie tureckých vpádov, odchod Slová-
kov na Dolnú zem, Slovensko, ľudové hudobné nástroje, 
prírodovedu Slovenska, ľudovú kultúru, ľudové zvykoslo-
vie, slovenský jazyk.

Popoludňajší čas bol venovaný rôznym zoznamovacím 
a športovým ak� vitám, spoločenským hrám, tancu, pláva-
niu, opekaniu, diskotéke a iným.

Celý táborový program dopĺňali výlety do Vysokých Ta-
� er – na Štrbské Pleso, do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom 
Mikuláši, do Východnej na folklórny fes� val. Účastníci tá-
bora si pozreli tak� ež Liptovsky Ján a Stanišovskú jaskyňu.

Aj keď pobyt v tábore sa už skončil, dlho zostanie v pa-
mä�  jeho účastníkov. Nadviazané priateľstvá sa niekedy 
stanu celoživotnými. Nenahraditeľne je poznanie pamä� -
hodnos� , prírodných krás Slovenska, grama� ckých javov 
jazyka a nutnosť konverzácie v slovenčine. Deťom sa pobyt 
v tábore veľmi páčil. Ďakujeme organizátorom za takúto 
možnosť a tešíme sa na budúci rok.

Ela Górová
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DOLNÁ ZUBRICA

Dňa 8. júla t.r. bol pre Dolnozubričanov, a predovšet-
kým pre dolnozubrických požiarnikov, sviatočným dňom. 
V tento deň to� ž bolo posvätené a odovzdané do úžitku 
nové požiarne zásahové vozidlo značky Peugeot.

Slávnosť sa tradične začala pochodom požiarnikov od 
požiarnej zbrojnice ku kostolu, v ktorom bola odslúžená 
slávnostná sv. omša v ich úmysle. Sv. omšu celebroval 
miestny dp. farár Tomasz Worek, ktorý v príhovore požiar-
nikov predstavil krátku výberovú šta� s� ku zásahov požiar-
nych zborov za posledné dni, čím chcel poukázať na dôle-
žitosť funkcie Dobrovoľných požiarnych zborov, akú plnia 
v jednotlivých obciach. Bez ich pomoci v kri� ckých situáci-
ách by sme si dnes náš život nevedeli ani len predstaviť, 
a preto im patrí obrovská vďaka za ich nezištnú činnosť. 
Po návrate späť k požiarnej zbrojnici mohla slávnosť ďalej 
pokračovať. Po úvodných tónoch poľskej hymny a podne-
sení štátnej zástavy sme si mohli vypočuť krátku históriu 
miestneho požiarneho zboru, ktorú predstavil predseda 
DPZ v Dolnej Zubrici Andrzej Buroň.

História zboru siaha začiatkov 20. stor. Pri zakladaní 
Dobrovoľného požiarneho zboru v Dolnej Zubrici stáli: 
Eugen Adamčík, Ferdinand Pavlák, Emil Zaitz, Vendelín 
Mastela, Vincent Bukna, Ján Vengrín a Ján a Ignác Kubac-
kovci. Pravdepodobne bol založený v roku 1923, o čom 
svedčí aj text na starej pečiatke: „Dobrovoľný hasičský 
zbor Nižná Zubrica 1923“. 

Prvé, veľmi jednoduché požiarnické náradie kúpili po-
žiarnici za peniaze získané zo zbierok alebo zarobené na 
obecných zábavách. Poplach či nástup požiarnikov signali-
zovali trúbkou hasiči Ján a Ignác Kubackovci. Stará trúbka 
sa dodnes nachádza v budove požiarnej zbrojnice. Zbor 
neskôr získal 7 pozlátených prílb a dostal aj prvé vlnené 
uniformy. Neskôr sa zbor oboha� l o ručnú striekačku, kto-
rú spolu s ďalším požiarnickým náradím umiestnili v dre-
venej šope, vybudovanej neďaleko domu Ignáca Pavláka. 
Keď už táto šopa začala pomaly dosluhovať, Zubričania 
požiadali v roku 1939, krátko po návrate hornej Oravy 
k Slovensku, úrady v Dolnom Kubíne o pôžičku na výstav-

Nové zásahové vozidlo dolnozubrických požiarnikov

Dolnozubrickí požiarnici počas sv. omše Nástup pred požiarnou zbrojnicou
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bu novej zbrojnice. Onedlho dostali 15 � síc korún a vďaka 
dvom rodáčkam Márii Vengrínovej (roď. Mastelovej) a Ro-
zálii Mastelovej (roď. Sopkovej) získali aj 5-árový pozemok, 
takže mohli začať stavať. Do novej, murovanej zbrojnice sa 
sťahovali už v roku 1941.

V roku 1952 dostali od Okresného veliteľstva požiarnych 
zborov v Novom Targu prvú motorovú striekačku Leopoldia, 
ku ktorej neskôr pribudla aj ďalšia. Na automobil však čakali 
až do roku 1994. Vďaka fi nančným prostriedkom z jablon-
skej gminy a miestneho urbáru kúpili moderný cisternový 
požiarnický automobil značky Star 244 6 BA 2,5/16. Dovte-
dy chodili k požiarom konským záprahom, neskôr traktorom 
alebo autom, ktoré im požičiaval Albín Holla. 

Medzičasom prestala vyhovovať aj malá murovaná 
zbrojnica, pretože sa v nej ledva zmes� la striekačka a po-
žiarnické náradie. Do výstavby novej sa pus� li v roku 1988. 
Peniaze venovala sčas�  obec, ale najviac im pomohol 
Gminný úrad v Jablonke. Novú požiarnu zbrojnicu odo-
vzdali do užívania 10. júna 1995 a stará ručná striekačka 
po mnohých desaťročiach ak� vnej služby bola umiestne-
ná na balkóne zbrojnice. V roku 2000 získal dolnozubrický 
dobrovoľný požiarny zbor vlastnú zástavu a o 4 roky neskôr 
sa podarilo zásluhou gminy kúpiť druhé zásahové vozidlo 
značky Mercedes-Benz 1622, ku ktorému pribudol tento 
rok nový Peugeot. 

Prvým veliteľom dolnozubrických požiarnikov bol kra-
jan Eugen Adamčík, jeho nástupcom sa stal Ján Kovalík 
(1939-1950) a v rokoch 1950-1989 Eugen Ko� . Po roku 
1989  túto funkciu plnili Jozef Mastela, Tomáš Pavlák a ak-

tuálneho ho zastupuje Grzegorz Pavlak. Predsedom je An-
drzej Buroň, tajomníkom Mateusz Mastela a pokladníkom 
Jan Balaš. Zbor má v súčasnos�  44 členov.

Toľko z histórie. Ako býva zvykom, k takýmto slávnos-
� am patrí aj odovzdávanie vyznamenaní. Spomedzi dolno-
zubrických požiarníkov Zlatou medailou zostali vyzname-
naní Ján Holla a Milan Kulaviak. Striebornú medailu získali 
Jozef Mastela a Eugen Novak. Bronzovú medailu dostali 
Czesław Wykręt, Grzegorz Pavlak, Zbigniew Kovalík a Mi-
roslav Bałaś. 

Následne nadišiel najdôležitejší moment slávnos� . Dp. 
Tomasz Worek posvä� l nové záchranné vozidlo a dolno-
zubrickí požiarnici prevzali od vojta gminy Jablonka An-
toniho Karlaka klúče. Následne nové vozidlo naštartovali 
a keďže všetko fungovalo tak, ako treba, slávnosť mohla 
pokračovať ďalej. Slová vďaky a blahoprianí poslanca sne-
mu a predsedu vojvodskej správy DPZ Edwarda Siarku, 
okresného veliteľa štátneho požiarneho zboru Mariusza 
Łaciaka, vojta gminy Jablonka Antoniho Karlaka, predsedu 
Okresnej správy DPZ Jana Kuczkowicza, ktoré boli adreso-
vané všetkým požiarnikom, ale predovšetkým tým vyzna-
menaným, ešte viac zdôraznili záslužnú prácu miestnych 
požiarnikov. Po slávnostnom zakončení ofi ciálnej čas�  
bolo prichystané pre hos�  milé posedenie.

Prajeme teda dolnozubrickým požiarnikom, aby nové 
vozidlo bolo pre nich veľkou oporou pri zachraňovaní ľud-
ských životov a majetkov, a aby im spoľahlivo slúžilo v kaž-
dej situácii – i počas zásahov i počas slávnos� .

Marián Smondek

Nechýbali ani požiarnici – seniori, o.i. predseda MS SSP v Dolnej Zubrici V. Bosák (v strede) Posvätenie nového automobilu

Čestní hostia  Slávnosť doprevádzala jablonská dychovka
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„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“

Pán Teisseyre: Pobyt u »poloka« (tak sme nazývali p. 
Teisseyre’ho) bol dosť dlhý. Samozrejme, hneď nám dal čaj 
a niečo pod zub, vďaka čomu výnimočne si získal našu ná-
klonnosť. Keď na chvíľku odišiel do druhej izby, rozprávali 
sme sa po maďarsky »Ale to je hlúpy polok, keď dáva ne-
známym študentom jedlo«. O chvíľu sa začal rozhovor už 
na inú tému. Pán Teisseyre priniesol celú kopu akýchsi pa-
pierov, listov a novín, no a začal nám horúčkovite rozprávať 
o Poliakoch na Spiši a Orave. Dnes si z toho ani len slovo 
nepamätám, čo on nám vtedy hovoril, vôbec nás to neza-
ujímalo. Jeho vysvetľovanie o nárokoch Poľska voči Spišu 
a Orave nás ako verných uhorských obyvateľov rozčuľova-
lo. Pán Teisseyre šiel s nami do mesta ukazujúc a objasňu-
júc nám pamiatky Krakova. Náhle sme sa ocitli v akomsi 
kníhkupectve. Nechceli sme tam vojsť vyhovárajúc sa, že 
nevieme čítať po poľsky, že nemáme peniaze na � e knižky, 
ale príliš sme si nepomohli. Náš údiv i naša zlosť poriad-
ne vzrástli, keď sme započuli slová p. Teisseyre’ho, ktoré 
povedal majiteľovi kníhkupectva: »Mám tú česť predsta-
viť delegáciu mládeže z Oravy s takou prosbou, či by ste 
im nemohli dať niekoľko knižiek zadarmo.« Niečo v tomto 
znení. My sme sa začali brániť, ale naše originálne oravské 
nárečie natoľko zaujalo predavača kníh, že nám odrazu vy-
hľadal poriadny balík kníh a zbalil ho do môjho batoha.

O niekoľko minút sme sa nachádzali v novom kníhku-
pectve. Ten istý scenár ako predtým. Nevedeli sme, či sa 
máme hnevať, alebo sa poddať osudu? Pred odjazdom sa 
s nami ešte raz pán Teisseyre rozlúčil a prosil nás, aby sme 
čítali knižky a občas napísali list do Krakova.

Boli sme doslovne šťastní, že sme sa toho »poloka« ko-
nečne zbavili. Hnevali sme sa, že nás takto ťahal po tých 
kníhkupectvách. Vôbec sme neboli s týmto výletom spo-
kojní. O našej poľskos�  sme sa vtedy vôbec nepresvedčili. 
Po príchode do Jablonky sme o Krakove zabudli. Privezené 
knižky zostali na mojej hlave. Umiestnil som ich na lavici 
pri peci. Nikto z nás sa do nich nepozrel. Ležali na tej la-
vici, keď som začiatkom septembra odchádzal do siedmej 
triedy do Prešburga. A dodnes neviem, čo sa s tými kniha-
mi stalo. Vzhľadom na to, že ich niet, pravdepodobne nimi 
prikurovala matka v peci. Pretože otec, ktorý síce veľmi rád 
čítal, poľskú knihu nerád bral do rúk, pretože ho rozčuľova-
li v slovenčine úplne neznáme: ą, ę i ł.1 Tu sa už druhýkrát 
ukazuje, že otec dp. F. Machaya bol Slovákom, podobne 
ako aj jeho matka, čo sa neskôr potvrdzuje pri ďalšom opi-
se života dp. F. Machaya.

Ďalšie spomienky z prázdnin v roku 1907. Priatelil som 
sa vtedy so slovenským kamarátom Ákoszom Raýmanom. 
Musel som sa s ním rozprávať po našom, a po maturite 
som musel s ním ísť k jeho rodičom do Malaciek pri Pre-
šburgu. Koľko sa ma tam naprosili, aby som zaspieval as-
poň jednu pieseň po goralsky. Keďže som nevedel, tváril 

1 Por. MACHAY, F.: Moja droga do Polski (Pamiętnik). Druhé vydanie, Kraków, 
1938, s. 19-22.

som sa, že sa veľmi hanbím. Kamaráta tá vec o Krakove, 
o ktorej som mu hovoril, natoľko zaujala, že so mnou vy-
bral na Oravu, aby potom mohol so mnou ísť do Zakopa-
ného a do Krakova.

Z Jablonky sme sa pohli pešo. Na hranici medzi Pekelní-
kom a Czarnym Dunajcom sa odohrala veľmi charakteris-
� cká scéna: Pozerajúc sa na červeno-bielo-zelený hraničný 
stĺp s nápisom »Magyaroszág, Árvavármegye« (Uhorsko, 
Oravská župa) sme boli obaja doja� . Až mi srdce s� slo 
a bolo mi ľúto, že opúšťam uhorskú zem. To muselo vyplý-
vať zo silného pripútania k rodnej zemi. Pokľakli sme a so 
slzami v očiach a pobozkali naše milované grunty. Boli sme 
len niekoľko metrov za hranicou a cnelo sa nám stále viac 
a viac. Zastavili sme sa a lúčiac sa slávnostne s Oravou, 
sme po maďarsky zaspievali »Zbohom, hranica drahej do-
moviny«. Dojmy z tohto spevu boli natoľko veľké, že som 
sa po jeho zakončení cí� l Maďarom skrz-naskrz.

V Krakove sme tesne pred odchodom vyhľadali p. Teis-
seyre’ho. Nikto ma počas tohto druhého pobytu v Krakove 
o poľskos�  nepresviedčal, na Oravu som sa však vrá� l vý-
razne znepokojený. Po maturite som nastúpil do spišského 
seminára. V spišskom biskupstve nebola ani jedna maďar-
ská farnosť, avšak bohoslovci sa nemohli inak so sebou 
rozprávať, len po maďarsky. Ak chcel niekto čítať poľskú 
alebo slovenskú knižku, predstavení odrazu hľadali akúsi 
formulku, ktorá by zakazovala čítať po slovensky alebo po 
poľsky. Najväčšou škodou bolo však to, že sme neradi brali 
poľskú knihu do rúk, pretože sme boli chybne presvedčení, 
že nemá význam čítať po poľsky.2

Na tomto mieste je niečo nezrozumiteľné, pretože 
dp. F. Machay píše, že nebolo možné čítať po slovensky, 
a v akom jazyku sa teda učil. Istotne to bola la� nčina, ma-
ďarčina a samozrejme slovenčina, pretože sa neskôr do-
zvedáme, v akom jazyku kázal.

V júli 1909 sa pán Teisseyre úplne nečakane objavil v Ja-
blonke. Jeho slová na privítanie sa mi hlboko vryli do pa-
mäte: »Dôstojný pán mi nechce písať, musel som sa prísť 
presvedčiť, či žije?« Uš� pačná poznámka. Dosť ma to roz-
hnevalo a ohováral som ho pred bratmi, že je taký akýsi, 
chcel by sa o iných starať a pod. Nastavil som nega� vne voči 
nemu celý dom. Pán Teisseyre využil svoj pobyt v Jablonke, 
na koľko sa len dalo. Chodil z domu do domu a zapisoval si 
histórie jednotlivých rodín. Pán Teisseyre musel byť spokoj-
ný so svojou prácou. Mal dojem, že urobil už všetko, čo sa 
patrilo. A keď sa z Jablonky vyberal na ďalšiu cestu po Orave 
a Liptove, obrá� l sa na mňa práveže s rozkazom, aby som sa 
s ním okamžite vybral do Rabčíc. Ja som to odmietol. 

Na druhý rok bohosloveckých štúdii ma poslal biskup do 
Budapeš�  na univerzitu. Sloboda bola v Budapeš�  omnoho 
väčšia ako na Spiši. Mali sme tajný slovanský zväzok, čítali 
sme písomnos�  vo všetkých slovanských jazykoch. Medzi 
Slovákmi, ktorých bolo v seminári viac ako dvadsať, našli 
Chorvá�  veľkých sympa� zantov hnu� a voľnos� . 

2 Por. tamže, s. 25-30

Medzi klamstvom a pravdou V. (2)

VEĽKÁ LIPNICA
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Korešpondencia s p. Teisseyrom bola stále pretrhnutá. 
Dočítal som sa z maďarských novín, že v júli má byť v Kra-
kove akási veľká grunwaldská slávnosť. Odišli sme na ňu 
s mladším bratom. V Suchej čakalo na nás prekvapenie, 
keď sme videli uhorskú deputáciu. Bola zložená asi z dvad-
sia� ch osôb, ktoré tvorili samostatné skupinky, pretože 
sprievodca ich príliš nenahováral k tomu, aby sa držali 
spolu. Ja spolu s bratom a strýkom z Budapeš�  sme sa tak-
� ež držali z boku. Pred odchodom nás Pán Teisseyre zobral 
k advokátovi Wojciechowskému. Vtedy som sa zoznámi 
s dp. Horanským z Podolínca. Bol tam práve celý »Krúžok 
spiežový.«3

Po Grunwalde (1910): Keď sme sa z Krakova vrá� li, boli 
u nás dvaja najstarší bra� a. Naše rozprávanie o Poľsku po-
čúvali so znepokojením a výrazne ma upozornili, aby som 
dával pozor a aby som sa nezahrával s nejakými podozri-
vými výletmi. Bolo to o 11.00 hod. predpoludním. Akosi tak 
sa stalo, že celá rodina sedela na lavičke na priedomí. Pri-
behol som k nim a so smiechom som im rozprával o veľkom 
objave. A z ničoho nič som vynašiel najzaujímavejší názov, 
aby som mohol odrazu niečo prečítať. Moju pozornosť naj-
lepšie pri� ahol príbeh „Jako baba diabla vyonacyla“. Za-
čal som s pocitom triumfu, nakoniec som jednak odniesol 
úplnú porážku. Matka i otec boli práveže nazlostení, že ja 
„také“ veci čítam. Predovšetkým matku trápila myšlienka, 
že kvôli takým čítankám stra� m povolanie. Prišla raz veľmi 
zamyslená za mnou a spýtala sa ma:

- Ferdo, ty � e knihy kupuješ?
- Nie, mamička, dostal som ich zadarmo. A prečo sa pý-

tate?
- Pretože sa bojím, že ty za � e knižky ešte raz draho 

zapla� š.
Ešte väčší strach v rodine som vyvolal tým, keď som za-

čal chodiť od domu k domu a zbierať ľudové piesne. V tom-
to smere bola rozbehnutá ucelená práca. Takúto zbierku 
piesní si vyžiadali v Krakove, takže sme sa dali do práce. 
V zbieraní mi pomáhali dp. Buroň, dp. Sikora a niekoľko 
dievčat. Medzi starými ženami a svätuškárkami  to vyvo-
lalo rozhorčenie. Počul som o sebe mnohé uš� pačné po-
známky.

Bola to veľmi zaujímavá práca. Cirkevné piesne (poľské) 
sme nachádzali len zriedkavo, výnimkou boli dve: »Serde-
czna Matko« a »Nie opuszczaj nas«. Starší si pamätali 
čas�  kolied a veľkopôstnych piesní. Práca na tomto poli 
nepriniesla  veľkú radosť! Slovenská cirkev dokonala svoje: 
vyprela poľské piesne a modlitby.

Prázdniny prešli, do Budapeš�  som sa vracal veľmi 
smutný. Vtedy na voze som sa rozhodol urobiť jednu vec: 
že budem rodičom, bratom a rodine písať listy len po poľ-
sky. Dovtedy som písal listy otcovi po slovensky a bratom 
a sestrám po maďarsky. Ledva som sa dočkal momentu, 
aby som mohol napísať list. Už z Kraľovian som poslal po-
hľadnicu napísanú po poľsky a na druhý deň po príchode 
do Budapeš�  som poslal otcovi prvý list – napísaný v mate-
rinskom jazyku. Bol som veľmi zvedavý, čo mi tato odpíše. 
Stala sa však vec, ktorú som vôbec nepredpokladal. Poštu 
nám rozdeľovali počas obedov a večerí. O niekoľko dní pri-

3 Por. tamže, s. 31-36

šiel list od brata Eugena (napísaný po maďarsky), ktorým 
zapichol najostrejší tŕň do môjho srdca. Tento pamätný list 
mi bol odovzdaný 16. septembra počas večere. Uvediem 
len niekoľko viet z listu: »TATO SA PO OTVORENÍ LISTU VEĽ-
MI NAHNEVALI. KÁZALI MI NAPÍSAŤ, ABY SI SA IM DRUHÝ-
KRÁT NEOPOVÁŽIL PÍSAŤ LIST PO POĽSKY. Hovoria, že už 
sú príliš starý na to, aby sa učili čítať. Preto Ti radím, nepíš 
viac po poľsky, pretože všetci doma vravia, že tato sa ešte 
nikdy tak nehnevali«.

Strach ma premohol celého. Otca som sa vždy bál, 
pretože nikdy nevyslovil žiadne slová nadarmo. Boli sme 
všetci naučení počúvať ho bez akéhokoľvek odporu. Tak-
� ež tento zákaz a veľký hnev otca vyvrá� l vo mne všetko 
hore nohami. Kľačal som v kaplnke s najväčšou pokorou. 
Spať som išiel dosť pokojne. Odpoveď som odkladal nie-
koľko dní, bojujúc so svedomím. Na to, žeby som ustúpil 
a  otcovi napísal opäť po slovensky, som nemyslel ani len 
chvíľku. Z tohto ťažkého rozpoloženia som sa dostal inak. 
Pokiaľ tato nechce, aby som mu písal po poľsky – rozmýšľal 
som, predsa nemusím. Ale ani sa mu nebudem ospravedl-
ňovať.4

S touto vetou ukončím prvú časť úvah nad knižkou 
s drobnou poznámkou, že takto postúpil budúci kňaz. 
Chcel by som však dodať aspoň krátky komentár. Som 
presvedčený o tom, že pozorní čitatelia si dokázali urobiť 
závery sami a zhodno� a uvedené fakty, ktoré boli citova-
né. Avšak aspoň naznačím svoje závery po preštudovaní 
spomenutých faktov:

1. Ktorým neuvedomelým bratom venoval túto knihu, 
veď sám nebol uvedomelým.

2. Či je to možné, aby sa dieťa od kolísky do šiesteho 
roku života naučilo grama� ku, pravopis a výslovnosť od 
matky, ktorá rozprávala oravským nárečím, ba čo viac, poľ-
ské knihy používala na prikúrenie v peci.

3. Najväčším tajomstvom sú pán Julian Teisseyre 
a Franciszek Wojciechowski. Koho oni reprezentovali? 
Môžeme povedať, že boli spojení s nejakou tajnou službou 
alebo poli� ckou organizáciou. Nie je predsa možné, aby sa 
niekto zaujímal tema� kou, ktorá sa vôbec nespája s jeho 
prácou, a to bez fi nančných ziskov, a k tomu zaujímal sa 
o biednu Oravu a o ľudí, ktorí tam bývajú.

4. Otec dp. F. Machaya bol Slovákom, pretože len ťažko 
sa dá uveriť tomu, že by človek, ktorý nie je Slovákom, čítal 
slovenské noviny, avšak noviny maďarské a poľské už nie.

5. Ako som už spomínal, rodina Machayovcov bola slo-
venskou rodinou, ktorá mala príbuzných aj hlbšie v Uhor-
sku (v dnešnom Maďarsku).

6. Čo sa týka vyhlásenia dp. Machaya, že odišiel do 
kňazského seminára z povolania, k tomu mám isté po-
chybnos� .

Ostatné veci ohodnoťte sami.
S oravským pozdravom

Lipniczaniń, H.A. USA
Preložil: Marián Smondek

Pokračovanie v nasledujúcom čísle

4 Por. tamže, s. 37-46
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HORČIČNÉ ZRNKO
12. 8. 2012

19. cezročná nedeľa
(Jn 6, 41 – 51)

V ťažkej situácii pocí� l Eliáš Božiu blízkosť a starostli-
vosť. Vo chvíli, keď sa mu žiadalo zomrieť, našiel po prebu-
dení pri svojej hlave podpopolný chlieb a nádobu s vodou. 
Posilnený pokrmom mohol neskôr pokračovať v ceste 
k Horebu. Ježišova starostlivosť o zástup veľmi potešila 
všetkých, ktorí sa nasý� li z pia� ch chlebov a dvoch rýb. Keď 
Ježiš obrá� l pozornosť od pominu-
teľného pokrmu k duchovnému, od-
mietli ho počúvať. Ježiš sa im nezdal 
dosť dobrý, aby naplnil, čo Mojžiš 
mannou predznačil. Eliáš potrebo-
val chlieb, aby mal silu kráčať k Ho-
rebu na stretnu� e s Pánom. Chlieb 
nám dáva silu, v každodenných ná-
mahách. Náš život je podobný púš�  
a manna bola pokrmom, ktorý bol 
posilou pri putovaní púšťou. Ježiš 
nám ponúka duchovný pokrm, kto-
rý potrebujeme, aby naše životné 
kroky mali správny smer. Duchovný 
pokrm nás vnútorne uschopňuje 
a harmonizuje k správnemu postoju 
k pozemským skutočnos� am. 

19. 8. 2012
20. cezročná nedeľa

(Jn 6, 51 – 58)
Istý anglický spisovateľ a reportér pred rokmi cesto-

val do Kalkaty za Matkou Terezou. Obdivoval dielo tejto 
je dnoduchej ženy a žasol nad tým, čo všetko dokázala. Pý-
tal sa jej odkiaľ berie silu na veľmi namáhavú prácu medzi 
chorými a umierajúcimi. Pre Matku Terezu bolo najdôleži-
tejším dennodenné sväté prijímanie, vďaka ktorému mo-
hla zasvä� ť svoj čas a sily práci pre chorých a trpiacich. Bez 
Krista by to nezvládla. Neskôr sa novinár spolu so svojou 
manželkou stali katolíkmi. On sám to vysvetľoval slovami: 
„Akoby som mohol neprijímať takýto duchovný pokrm?“ 
Je skúsenosťou mnohých, koľko síl dáva Eucharis� a, tento 
duchovný pokrm, nášmu pozemskému životu. Kto prikľa-
kne k čistej a pramenistej vode, ktorá vyviera zo studničky, 
ten sa nielen osvieži, ale aj posilní, poteší. Keď to dokáže 
voda zo studničky, a je len dielom Božím, o čo viac Boh 
odmení v tomto a iste i vo večnom živote. Pri každom stre t-
nu�  s eucharis� ckým Kristom Boh chce nás obdarovať nie-
len pre život na zemi, ale aj pre večný život.

26. 8. 2012
21. cezročná nedeľa

(Jn 6, 60 – 69)
Ježiš sa počas verejného účinkovania viackrát dostal do 

situácie, keď mohol radšej mlčať alebo zaujať viac diplo-

ma� cký postoj. Pri vystúpení v nazaretskej synagóge, kde 
ho po jeho slovách chceli zabiť, pri stretoch so zákonník-
mi a farizejmi, keď jeho slová zneli týmto popredným mu-
žom veľmi príkro. Podobne bolo po rozmnožení chleba. 
Ak by hodno� l nejaký mediálny analy� k jeho slová po tak 
úspešnom poduja� , akým bolo nasýtenie zástupu, asi by 
kri� zoval spôsob, akým Ježiš nevyužil možnos� , keď mal 
zástup na svojej strane. Chceli ho urobiť kráľom. Po obrá-
tení pozornos�  na duchovný pokrm, na chlieb života, na 
Ježišovo stotožnenie sa s chlebom života, je reakciou od-

mietnu� e a odchod nejedného z je-
ho poslucháčov: „Tvrdá je to reč! Kto 
to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60) Na-
priek Ježišovmu nediploma� ckému 
vystupovaniu Peter dokázal vyznať: 
„Pane, a ku komu by išli? Ty máš slo-
vá večného života,“ (Jn 6, 69) a ostať 
s Ježišom. Evanjelium tejto nedele 
nás učí ostať s Ježišom, keď sa nám 
zdá, že „nediploma� cky“ vstupuje 
do nášho života a zachovať si od-
vahu nebyť „diplomatom“, keď ide 
o záležitos�  viery a svedomia.

2. 9. 2012
22. cezročná nedeľa

(Mk 7, 1 – 8. 14 – 
15. 21 – 23)

Z Jeruzalema došli za Ježišom 
učení v Písme, aby si vydiskutovali 
niektoré otázky. Farizeji sa usilovali, 

aby sa plnili všetky predpisy Zákona dané Mojžišovi a rov-
nako i predpisy, ktoré sa časom dopĺňali. Farizeji doplnené 
predpisy, ktorých bolo veľmi veľa, stavali na úroveň Božie-
ho slova. Predpis o umývaní rúk, ktorý najskôr zaväzoval 
iba starozákonných kňazov a neskôr sa stal záväzným pre 
všetkých, vzali ako zámienku, aby sa mohli obrá� ť na Je-
žiša s výčitkami. On ale otočil pozornosť všetkých od von-
kajšieho k vnútornému. Ježiš poukazuje na pravé kritériá 
hodnôt. Ľudské musí ustúpiť a dať prednosť Božiemu. Ježiš 
preto hovorí: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza 
doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje člo-
veka.“ (Mk 7,18.20) O tom, čo je čisté a čo je nečisté, roz-
hoduje srdce. Otrávené srdce otrávi všetko a aké je srdce, 
taký je človek a jeho život. Všetko je zafarbené stavom náš-
ho srdca. Všetko, čo sa deje na svete, zrodilo sa v srdciach 
ľudí: „Z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, 
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, cham� vosť, zlomyseľnosť, 
klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.“ (Mk 
7,21 – 22) Svet je obrazom ľudských sŕdc a duší a my si 
môžeme zašpiniť ruky, ale nemáme nečisté ruky, ale ne-
čisté srdcia. Ruky sa môžu zašpiniť pri práci, môžu kvôli 
práci stvrdnúť, ale človek môže byť napriek tomu čestný, 
charakterný, svätý.

   Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Skalka pri Trenčíne patrí medzi najstaršie pútnické 
miesta na Slovensku. Už niekoľko storočí je to miesto mo-
dlitby a vzdávania chvály Bohu. Na tomto mieste sa osobi-
tne rozvíja úcta k dvom svätcom sv. Andrejovi - Svoradovi 
a Benediktovi, ktorí na začiatku 11. storočia žili a zomreli 
ako pustovníci. Sv. Svorad-Andrej a Benedikt patrili k rádu 
benedik� nov. Je to jedna z najstarších kresťanských re-
holí v strednej Európe. Benedik� nsky rád bol pracovným 
rádom, ktorý šíril znalosť remesiel, nových poľnohospo-
dárskych plodín a stavebných postupov. Základnými po-
vinnosťami rehole bola modlitbu a fyzická práca, ktorú 
vykonávali členovia rádu v kláštoroch (cenobi� ) alebo osa-
motene ako pustovníci (eremi� ), riadiac sa heslom „Ora et 
labora – modli sa a pracuj“.

Najstaršou zachovanou správou o živote svätcov je 
legenda „Život svätých pustovníkov Svorada-vyznáva-
ča a Benedikta-mučeníka“ od päťkostolského biskupa sv. 
Maurusa z pol. 11. storočia, ktorý ako novic v zoborskom 
kláštore sv. Hypolita videl na vlastné oči mnícha Svorada 
a neskôr sa spriatelil s jeho učeníkom Benediktom.

Benedik� nske  opátstvo založil na Skalke v r. 1224 nit-
riansky biskup Jakub I. na pamiatku pustovníkov sv. An-
dreja-Svorada a Benedikta. Kláštoru sa pripisoval veľký 
význam – stal sa duchovným centrom Považia. Rozvoj kláš-
tora prerušil v r. 1241 vpád Tatárov.

Toto pútnické miesto pozostáva z dvoch objektov: Malej 
a Veľkej Skalky. Kostolík a kláštor niekdajšieho opátstva sv. 
Benedikta na Veľkej Skale. Na mieste, kde žili v 10. a 11. stor. 
pustovníci Sv. Svorad a Benedikt, bol niekedy koncom 12. stor. 
postavený kostolík, ktorý sa prvý raz spomína v roku 1208. 
Pri tomto kostolíku založili v roku 1224 benedik� nsky kláš-
tor, podľa zakladacej lis� ny na mieste mučeníckej smr�  sv. 
Benedikta. V roku 1644 prišli do Skalky jezui� , ktorí postavili 
nový kláštor v blízkos�  starého benedik� nskeho, ktorý bol 
vtedy zrúcaninou. V roku 1717 znovu postavili vežu kostolí-
ka sv. Andreja (Svorada) a Benedikta a opravili múr od Váhu. 
Po zrušení rehole jezuitov kláštor i kostolík pomaly pustli.
Komplex budov za zachoval v najväčšej miere z obdo-

bia stavebnej činnos�  
jezuitov zo 17. – 18. 
storočia. Kostolík je 
trojpodlažný, zakle-
nutý valenou klenbou 
a dreveným kazetovým 
stropom. Areál kláštora  
obklopuje vysoký múr, 
ktorého časť spolu s ve-
žou pochádza z niekdaj-
šieho opevnenia.

Malá Skalka – baro-
kový kostol sv. Svorada 
a Benedikta na mieste 
staršej neskorogo� ckej 
kaplnky sv. Doroty, kto-
rú v r. 1745 jezui�  rozší-

Skalka pri Trenčíne - pútnické miesto

rili do súčasnej podoby a pristavili k nej 
dve veže, ktoré sú zastrešené kupolami.
Relikviár v podobe hermy sv. Benedik-
ta z pozlátenej medi zo začiatku 14. 
stor., bol majetkom benedik� nskeho 
kláštora, po zrušení jezuitskej rehole  
sa dostala do Trenčína a od� aľ do Ná-
rodného múzea v  Budapeš� .

V roku 1924 bola dokončená obnova Skalky, kto-
rej sa zúčastnil celý národ. O tejto obnove sa rozhodlo 
v deň biskupskej vysviacky  prvých slovenských biskupov 
– 13.12.1921. Poškodený kostolík na Malej Skalke bol ob-
novený zásluhou nitrianskeho biskupa dr. Karola Kmeťka. 
V deň jeho posvätenia (r. 1924) sa na Skalke zišlo niekoľko-
� sícové zhromaždenie. Svätú omšu slúžili biskupi dr. Karol 
Kmeťko, Ján Vojtaššák a Rudolf Misz.

Hlavná púť na Skalke sa koná každoročne 17. júla (resp. 
v nedeľu po 17. júli) v deň kanonizácie obidvoch svätcov. 
Púte na Skalku sa konávali aj na sviatok sv. Marka a sviatok 
Nanebovza� a Panny Márie (15. augusta). Veriaci z okoli-
tých dedín sa od rána schádzali na námes� e v Trenčíne. Po 
sv. omši – okolo ôsmej sa pohla procesia na Skalku. Vpredu 
niesli kríž, za ním kráčala mládež. Nasledoval kňaz. Proce-
siu viedol arcibiskup ostrihomský, inokedy biskup nitrian-
sky, prepošt novomestský a pod. za asistencie 8 kňazov. 
Išli pešo – aj späť. Za nimi kráčal pán Trenčianskeho hradu 
s celou suitou. Za nimi starosta mesta s celým magistrá-
tom. Všetci oblečení v čiernom. Pred nimi niesli zástavu 
mesta. Za magistrátom nasledovali cechy – každý mal svo-
ju zástavu. Najprv išli krajčíri, po nich zlatníci, súkenníci, 
čižmári, mlynári, mäsiari, tesári, ševci, stolári, kožušníci, 
murári, hrnčiari, klobučníci, pivovariči, pekári. Za cechmi 
nasledovali jednotlivé dediny pod zástavami a so svojim 
kňazom. Týchto pú�  sa pravidelne zúčastňovali � síce ľudí. 
Nie je tomu inak i dnes.

Sv. Andrej-Svorad a Benedikt sa stali patrónmi nielen 
Skalky, ale celej nitrianskej diecézy. Uc� evajú si ich aj na 
Morave, v Čechách a v Poľsku.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková

Sv. Svorad a Benedikt

Pohľad na komplex Veľkej Skalky

Malá Skalka – kostol sv. Svorada a Benedikta
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XII.
„Všetci profesori budú Slováci...“

„Keď bude Trstená hlasovať za Česko, bude sa tu učiť 
už za niekoľko rokov po česky. Ak však mesto zahlasuje za 
Poľsko, gymnázium ostane naďalej slovenské. Vyučovanie 
bude v slovenčine. Poľsko sľubuje, že tu vybuduje 8-ročné 
gymnázium. Všetci profesori budú Slováci...“1 Takéto sľu-
by poľských ak� vistov sa objavovali počas plebiscitu. Aká 
však bola skutočná realita po roku 1920?

V období pred pripojením k Poľsku bolo na neskôr za-
bratom území hornej Oravy celkovo 30 škôl, z toho päť 
štátnych (tri v Hornej Zubrici2 a dve v Chyžnom3), osem 
obecných (štyri v Jablonke4, tri v Hornej Lipnici5 a jedna 
v Dolnej Zubrici6) a sedemnásť rímskokatolíckych škôl (päť 
v Dolnej Lipnici7,  po dve v Pekelníku8 a Podvlku9 a po jed-
nej v Bukovine-Podsklí10, Harkabúze11, Hladovke12, Hornej 
Zubrici13, Jablonke14, Orávke15, Srní16 a Suchej Hore17). Na 
všetkých sa do skončenia vojny v roku 1918 vyučovalo po 
slovensky a po zvyšujúcom sa maďarizačnom tlaku čoraz 
viac predmetov v maďarčine.18 Po skončení vojny a vzni-

1  „Gdyby Trzciana odgłosowała za Czechami, uczono by tu może za kilka lat już 
po czesku. Natomiast w razie gdy miasto odgłosuje za Polskom, gimnazyum zo-
stanie nadal słowackie. Nauka bedzie słowacka. Polska obiecuje tu wybudować 
całe 8-miu klasowe gimnazyum. Profesorzy bedom sami Słowacy...“ Nowiny 
Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 1.
2  Štátny archív v Bytči, pobočka v Dolnom Kubíne (ŠAB Dolný Kubín), Školský 
inšpektorát v Trstenej (ŠI Trstená), Horná Zubrica – dotazník o škole, učiteľoch 
a žiakoch, 1919.
3  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Chyžné – dotazníkový zpráva o stave školy, 
574/1919.
4  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Jablonka – dotazníky o škole, 1919.
5  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Horná Lipnica – dotazník o škole, učiteľoch a žia-
koch, 574/1919.
6  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Dolná Zubrica – dotazník o škole, učiteľoch a žia-
koch, 1919.
7  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Dolná Lipnica – výkaz o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
8  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Pekelník – dotazníky o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
9  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Podvlk – dotazník o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
10  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Bukovina-Podsklie – výkaz o škole, učiteľoch a 
žiakoch, 574/1919.
11  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Harkabúz – dotazník o škole a učiteľoch, 1919.
12  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Hladovka – dotazník o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
13  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Horná Zubrica – dotazník o škole, učiteľoch a 
žiakoch, 1919.
14  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Jablonka – dotazníky o škole, 1919.
15  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Orávka – dotazníky o škole, 574/1919.
16  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Sarňa – dotazník o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
17  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Suchá Hora – dotazník o škole, učiteľoch a žia-
koch, 574/1919.
18  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Výkazy o škole, učiteľoch a žiakoch, 1919.

ku Československa niekoľko promaďarsky orientovaných 
učiteľov opus� lo svoje pôsobiská19, niekoľko ich bolo zaja-
tých počas vojny20, avšak drvivá väčšina ostala na svojich 
miestach a zložila sľub vernos�  novej Československej re-
publike.21 Podľa dotazníkov, ktoré učitelia vyplňovali v ro-
koch 1919-1920 pre Školský inšpektorát v Trstenej, možno 
usúdiť, že na týchto školách vyučovali z veľkej čas�  miestny 
rodáci. Napríklad v Hornej Zubrici učili v tom čase výlučne 
rodáci z tejto oravskej obce: Vendelín Baňák, Mária Baňá-
ková a Ignác Ďurčák22, v Jablonke tak� ež pôsobili výlučne 
rodení Jablončania: Sera� n Verček, Emma Erdéľová, rode-
ná Verčeková, Valéria Lucká a Jozef Jablonský23, v Harkabú-
ze učil rodák z Podvlku Karol Chovanec24, v Hladovke rodák 
z Jablonky Ján Joniak25, v Orávke rodák z Jablonky Pavol 
Rátškay26 a v Podvlku rodáčka z Jablonky Alžbeta Lucká27. 
Všetci � to učitelia, ktorí ostali na svojich miestach, ovládali 
slovenčinu a boli ochotní na nich pôsobiť i naďalej28, čo 
tvorilo pozi� vne podmienky pre naplnenie poľského ple-
biscitného sľubu na zachovanie slovenského školstva na 
Orave.

19  Napr. učitelia z Hornej Lipnice a Hornej Zubrice.
20  Napr. Ludvik Omachel z Hornej Lipnice.
21  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Výkazy o škole, učiteľoch a žiakoch, 1919.
22  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Horná Zubrica – dotazník o škole, učiteľoch a 
žiakoch, 1919.
23  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Jablonka – dotazníky o škole, 1919.
24  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Harkabúz – dotazník o škole a učiteľoch, 1919.
25  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Hladovka – dotazník o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
26  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Orávka – dotazníky o škole, 574/1919.
27  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Podvlk – dotazník o škole, učiteľoch a žiakoch, 
1919.
28  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Výkazy o škole, učiteľoch a žiakoch, 1919.

Sľub vernosti ČSR učiteľa z Jablonky (ŠAB Dolný Kubín, ŠKI Trstená, Jablonka – dotazní-
ky o škole, 1919)
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Možnos�  vytvorenia, respek� ve v tomto prípade, po-
nechania slovenského školstva prejudikovala aj zmluva, 
ktorú podpísalo Poľsko s víťaznými mocnosťami 28. júna 
1920 vo Versailles, kde sa okrem iného zaviazalo, že: „Poľskí 
občania tvoriaci etnické, jazykové alebo náboženské men-
šiny budú mať nárok na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké 
právne i fak� cké záruky ako iní poľskí občania. Menovite 
budú mať rovnaké právo zakladať, prevádzkovať a kontro-
lovať vlastným nákladom dobročinné, náboženské a spo-
ločenské inš� túcie, školy a iné výchovné zariadenia a tak-
� ež právo v nich slobodne používať svoj jazyk a slobodne 
v nich vykonávať rituály svojho náboženstva... V mestách 
i oblas� ach, ktoré sú v značnej čas�  obývané obyvateľmi 
hovoriacimi iným ako poľským jazykom, udelí poľská vláda 
v oblas�  verejného vzdelávania vhodné úľavy, aby zabez-
pečila deťom týchto poľských občanov v primárnych ško-
lách vyučovanie v ich vlastnom jazyku. Toto nariadenie ne-
prekáža poľskej vláde v tom, aby zaviedla do takýchto škôl 
aj povinný poľský jazyk. V mestách i oblas� ach, ktoré sú 
v značnej čas�  obývané poľskými občanmi, ktorí pa tria k 
etnickým, jazykovým alebo náboženským menšinám, bude 
pre � eto menšiny zabezpečený spravodlivý podiel na vyu-
žívaní a rozdeľovaní súm, ktoré sú určené zo štátneho roz-
počtu, miestneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov 
na výchovné, náboženské alebo dobročinné ciele.“29

V podobnom duchu sa niesla aj dohoda prijatá na za-
sadnu�  československej a poľskej delegácie 16. júna 1922 
v Opave, ktorá sa týkala záležitos�  Tešínska, Spiša a Oravy 
a kde bolo rozhodnuté, že: „Obyvatelia Československa 
poľskej národnos�  ako aj obyvatelia Poľska českosloven-
skej národnos�  majú rovnako ako iní obyvatelia štátu prá-
vo na zakladanie, kontrolovanie a spravovanie vlastnými 
prostriedkami všetkých typov škôl a iných vzdelávacích 
inš� túcií, aké môžu byť v súlade s právnymi normami da-
ného štátu zakladané, ako súkromné školy a inš� túcie. Na 
základe týchto istých podmienok majú � ež právo zakladať, 
kontrolovať a spravovať vlastnými prostriedkami rôzne 
humanitárne inš� túcie a používať v nich svoj jazyk. Pred-
pisy týkajúce sa zakladania a udržiavania súkromných škôl 
budú aplikované liberálne vo vzťahu ku československým 
školám v Poľskej republike a poľským školám v Českoslo-
venskej republike... pri schvaľovaní podmienok a zakladaní 
týchto škôl sa bude postupovať s najväčšou žičlivosťou... 
žiadosť vo veci založenia školy môže byť predložená jed-
ným obyvateľom danej gminy na základe súhlasu a spl-
nomocnenia rodičov de� , ktorých sa to týka... Pri posky-
tovaní služieb s cieľom uspokojovania kultúrnych potrieb 
obyvateľstva, napríklad pri zakladaní gminných knižníc, 
budú rovnomerne zohľadnené potreby tak poľského ako aj 
československého obyvateľstva.“30

Napriek tomu bolo slovenské školstvo na hornej Orave 
v medzivojnovom Poľsku úplne zlikvidované. Predstavite-
lia Spišsko-oravského starostovstva to� ž zastávali názor, že 

29  Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi 
a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. In: Dzienik Ustaw z 1920 r., poz. 
728, No 110, artykuł 9.
30  Archiwum w Nowym Targu – Spytkowicach, Okregowa Rada Szkolna w 
Nowym Targu (ORS Nowy Targ), Uchwała druga Delegacji Polsko-Czechosłowa-
ckiej, powzięta w Opawie dnia 16 czerwca 1922, 31-612-52.

na pripojených územiach Oravy i Spiša nežijú Slováci, ale 
národne neuvedomení Poliaci, ktorých treba uvedomiť, 
pričom škola mala byť jedným z hlavných prostriedkov 
tohto procesu. Pre otázky školstva bola v Novom Targu 
zriadená spišsko-oravská Okresná školská rada (Powiato-
wa Rada Szkolna) a školským inšpektorom sa stal veľký 
prívrženec tejto teórie, učiteľ gymnázia v Nižných Lapšoch 
Wendelin Haber.31

Prvým krokom k popoľšťovaniu slovenských škôl bolo 
odstránenie slovenských učiteľov. Takúto snahu vyvinuli 
poľskí ak� vis�  už v čase prvého vpádu na hornú Oravu na 
prelome rokov 1918/19, kedy napr. v Hornej Zubrici zru-
šili jednu z troch štátnych škôl a do druhej bol dosadený 
jednoduchý nediplomovaný roľník, ktorý neovládal ani 
slovenčinu32 a ani poľš� nu, keďže sa ju nemal kde naučiť. 
Tak� ež učiteľku v Suchej Hore Annu Janekovú, rodenú Šu-
bíkovú poľskí legionári z obce vypovedali, a keďže ju ne-
mal kto nahradiť, v škole sa jednoducho nevyučovalo.33 Po 
pripojení čas�  hornej Oravy k Poľsku v roku 1920 nastal 
ďalší problém, ktorý pramenil z toho, že väčšina škôl bola 
cirkevných a teda spadala v tom čase naďalej pod jurisdik-
ciu Spišského biskupstva. Preto bolo rozhodnuté o poštát-
není všetkých škôl na pripojených územiach Oravy a Spiša, 
čím sa úplne dostali pod štátnu kontrolu a mohlo sa začať 
s ničím neobmedzenou polonizáciou.

Na slovenských učiteľov, vrátane autochtónov, ktorí sa 
angažovali za pripojenie k Československu, bol vyvíjaný 
nátlak, aby � eto územia opus� li. Učiteľ z Dolnej Lipnice 
Vendelín Mika žiadal o pridelenie na niektorú školu na 
západnom Slovensku, keďže „Dolná Lipnica bola pririek-
nutá Poľsku, stojím bez učiteľskej stanice, bez hmotných 
prostriedkov, vystavený pomste poľských agitátorov.“34 
Keďže sa vo všetkých dovtedy vyučovalo po slovensky35, 
po odchode slovenských učiteľov nastal problém s obsa-

31  KOWALCZYK, J.: Oświata na Spiszu w dwudziestoleciu międzywojennym. In: 
Spisz i Orawa w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kra-
ków : „Secesja“, s. 102.
32  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Horná Zubrica – správa o stave škôl, 45/1919.
33  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Suchá Hora – dotazník o škole, učiteľoch a žia-
koch, 574/1919.
34  ŠAB Dolný Kubín, ŠI Trstená, Dolná Lipnica – žiadosť učiteľa o služobné pre-
loženie, 1920.
35  Archiwum w Nowym Targu – Spytkowicach, Polska Komisja Likwidajcyjna 
(PKL), Organizacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2; 

Škola v Hornej Zubrici podľa plánov z roku 1907 (ŠAB Dolný Kubín, ŠKI Trstená, Žiadosť 
o prístavbu školy, 823/1907)
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dením učiteľských miest. Už 5. septembra 1920 bol v Ga-
zete Podhalanskej uverejnený inzerát pre záujemcov o vy-
učovanie na Orave.36 Vláda � ež zriadila špeciálne kurzy pre 
učiteľov, ktorí mali zavádzať do týchto škôl poľský jazyk.37 
Pre veľkú biedu, ktorá vládla na Orave, však niektorí uči-
telia na svoje miesta ani nenastúpili 38 a �  ktorí nastúpili, 
keď prestali od októbra 1920 prichádzať na Oravu a Spiš 

Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (AMT Zakopane), Protokół 
z konferencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920 w Nowym Targu.
36  JANOWIAK, E.: Zarys rozwoju oświaty na terenie polskiej Orawy w okresie 
międzywojennym. In: Spisz i Orawa..., s. 74.
37  Archiwum w Nowym Targu – Spytkowicach, PKL, Organizacja administracji 
polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2; AMT Zakopane, Protokół z konfe-
rencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920 w Nowym Targu.
38  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 
11. 1920.

prídely, ktoré tu počas plebiscitu 
prúdili v hojnom počte, začali svoje 
miesta opúšťať.39 Viacerí rezignovali 
� ež z „obavy pred miestnym obyva-
teľstvom“40. Väčšina týchto učiteľov 
pochádzala z Malopoľska, menšiu 
časť v prvých rokoch tvorili ešte slo-
venskí učitelia.41 Paradoxom bolo, že 
vyučovali aj bývalí „legionári“, ktorí 
sa počas plebiscitu dopúšťali rôznych 
násilníckych akcií, ako napr. Wende-
lin Dziubek v Jablonke či Albín Kaš� ak 
v Dolnej Zubrici.42

Na Orave bolo otvorených 25 
škôl43, ale boli aj obce, kde sa nevy-
učovalo vôbec. V Podsklí začalo vy-
učovanie až v marci 1922. Neskôr 
sa pravdepodobne začalo vyučovať 
aj v Podsrní.44 Vo viacerých obciach 
obyvatelia odmietali prijať poľských 
učiteľov a žiadali, aby sa de�  mohli 
učiť po slovensky.45 Najvypuklejšie 
sa problém prejavil v Hladovke, kde 
sa napriek enormnej snahe nepo-
darilo zaviesť poľský jazyk. W. Haber 
na schôdzu s obyvateľmi spomínal 
takto: „Celá schôdza mala charakter 
búrlivého zhromaždenia, rozhnevané 
tváre, len veľmi ťažko som dokázal 
zvládnuť situáciu. Keď som videl za-
ťatosť a vzdor, neslýchanú nenávisť 
ku všetkému, čo je poľské u ľudí, ktorí 
predsa sú Poliakmi a po poľsky rozprá-
vajú, stra� l som nádej na dosiahnu-
� e kompromisného riešenia, vyhlásil 
som uzatvorenie školy a opus� l som 
miestnosť.“46 Dnes už ťažko zhodno-
� ť, či Haber považoval za kompromis-
né riešenie to, že obyvateľom pro�  
ich vôli a navzdory sľubom i medziná-
rodným či bilaterálnym zmluvám na-
silu nanú�  poľský jazyk, výsledok však 
bol taký, že 8. januára 1921 bola škola 
v Hladovke jednoducho uzavretá.47

39  AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w 
Nowym Targu za czas do 30. 11. 1920.
40  KOWALCZYK, J.: Oświata na Spiszu..., s. 103.
41  Archiwum w Nowym Targu – Spytkowicach, PKL, Organizacja administracji 
polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
42  JANOWIAK, E.: Zarys rozwoju oświaty..., s. 74, 77
43  Archiwum w Nowym Targu – Spytkowicach, PKL, Organizacja administracji 
polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
44  JANOWIAK, E.: Zarys rozwoju oświaty..., s. 77.
45  AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 
11. 1920.
46  HABER, W.: 10 lat polskiej szkoły na Spiszu i Orawie. In: Gazeta Podhalańska, 
1930, č. 33, s. 12. Pozri � ež: MOLITORIS, Ľ.: Orava prvykrát v Poľsku. In: Tajné de-
jiny hornej Oravy. M. Majeriková-Molitoris – Ľ. Molitoris – M. Smondek, Krakov 
: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 38.
47  MOLITORIS, Ľ.: Orava prvykrát v Poľsku..., s. 37.

Žiadosť učiteľa z Dolnej Lipnice Vendelína Miku o miesto (ŠAB Dolný Kubín, ŠKI Trstená, Dolná Lipnica, 1920)

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
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Nová súkromná vysoká škola na Slovensku
Na Slovensku vznikla trinásta súkromná vysoká ško-

la s názvom Vysoká škola Goethe Uni Bra� slava, ktorú 
odobrila akreditačná komisia a vláda SR. Jej štatutárom 
je Stefan Wolf. Akreditačná komisia súhlasila s tromi štu-
dijnými programami na bakalársky aj magisterský stupeň 
štúdia v dennej aj externej forme. Bude sa na nej študovať 
v študijnom programe podnik v svetovom hospodárstve 
v študijnom odbore 3.3.18 medzinárodné podnikanie, 
� ež v študijnom programe cestovný ruch – kúpeľníctvo a 
hotelierstvo v študijnom odbore 8.1.1 cestovný ruch a v 
študijnom programe mediálna a marke� ngová komuniká-
cia v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. V sú-
vislos�  s tým, že v Sústave študijných odborov Slovenskej 
republiky je možné v tomto študijnom odbore uskutočňo-
vať iba študijné programy v druhom a treťom stupni má 
Ministerstvo školstva SR mimoriadne rozhodnúť o študij-
nom programe podnik v svetovom hospodárstve v odbore 
3.3.18 medzinárodné podnikanie.

V súčasnos�  pôsobí na Slovensku dvadsať verejných, tri 
štátne a dvanásť súkromných vysokých škôl. Vzdelávanie 
poskytujú aj štyri zahraničné vysoké školy, všetky z Českej 
republiky. Je to prvá súkromná vysoká škola, s ktorou sú-
hlasil minister školstva SR D. Čaplovič. (aj)

Koncert v Kláštore Kartuziánov
V kostole sv. Antona Pustovníka v Kláštore kartuziá-

nov v obci Červený Kláštor sa uprostred leta uskutočnil 
koncert komorného hudobného telesa Musica Aeterna z 
Bra� slavy. Zahraniční odborníci vysoko oceňujú umelecké 
výsledky tohto súboru a zaraďujú ho medzi najlepšie tele-
sá svojho druhu v Európe. Milan Gacík, riaditeľ neziskovej 
organizácie Cyprián, ktorá prevádzkuje Kláštor kartuziá-
nov, v úvode poduja� a privítal aj zahraničných umelcov 
- Komorný zbor z neďalekej Szczawnice a sólistov: Patricka 
Van Goethema (kontratenor) z Holandska a Zoltana Megy-
esiho (tenor) z Maďarska.

V podaní spomínaných umeleckých telies a sólistov 
v nádherných priestoroch nedávno zrekonštruovaného 
chrámu zazneli vrcholné diela viacerých stredoeurópskych 

skladateľov barokovej hudby. Počas leta sa koncerty s rov-
nakým zložením umelcov i programom okrem Červeného 
Kláštora uskutočnili aj v Spišskej Sobote, Szczawniczi a Kra-
kowe. (Milan Novotný)

Európske ľudové remeslá
V dňoch 13. až 15. júla sa stalo mesto Kežmarok už po 

dvadsiaty druhýkrát centrom remeselníkov z celej Európy. 
V tomto ročníku, ktorý bol venovaný cechu pekárov a mly-
nárov, sa ich zišlo do jedného z cen� er Spiša takmer 220, 
pričom okrem remeselníkov zo Slovenska prišli aj majstri 
z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy a Španielska. Po-
čas fes� valu nechýbalo tradičné dobýjanie hradieb a sprie-

Z DIANIA NA SLOVENSKU

vod sokoliarov, skupín historického šermu, či folklórnych, 
divadelných a tanečných súborov mestom. V nenapodobi-
teľnej atmosfére dreveného ar� kulárneho kostolíka bola 
odohraná pôvodná slovenská opera na mo� vy hry Nory Ba-
ráthovej Jakub Kray. Počas troch dní sa na pódiách vystrie-
dalo množstvo umelcov z celej Európy i USA, na hrade sa 
odohrali už desiate Krvavé dejiny i rozprávkové predstave-
nia, návštevníci mali možnosť vidieť � ež ďalších päť sprie-
vodných výstav, de�  sa mohli zahrať v detskom mestečku 
alebo sa s rodičmi previezť na historickom parnom vlaku. 
Tohtoročným kráľom remesiel sa stal výrobca fujár z Ban-
skej Bystrice Michal Filo, ktorého usporiadatelia označili za 
najoriginálnejšieho a najlepšieho remeselníka. (mm-m)

Zogrod
Usadlosť Zogrod na Malej Frankovej sa aj v tomto roku 

stala dejiskom už deviateho ročníka rovnomenného fes-
� valu, ktorý sa konal v sobotu 28. júla. Začal tradičnou 
vernisážou umelcov v škole pod názvom Ľudia a krajina. 
V poobedňajšom programe sa tu predstavili domáce za-
magurské folklórne súbory DFS Furmanček, FS Frankov-
čan z Malej Frankovej a FS Maguranka zo Spišskej Starej 
Vsi, pričom pri guľáši a slivovičke prihrávala ľudová hudba 
Fera Kačicu. Večer mohli návštevníci vzhliadnuť divadelné 
predstavenie zamagurského divadla Ramagu a hudobných 
i tanečných talentov Zogrodu. Pekné poduja� e ukončilo 
premietanie trpkej komédie z obdobia normalizácie v Čes-
koslovensku pod názvom eŠteBák. (mm-m)
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Pri príležitos�  XIX. Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku 
sa uskutočnilo stretnu� e s miestnymi odbormi Ma� ce slo-
venskej v Poľsku, ktoré existujú v Novej Belej, Jurgove, Ka-
cvíne a Krempachoch. Predseda Ma� ce slovenskej svojím 
príchodom naznačil, že má záujem rozširovať členskú zá-
kladňu Ma� ce slovenskej v zahraničí, ako aj záujem o slo-
venské dianie v Poľsku.

8. júla 2012 sa Marián Tkáč predseda Ma� ce sloven-
skej a  Daniel Zemančík riaditeľ Krajanského múzea Ma� ce 
slovenskej stretli v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej 
s ma� čiarmi z Novej Belej, Krempách, Jurgova a Čiernej 
Hory. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Spolku Slovákov v Poľ-
sku: predseda SSP Jozef Čongva, podpredseda SSP Dominik 
Surma a generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.

Na úvod čestných hos�  a zároveň všetkých prítomných 
privítala predsedníčka MS SSP v Novej Belej Monika Be d-
narčíková, ktorá o. i. uviedla: - Vážení prítomní, srdečne 
Vás vítam v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, ktorého 
priestory ste si už prezreli, ale ako ste si všimli, nie je ešte 
ukončené. Avšak pevne dúfam, že vďaka podpore predse-
du Ma� ce slovenskej sa nám onedlho podarí ofi ciálne spre-
vádzkovať túto stavbu, v ktorej budeme môcť realizovať čin-
nosť v prospech slovenskej národnostnej menšiny a Vy nás 
budete v tejto činnos�  podporovať. Miestna skupina v No-
vej Belej je jednou z väčších a slovenské dianie v nej je stále 
živé. Zároveň Vám prajem pekné zážitky z účas�  na našom 
nádhernom predsavza� , ktorým sú Dni slovenskej kultúry.

O spolupráci Ma� ce slovenskej a Slovákov žijúcich na 
tomto území v minulos�  a jej náplní potrebnej dnes hovo-
ril generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris. Povedal 
o. i.: - Vážení hos� a, som veľmi rád, že ste prijali naše po-
zvanie a prišli medzi nás práve do obce Nová Belá, ktorá 
si zaslúži pozornosť, najmä preto, aké tu boli dejiny zápasu 
o slovenský jazyk, ktorý neskončil, ale stále pokračuje. Slo-
venskosť vo vnútrozemí Poľska je chápaná inak ako v pri-
hraničných regiónoch, kde v súčasnos�  bojujeme už o kaž-
dé slovenské slovo. Viacerí naši krajania, aj tuná prítomní 
členovia odboru Ma� ce slovenskej a súčasne aj členovia 
Spolku Slovákov v Poľsku, si vždy vážili pomoc a spoluprá-
cu s Ma� cou slovenskou, ktorá sa im voľakedy dostala a 
v ktorej by sme chceli naďalej pokračovať. Preto sa na Vás 
obraciame s prosbou, aby v tejto budove Ma� ca slovenská 
usporiadala svoju pobočku v podobe slovenskej knižnice 
a pracoviska, ktoré by bolo pre ňu poctou, že realizuje po-
moc pre zahraničných Slovákov v Poľsku, tak ako to robí vo 
vzťahu k iným komunitám Slovákov vo svete. Tým by sa tu 

Predseda Matice slovenskej medzi krajanmi v Poľsku

upevnila a udržala slovenskosť, čo je základným cieľom na-
šich snažení. V minulos�  naši krajania, aj keď vycestovali 
napr. do zámoria, cí� li naďalej spolupatričnosť so sloven-
ským dianím. Náznakom toho je napr. list reverenda Jozefa 
Murgaša, ktorý som našiel v rodinnom archíve adresovaný 
sestre môjho dedka z 25. januára 1925 vo veci pôžičky na 
stavbu slovenskej školy v USA. Kópiu tohto dokladu venu-
jem Krajanskému múzeu Ma� ce slovenskej. Obraciam sa 
na Vás s prosbou, aby ste apelovali na Slovensku na národ-
né ustanovizne a nielen, aby sa opätovne stanovila poli� ka 
vo vzťahu k zahraničným Slovákom, aby sa zasadne rozli-
šovalo medzi autochtónnym obyvateľstvom, ktoré ostalo 
mimo územia SR, ktoré má jednak iné potreby ako dnes 
odchádzajúci do zahraničia Slováci. Myslím si, že pokiaľ by 
Ma� ca slovenská nás hmotne podporila, dokázali by sme 
naplniť � eto mury slovenským duchom.

Predseda MS M. Tkáč vo svojom príhovore poďakoval 
Slovákom v Poľsku za úsilie pretrvať a za to, že nevzdávajú 
zápas o slovenské dianie. Súčasne M. Tkáč prisľúbil kraja-
nom podporu pri riešení problémových otázok. Ubezpečil 
ich, že aj Slováci mimo územia Slovenska sú jeho neodlúči-
teľnou súčasťou. A s ochotou sa medzi nich vrá�  na svojich 
ďalších cestách. Rokovalo sa o ma� čných odboroch v Poľ-
sku a problémoch, s ktorými sa borí krajanské hnu� e. (aj)

XIX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

Ľ. Molitoris odovzdáva kópiu listu reverenda J. Murgaša Krajania počas stretnutia s predsedom M. Tkáčom Príhovor predsedu SSP J. Čongvu

Odkaz krajanom od predsedu Matice slovenskej
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Kalendár poduja�  Spolku Slovákov v Poľsku je bohatý 
najmä v letnom období, keďže sa vtedy konajú Dni slo-
venskej kultúry v Malopoľsku. V rámci tohtoročného už 
XIX. ročníka tohto poduja� a sa uskutočnil Deň slovenskej 
poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch, o ktorom sme správy 
priniesli v predchádzajúcom čísle, Deň slovenskej kultúry 
v Jablonke a Krempachoch, zábavný program I love Slova-
kia v Krakove a in memoriam vernisáž prác krajana Fran-
� ška Kolkoviča v Galérii slovenského umenia v Krakove.

Počas týchto akcií diváci mali možnosť načrieť do slo-
venského kultúrneho diania, ktoré im sprostredkovali 
mnohí domáci účinkujúci a súbory zo Slovenska. 

Celý cyklus poduja�  usporiadal Spolok Slovákov v Poľ-
sku za fi nančnej podpory Ministerstva administra� vy a di-
gitalizácie PR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Mám rád Slovensko
S pôvodným anglickým názvom 

I love Slovakia Chanson et Cabaret 
Variete sa tentoraz konalo poduja� e 
v rámci XIX. Dní slovenskej kultúry 
v Krakove, ktoré pripravil režisér Bar-
tłomiej Piotrowski, dlhoročný spolu-
pracovník Spolku Slovákov v Poľsku, 
fascinovaný slovenskou kultúrou 
v celom jej ponímaní. Pán režisér 
veľmi rád hľadá nové formy stvár-
nenia a premietnu� a umeleckých 
textov do študijných foriem, preto 
každý rok v jeho vydaní a pod jeho 
taktovkou vznikajú nové zaujímavé 
formy sprostredkovania aspoň akej-
si malej čiastky zo slovenského kul-
túrneho diania. Tento raz siahol po 
varieté. Jedná sa o divadlo s produk-
ciami rozličného druhu, ako sú scénky, kuplety, ar� s� cké 
výstupy. Divadlá malých foriem a experimentálne divadlá 
dokážu diváka zaujať vďaka úplne inému spracovaniu tex-

XIX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

tu alebo novým poňa� m scény, čo 
sa aj v tom prípade potvrdilo. Autor 
vystupoval súčasne ako herec – roz-
právač a spájajúci článok hlavných 
mo� vov. Čítal v� pné dobové anek-
doty z Haličských novín. V rámci in-
scenácie sa divákom v dvoch vstu-
poch predviedol kúzelník a pôvabná 
tanečnica kubánskych tancov. Klin-
com programu bol tanečný pár 
z folklórneho súboru Zelený javor 
– Jozef Lorenc a Kinga Lukášová z 
Krempách, ktorí previedli tance zo 
Šariša, Horehronia a okolia Komár-
na v choreografi i Márie Wnękovej 
v troch vstupoch. 

Divákov oslovila nielen inscená-
cia, ale aj priestory Divadla Scan-
dale Royal Variété & Cabaret s ne-
opakovateľnou atmosférou, ktoré 

boli akoby krakovskou miniatúrou vychýrenej francúzskej 
scény z Moulin Rouge (Červeného mlyna), kde má svoj za-
čiatok varieté.

Ako uviedol režisér, jeho zámerom bolo pou-
kázať na ten fenomén slovenskej kultúry – ľudový 
folklór, ktorý ju propaguje a to dosť výrazne mimo 
územia Slovenskej republiky a dokáže učariť aj 
tým najnáročnejším divákom. Čoho potvrdením 
boli rozprávané po predstavení zážitky divákov 
z celej inscenácie. Viacerí boli fascinovaní profesi-
onálnou prezentáciou slovenských ľudových tan-
cov v podaní folkloristov.

Na záver akcie sa účinkujúcim, režisérovi a di-
vákom prihovoril generálny tajomník ÚV SSP Ľ. 
Molitoris, ktorý im odovzdal pamätné diplomy 
a taniere, poďakoval za vynaložené úsilie šírenia 
slovenskej kultúry medzi krakovskými milovníkmi 
kultúry.

Agáta Jendžejčíková
Foto: Marián Smondek

KRAKOV

Tanečný pár J. Lorenc a K. Lukášová

Režisér B. Piotrowski

Vystupujúci v celej inscenácie
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V Jablonke
Dňa 1. júla 2012 sa XIX. dni slovenskej kultúry v Malo-

poľsku rozbehli plným prúdom. V tento deň sa priazniv-
ci a obdivovatelia slovenskej kultúry streli na pozemku, 
ktorý patri Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke. Pri srdci 
ich hriala nielen nádej na pekne strávené popoludnie pri 
slovenských, oravských spišských melódiách, ale tak� ež sl-
niečko, ktoré tento rok naozaj pekne prihrievalo líca všet-
kých divákov.

Poduja� e otvorila krajanská dychovka z Podvlka, ktorá 
si na tento deň vybrala niekoľko rezkých slovenských pies-
ní. Po ich vystúpení všetkých prítomných hos�  a divákov, 
krajanských činiteľov a priaznivcov zo scény privítala a po-
zdravila moderátorka poduja� a, predsedníčka Obvodného 
výboru SSP na Orave Genovéva Prilinská, ktorá pozvala na 
scénu generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku 
Ľudomíra Molitorisa, aby ofi ciálne otvoril poduja� e. Spolu 
s ním sa krajanom prihovorili generálny konzul SR v Krako-
ve Marek Lisánsky, zástupca vojta gminy Jablonka Bolesław 
Wójcik a tajomník gminy Jablonka Andrzej Woszczek.

Následne sa javisko stalo dejiskom historickej udalos�  
– uvedenia na trh novej publikácie z dielne vydavateľstva 
Spolku Slovákov v Poľsku s názvom Tajné dejiny hornej 
Oravy, ktorej autormi sú: PhDr. Milica Majeriková-Molito-
risová, PhDr. Ľudomír Molitoris a Mgr. Marián Smondek. 
Novú knižnú publikáciu na jablonskej scéne poriadne po-
krs� l predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty. Publikácia 

ponúka jedinečnú príležitosť nahliadnuť do historických 
údajov, z ktorých mnohé sú poľskej čitateľskej verejnos-
�  úplne neznáme. Ako sa dalo čakať, pútavý názov knihy 
okamžite pri� ahol záujemcov a tak mali autori mali čo ro-
biť, aby všetkým novopečeným majiteľom novej publiká-
cie napísali pri tejto príležitos�  pekné venovania. 

Po takom peknom úvode už nič nestálo v ceste tomu, 
aby sme sa zahľadeli do tanečných krokov a započúvali do 
krásnych slovenských i neslovenských melódii, ktoré v ten-
to deň zazneli z javiska. Program nedeľného popoludnia 
pripravil Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Oľgou 
Žabenskou z Oravského kultúrneho strediska v Dolnom 
Kubíne, takže nedeľný program nám spríjemnil celý rad 
vystupujúcich nielen z krajanského prostredia, ale i zo Slo-
venska. 

Ako prvý sa prezentoval mladý folklórny súbor „Lysec“ 
z Belej v Turci založený pred 10 rokmi skupinou nadšencov 
milujúcich folklór. Vo svojom repertoári sa zameriavajú 
hlavne na svoj rodný región, ale v programe majú tak� ež 
tance a piesne iných regiónov Slovenska. Umeleckou a or-
ganizačnou vedúcou súboru je Mgr. Eva Dudková. Do tan-
ca hrá im vyhráva ľudová hudba Čertovka. Na krajanskom 
poduja�  sa prestavili s tancami Vítanie jari v Belej, Horňje 
lúky, Tancom z Telgártu a Tancami z Polomky.

Ako ďalšia sa zo Slovenska prezentovala Folklórna 
skupina „Rosička, rosa“ z Dolného Kubína, ktorá na kra-
janských poduja� ach už vystupovala nejedenkrát. Vznikla 
v roku 1997. Vedie ju Kamila Drengubiaková. V roku 2000 
natočili v Slov. televízii folklórny fi lm Na svätého Jána. Sku-
pina „Rosička, rosa“ tak� ež účinkovala v televíznej relácii 
Slovenskej televízie Drišľakoviny. Do Jablonky si pripravila 
dva bloky - blok piesní, hudby a tancov Máj, máj, máj zele-
ný a cigánske spevy Armina a jej rodina. 

So slovenskými a oravskými ľudovými piesňami sa 
na scéne v Jablonke predstavila 8-členná Ľudová hudba 
Chorvátovcov zo Zábiedova. Všetci muzikan�  sú rodinní 
príslušníci zo širšieho okruhu. Vznikla v roku 2008 a jej za-
kladateľmi a vedúcimi sú Jozef Chorvát a jeho dcéra Janka, 
primáška ľudovej hudby. Okrem samostatných výstupov 
táto ľudová hudba často sprevádza pri rôznych vystúpe-
niach 50-člennú skupinu zábiedovských de� , mládeže 
a dospelých.

Obohatením folklórneho programu bol nepochybne 
Detský súbor nefolklórneho tanca Karolínka zo Zuberca. 

Ľudová hudba Chorvátovcov zo Zabiedova

Diváci sa museli schovávať pred spaľujúcimi ľúčmi Detský súbor nefolklorneho tanca Karolinka zo Zuberca
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Dalo by sa povedať, že svojím stepovaním prezentuje orav-
skú zámorskú kultúru. Súbor Karolínka vznikol v roku 2006 
v Zuberci a vedie ho Eva Brečková. Karolínka je súčasťou 
Občianskeho združenia Hafi ry, ktoré združuje dve taneč-
né skupiny – Karolínku a Izabellu, ktoré združujú mladších 
i starších 42 tanečníkov. Títo majstri Slovenska v stepovaní 
sa na jablonskom pódiu predstavili s nasledovnými tanca-
mi: Fugeľka, Husľovačka, Country vecička, Hanbáčik, Ta-
rantella a Remix.

Samozrejme, že nechýbali ani krajanskí umelci a ta-
nečníci. V Jablonke nechýbala detská ľudová hudba 
z Podvlka pod vedením Krištofa Pieronka, ktorá zahrala 
a zaspievala rad slovenských piesní. V rezkom tempe sa 
na scéne predstavili mažoretky z Podvlka pod vedením 
Anny Turvoňovej a Malí tanečníci z Krempách. Úsmev na 
tvári mnohýc krajanov vyvolal príbeh, ktorý v oravskom 
nárečí vyrozprávala ľudová rozprávačka Veronika Stasia-
ková z Orávky. Nádych spišského folklóru so sebou pri-
niesli dva krajanské folklórne súbory zo Spiša – FS Spiš 
z Novej Belej a FS Hajduky z Vyšných Lápš. 

Vystupujúcich bolo neúrekom a ich výstupov ešte viac. 
Pekný nedeľný program naplnený hudbou a tancom sa po-
maly chýlil ku koncu. Verím však, že dobrá nálada, ktorú 
pekný program v krajanoch pookrial, pretrvá aspoň jeden 
rôčik, do tých budúcoročných, jubilejných Dní slovenskej 
kultúry, na ktoré už teraz srdečne pozývame.

Marián Smondek

foto: aj, ms Folklórna skupina „Rosička, rosa“ z Dolného Kubína

 Krajanská detská ľudová hudba z Podvlka
Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš

Folklórny súbor Spiš z Novej Belej

Folklórny súbor „Lysec“ z Belej v Turci

O novú publikáciu s venovaním bol naozaj záujem
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V Krempachoch
V rámci XIX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku sa 

8. júla t.r. uskutočnilo poduja� e v prírodnom amfi teátre 
v Krempachoch. Na javisku sa prezentovali domáce i sloven-
ské súbory, ktoré priniesli divákom pozdrav z rodnej krajiny 
a živé slovenské slovo. Poduja� e usporiadal Spolok Slovákov 
v Poľsku za spolupráce s Miestnou skupinou SSP v Krempa-
choch a Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade. 

Slavnosť svojou prítomnosťou poc� li viacerí hos� a, o.i. 
predseda Ma� ce slovenskej Marián Tkáč, riaditeľ Múzea 
Ma� ce slovenskej Daniel Zemančík, generálny konzul SR 
v Krakove Marek Lisánsky, splnomocnenkyňa malopoľského 
vojvodu pre národnostné menšiny a etnika Elżbieta Mirga-
Wójtowicz a ďalší.

Z javiska sa zhromaždeným divákom prihovorili predse-
da MS M. Tkáč, predseda SSP J. Čongva a generálny tajom-
ník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý poprial divákom krásne zážitky 
zo spoločného stretnu� a v kruhu slovenskej kultúry. A ako 
povedal, cyklus venovaný dňom slovenskej kultúry v Malo-
poľsku je prínosom pre kultúru vôbec. Uviedol aj novú kni-
hu vydanú pri príležitos�  tohto poduja� a s názvom Tajné 
dejiny hornej Oravy. Táto publikácia je zdrojom poznania 

dejinného zápasu o slovenskosť na spomenutom území. 
Zhromaždených pozdravil aj predseda Ma� ce slovenskej M. 
Tkáč, ktorý o. i. povedal: - Drahí krajania, milí Slováci, som 
veľmi rád, že ste si slovenčinu udržali a počuť ju vo vašich 
kostoloch, na poduja� ach a na niektorých školách. Verím, 
že slovenskosť na tomto území má budúcnosť. Ako predseda 
Ma� ce slovenskej budem robiť všetko preto, aby ste v blízkej 
budúcnos�  pocí� li, že máme o vás záujem a tvoríte súčasť 
slovenského národa.

O životnos�  slovenskej reči na tomto území ubezpečil aj 
predseda Spolku Slovákov v Poľsku  J. Čongva, ktorý zdôraz-
nil, že reč je stabilizujúcim prvkom národa a ten prvok na 
území Spiša a Oravy je živý a vďaka nemu i duch slovenský. 

Program otvorila Mládežnícka dychovka, ktorá pôsobí 
pri Dome slovenskej kultúry v Kacvíne, pod taktovkou S. 
Wojtaszka. Zahrali slovenské ľudové i populárne melódie. 
Zasa domáca skupina moderného tanca „Karmelki“, ktorá 
pôsobí pri Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch pod 
vedením M. Krištofekovej, uviedla de�  do sveta rozprávko-
vých pesničiek. Po nich staršia skupina „Herz“ prezentovala 
choreografi u moderných tancov. S peknými melódiami ľu-
dových piesní prišla publikum pozdraviť aj domáca dychov-
ka pod taktovkou kapelníka Fran� ška Pacigu. 

Neskôr vánok slovenských ľudových zvykov, tancov 
a spevov priniesol divákom FS Maguranka zo Spišskej Sta-
rej Vsi, ktorý bol založený v roku 1980 pri Mestskom úrade 
v Spišskej Starej Vsi Darinou Veličkovou - Zelinovou a Vik-

Príhovor M. Tkáča na XIX. dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku

Moderátor podujatia Jozef Klukošovský DFS Maguračík z Kežmarku

FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi Tancuje FS Hajduky z Vyšných Lápš
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torom Majerikom, ktorý sa po celý čas staral o chod celé-
ho súboru. FS Maguranka sa venuje goralským piesňami 
tancom zo Zamaguria. Súbor má za sebou bohaté skúse-
nos�  s vystúpeniami doma i v zahraničí. V septembri 2010 
oslávil súbor 30 rokov od svojho založenia. Krempašskému 
publiku predviedol zemplínsky čardáš a program „Fľaška 
špij“. 

Hudobne súbor sprevádzajú Štefan Moravčík (akordeón) 
a Matúš Kačica (husle), Fran� šek Kačica ml. (husle), Adam 
Dlhý (kontrabas) a Dominik Rušin (akordeón). 

S detskými ľudovými hrami a tancami prišiel k divákom 
DFS Maguráčik z Kežmarku, ktorému zvýšenú pozornosť 
venovalo početné množstvo zhromaždených de� . Tento 
detský súbor vznikol v roku 1975 pri Dome pionierov a mlá-
deže v Kežmarku ako krúžok ľudových tancov.  Zaslúžila sa 
o to Terézia Klempárová. Bola snaha oživiť ľudové zvyky a 
tradície z oblas�  severného Spiša a Zamaguria. Čerpali zo 
života Goralov, čo  sa odzrkadlilo aj v názve súboru Detský 
folklórny súbor Goralik. Mladým folklóristom bol vzorom 
FS Magura, ktorý pracoval pri ZK ROH Tatraľan a keďže aj 
oni spracovávali goralský folklór, navzájom si fandili. Od l. 
januára 1981 pracoval detský súbor ako záloha mladých 
tanečníkov a spevákov pre folklórny súbor Magura. Preto 
bol  premenovaný  na Detský folklórny súbor MAGURÁ-
ČIK. Od roku 1984 začala so súborom Maguráčik praco-
vať aj detská ľudová hudba. Po nečakanom odchode pani 
Klempárovej na jej miesto prichádza tanečník a organizač-
ný vedúci súboru Magura pán Juraj Švedlár. Od 1. 7. 2003 
pracuje Maguráčik pod zriaďovateľskými krídlami školy a 
premenoval sa na Detský folklórny súbor Maguráčik pri 
ZŠ Dr. D. Fischera a KPM Kežmarok. Súbor má za sebou 
bohaté skúsenos�  s vystúpeniami doma i v zahraničí, kde 
dosahoval výborné výsledky. Našim divákov sa predstavili 
tancami z Gemera a Šariša, fašiangovými zvykmi kežmar-
ských remeselníkov. 

Spišské tance a spevy, ale aj slovenské predviedol divá-
kom FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý pôsobí pri Klubovni 
SSP vo Vyšných Lapšoch pod vedením D. Mošovej. Svojim 
program rozospieval celé publikum, za čo ho odmenili búr-
livým potleskom. Záver poduja� a patril šikov-
nému huslistovi Dávidovi Petráškovi z Krem-
pách, ktorý ukázal, že patrí k usilovným žiakom 
v hudobnej škole.

Javisko celé poobedie patrilo mnohým vy-
stupujúcim a medzi nimi bol aj moderátor Jo-

zef Klukošovský z Krempách, ktorý nás veselo a s dôv� pom 
sprevádzal celým poduja� m, za čo mu patria slová vďaky. 

Deň slovenskej kultúry v Krempachoch ostal živý v spo-
mienkach divákov a oboha� l ich o ďalšie pekné kultúrne 
zážitky. Všetkých záujemcov pozývame na budúcoročný ju-
bilejný XX. ročník tohto poduja� a.

Agáta Jendžejčíková

Čestní hostia (zľava): F. Mlynarčík, M. Tkáč, M. Lisánsky, J. Čongva, D. Zemančík, F. Kurnát

Ľ Molitoris odovzdáva diplom kapelníkovi F. Pacigovi

Detská skupina Karmelki z Krempách

Hrá dychovka z Krempách

Dychovka z Kacvína. Foto F. Paciga
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Polstoročie umeleckej práce Františka Kolkoviča 
in memoriam

Príhovor Ľ.  Molitorisa Príhovor M. Lisánskeho Rodina zosnulého Františka Kolkoviča Manželka Krystyna Kolkovičová

Zhromaždení na vernisáži počas sledovania spomienkového fi lmu o majstrovi Kolkovičovi

Kapela heligonkárov z Harkabúza Početný zástup milovníkov umenia

Marián Smondek
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

V jeho hlave vírili myšlienky a striedali sa rôzne 
predstavy od tých najčernejších, až po � e ra-
dostnejšie, v ktorých sa mu zdalo, že jeho sestra 

Anka, ktorú mal veľmi rád, lebo mu bola vekovo najbliž-
šie, každú chvíľu vbehne do dvora. Napä� e sa predlžovalo, 
akoby každý práve od neho čakal riešenie a rozhodnu� e, 
či radu. A on chudák stál medzi nimi zronený, nešťastný 
a zabudol už aj na to, aké mal šťas� e, že v tom pekle, ktoré 
v meste nastalo, nezostal. Čo teraz? Najlepšie by bolo vy-
brať sa hneď naspäť do mesta a obzrieť sa za ňou.

„Poďme za ňou do mesta,” zakričala zrazu Milka a prud-
ko sa obrá� la k Štefanovi so spýtavou otázkou v tvári, či jej 
rozhodnu� e schváli, alebo nie. Ale on neschválil a otec, 
skúsený vojak z prvej svetovej vojny, � ež.

„Po čo by sme sa tam sypali? O chvíľu sa nálet môže 
zopakovať,” povedal otec. Ženy sa na chvíľu zháčili a ostali 
� cho, pozerajúc bezradne na chlapov.

„Ak tam treba ísť, tak sa tam vrá� m iba ja, som predsa 
vojak. Jeden človek v tejto situácii na to stačí,” preriekol 
po chvíli Štefan. Jeho slová zavážili, ale otec predsa len do-
dal:

„V každom prípade treba počkať. Zanedlho sa začnú 
trúsiť ľudia, ktorí odišli do mesta. Veď tam neišla sama. 
Hádam Pán Boh dá, a sama sa vrá� , alebo s niekým príde. 
Alebo sa od ľudí niečo dozvieme...”

Tento otcov verdikt Štefana úplne neuspokojoval. Sú-
hlasil s ním, ale srdce mu hovorilo, aby sa ihneď vydal na 
cestu, aby nečakal. Určite ju nájde a dovedie domov. Práve 
jeho potrebuje a teraz...

„Otec, ja by som predsa len išiel... a to hneď!” Otec 
stál zamyslene uprostred nich a akoby si nevšímal ich spý-
tavé pohľady, upreté naň. Zažil už všeličo a v Haliči videl 
umierať svojich kamarátov po neúspešnom pro� útoku, do 
ktorého ich hnali cudzí dôstojníci. Ale letecké bombardo-
vanie ešte nezažil. Predstavoval si všetku tú hrôzu, ktorú 
tam prežívajú ľudia, civilis� , ženy, de�  a bolo mu ťažko na 
srdci pri pomyslení, že je tam jeho dcéra. Na druhej strane 
rozum kázal vyčkať, nehnať sa do nebezpečenstva, pokým 
sa veci trochu nevyjasnia. Lebo potom sa budú strachovať 
o dvoch...

„Vydrž, neponáhľaj sa. Počkáme na ňu. Ak sa jej nič 
nestalo, príde sama, lebo vie, že na ňu všetci netrpezlivo 
čakáme. Okrem toho, čo nevidieť tu budú prví Zbežania, 
čo majú dobré nohy, alebo sú tam na bicykloch. Uvidí-
me...,” povedal napokon a obrá� l sa smerom k humnu, 
kam pomaly zamieril. Na robotu a na ohradu nebolo ani 
pomyslenia, hoci materiál bol pripravený. Aj Štefan sa tro-
chu upokojil a pomalým krokom sa pohol do záhrady, aby 
sa pozrel, čo už posadili a či už niečo nevyrašilo. Mať ho 

volala, aby prišiel do kuchyne, že mu niečo nachystá na 
jedenie, ale on odmietol. Potreboval si všetko znovu pre-
myslieť a byť osamote.

„Neskôr, mama, prídem...,” povedal jej cez plece od-
chádzajúc.

Čas sa vliekol pomaly. Nad Nitrou sa stále kúdolil dym, 
ale lietadlá už neútočili. Tak ako ostatní členovia rodiny, 
aj Štefan vychádzal na dvor a netrpezlivo vyzeral, kým sa 
niekto neukáže z príchodzích zo strany mesta. Až okolo 
obeda sa ukázali prví prišelci. Ich rozprávanie bolo otrasné 
a vzbudzovalo u poslucháčov zdesenie. Hovorili o uliciach 
posiatych mŕtvolami ľudí, koní, rozvalín domov a o horia-
cich budovách. Ich Aničku nikto z nich nevidel.

Keď to Štefan všetko počul, nemohol ho už nikto doma 
udržať. Dofúkal duše na bicykli, vzal si pumpu pre istotu 
so sebou a vybral sa po ceste znovu smerom na Mlynárce 
do mesta. Bolo už popoludní, keď došiel k okraju mesta 
na Hlohoveckej ceste, vedúcej priamo do stredu Dolného 
mesta. V meste sa už na bicykli nedalo pokračovať, tak ho 
tlačil pri sebe obchádzajúc rozvaliny a trosky a pozoroval 
dielo skazy, ktoré tu nálet zanechal. Čím ďalej sa predieral 
do centra, tým viac si uvedomoval, aké ťažké bude v tom-
to zhone ľudí, ktorí už povychádzali na ulice a tak ako on 
hľadali svojich, nájsť svoju sestru Anku. Musím ísť k Ba-
ťovi, pomyslel si. Ak sa jej niečo stalo, bude tam niekde 
nablízku. Alebo už medzitým bude doma. Predieral sa pre-
to po hlavnej na korzo a k Baťovi, kde sa tmolilo hodne 
ľudí a kde bolo práve pristavené nákladné auto. Keď uvi-
del zblízka toľko mŕtvych popri múroch, tak ako sa snažili 
u� ecť a niekam ukryť, srdce mu ovládla úzkosť. Chodil od 
jedného k druhému a so strachom v srdci si uvedomoval, 
že tu vyhaslo veľa mladých ľudských životov, mladých žien 
a dievok. Trochu sa potešil, keď po opätovnom prezre�  
� el, ktoré tu ešte zostali a neboli odvezené, svoju sestru 
nenašiel. Podišiel k vojakovi, ktorého poznal a spýtal sa ho, 
či už veľa odviezli.

„Čo som bol sem nasadený, už bolo veľa odvezených. 
Tu bolo veľa mŕtvych. Skosili ich guľometmi, ako tu stá-
li v rade a neskoro sa rozutekali. Sirény spus� li neskoro... 
Bolo by stačilo, keby boli aspoň zaľahli na zem; veľa by sa 
ich bolo zachránilo,” poznamenal a bezradne rozhodil ru-
kami.

„A čo ranení?” vyzvedal sa Štefan ďalej.

„Všetkých vozíme do nemocnice, mŕtvych k márnici na 
cintorín, aby boli sústredení na jednom mieste,” povedal. 
„Ak si sestru nenašiel, skús ísť do nemocnice. Môže byť 
ranená, a keď tam nebude, potom už len...”

To posledné už nedopočul, lebo sa zvrtol a už bol roz-
hodnutý. Veď mu naozaj nič iné nezbývalo, než najskôr 

EMIL VONTORČÍK

NITRIANSKE  INFERNO  (9)
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hľadať na zhromaždiš� ach. Prehľadať celé mesto, to bola 
na jedno popoludnie beznádejná úloha. Pobral sa teda po-
maly k rieke a kolo rieky smerom k nemocnici, aby sa vy-
hol zataraseným uliciam. V okolí nemocnice bol čulý ruch. 
Schádzali sa sem príbuzní obe� , ranených, ako aj takí ako 
on, čo hľadali svojich najbližších. Tu sa dozvedel, že je tu aj 
veľa ľudí z Komja� c, pretože včera tam bol � ež nálet a zo-
stala po ňom kopa mŕtvych a ranených. Ranených dovážali 
do Nitry. Nevedel ani za kým ísť, koho sa spýtať. K ope-
račným sálam sa nedostal a čo videl ošetrovateľov, ktorí 
od� aľ prišli, pri pohľade na nich človeku zle prichodilo. Až 
mu ktosi poradil, aby sa najskôr pozrel na mŕtvych. Tých, 
čo zomreli v nemocnici, bolo už veľa. Veľa ranených sa už 
ošetrenia nedožilo, mnohí zomreli po operácii; všetkých 
kládli na seba akoby do siahovice, aby sa uľahčila iden� -
fi kácia.

Keď ju ani tam nenašiel, vybral sa späť do mesta. Vy-
dal sa smutný a zronený smerom k mestskému cintorínu. 
Dostať sa tam nebolo také jednoduché, pretože sa zase 
musel predierať ruinami a zatarasenými časťami Špitálskej 
ulice, potom cez Hlavnú ulicu, na ktorej bolo veľa rozbi-
tých povozov, až sa okolo Kubická dostal na Coboriho ulicu 
a zamieril hore smerom k mestskému cintorínu a k Červe-
nému krížu. (Stará márnica bola v tom čase pri múre cin-
torína ďalej na skalnej vyvýšenine a prichádzalo sa k nej 
zo západnej strany od Červeného kríža.) Keď sa približoval 
k starej márnici, už zďaleka videl, že je tam rušno. Práve 
pristavili auto a vojaci a sanitári skladali z neho mŕtvych. 
Srdce mu s� slo strachom. Nohy mu oťaželi a pomaly ich 
šúchal tým smerom v zlej predtuche...

„Nie!” skríkol zrazu na tých na korbe nákladiaka, keď 
nadvihli dievčenské telo v známych šatách... Bicykel sa mu 
vyšmykol z rúk a padol vedľa neho na cestu, zatmelo sa 
mu v očiach, ale premohol sa; naraz akoby ho akási nezná-
ma sila vymrš� la, priskočil k autu a vystrel ruky, aby si ju 
vzal do náručia. Tí na korbe i povedľa auta sa zarazili a na 
chvíľu im utkvel zrak na tomto náhodnom stretnu� , hoci 
za tých pár hodín, čo boli v tejto sanitnej službe už toho 
videli príliš veľa na jeden život... Preto o chvíľu pokračovali 
vo svojej práci. Len čo skončia, majú príkaz vykopať jamu 
pre masový hrob, lebo zdravotný dozor súri, aby už zajtra 
bolo možno hromadne pochovávať. Nevideli už, ako si Šte-
fan v � chom, nemom plači niesol svoju Aničku k padnuté-
mu bicyklu, ktorý mu akýsi muž, čo ho pozoroval, podišiel 
zdvihnúť, aby si ju odviezol domov. Konečne ju našiel, ale 
mŕtvu. Ešte pred chvíľou stále dúfal, že práve jej sa to ne-
môže stať...

Jeho ďalšie konanie bolo akési automa� cké. Bolesť mu 
zovrela nielen hrdlo, ale i myseľ. Tichučko si opakoval: „Ja 
si ťa odveziem domov. Doma si ťa pochovám...” Chcel si ju 
posadiť na rúru, ale potom si uvedomil, že to tak nepôjde, 
lebo je mŕtva. Preto ju posadil na korman, pravou rukou 
pridŕžal v drieku, hlavu jej oprel o plece a pomaly sa po-
bral smerom na Molnoš. Na ulici, kde ľudia prekračovali 
mŕtvych a obchádzali ranených, ktorým nemohli pomôcť, 
si tohto podivného mládenca s mŕtvym dievčaťom na bi-
cykli nikto zvlášť nevšímal. A keď si aj všimol, tak len na 

okamih, ponáhľajúc sa za svojimi povinnosťami, lebo kto 
nemusel, veľa sa vonku nevytŕčal. Nikto nevedel, kedy sa 
nálet zopakuje.

Bola to však stras� plná cesta, ktorú s mŕtvou na bicykli 
mohol prekonávať len človek, ponorený do svojej boles� , 
ktorý nevnímal okolie a svet, ani grotesknosť svojho po-
čínania. Mŕtva sa mu čochvíľa zosúvala z bicykla, ale on 
neúnavne znovu a znovu si ju naprával, a po chvíli znovu 
a znovu pokračoval. Bol už v Mlynárciach, keď si ho vši-
mol z domu ktosi, čo poznal ich rodinu. Chvíľu pozeral na 
jeho prepravu mŕtvej a potom ho čosi napadlo a vybehol 
za ním.

„Počúvaj, Štefan, takto neprídeš ani do rána domov. 
Počkaj, pomôžem � ,” pristavil ho. Štefan zastal a keď ho 
poznal, dovolil mu, aby mu pomohol položiť mŕtvu na trá-
vu v jarku. „Počkaj tu chvíľu,” povedal mu, „donesiem �  
koryto na pranie a v ňom sa �  nebude zošmykovať.” Po 
chvíli naozaj doniesol neveľké koryto, ale dostatočne veľké 
na to, aby mohlo zachy� ť ťažisko mŕtveho tela. Jedným 
koncom ho opreli o sedadlo a druhý koniec prečnieval cez 
korman. Takto ho vyprevadil znovu na cestu smerom na 
Kajsu. Bolo to lepšie, iba sa nesmel prudko stáčať, iba po-
stupne, pomaly, aby sa koryto nezošmyklo.

Uľavilo sa mu, ale len telesne. Duchom bol stále sústre-
dený na mŕtvu...

„Ja si ťa odveziem domov pochovať...,” opakoval pod-
chvíľou a pomaly pokračoval po prašnej ceste. Ľudia, čo 
ho poriedko stretali, najskôr zdúpneli pri pohľade na jeho 
náklad, ale vzápä�  ich ovládol žiaľ a so slzami v očiach od-
vracali pohľad od Štefanovho bicykla...

Pohreb bol hneď na druhý deň, lebo nikto nevedel, 
čo sa bude diať o hodinu. Cintorín v obci majú pri stanici 
a okrem toho na stanici v pristavenej a vykurovanej vla-
kovej súprave bolo nemecké veliteľstvo a sem sa zbiehali 
nitky telefonických spojení. Našťas� e, o tom z prítomných 
na cintoríne nikto nič nevedel, dokonca ani rozviedka so-
vietskej armády. Osud tak chcel, že nielen Ankina smrť, ale 
aj jej pohreb sa odohrali v doprovode leteckých s� hačiek, 
ktoré znovu zaútočili na Nitru a niektoré v širokom oblú-
ku nadlietávali až nad neďaleké Mlynárce. Kňaz sa poná-
hľal, sem tam pozdvihol oči k nebu nad Nitrou, podobne, 
ako mnohí z neveľkého zhromaždenia smú� acich, ktorých 
nebezpečenstvo neodradilo a prišli vzdať poslednú poctu 
nebohej a preukázať solidaritu jej rodine. Ponáhľali sa aj 
hrobári a dokončenie práce si nechali napotom. Iba Šte-
fan sa ešte stále neprebral z ťažkej trudnomyseľnos� . Keď 
ho odchádzajúci členovia rodiny súrili k odchodu, otvoril 
uplakané oči a povedal im pokojne:

„Hneď prídem za vami.” Otec pochopil hĺbku jeho bo-
les�  a ľútos� ; povedal im, aby ho nechali na pokoji. A sám 
odchádzal posledný za svojou rodinou, z času na čas sa ob-
zerajúc na svojho mladšieho syna, ako tam stojí nad hro-
bom svojej sestry, ranený osudom, že si namiesto neho, 
vojaka, zobral do večnos�  jeho milovanú sestru.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s.183)
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V dnešnom čísle budeme pokračovať v potulkách po 
Žilinskom samosprávnom kraji. Prejdeme niektorými zau-
jímavými des� náciami na Orave, ktoré ponúkajú možnos�  
poznania, oddychu či športového alebo kultúrneho vyži-
� a. V závere sa presunieme na Liptov, kde odhalíme ďalšie 
pekné záku� a slovenskej krajiny.

Oravský hrad
História Relax Služby
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Jednou z najväčších historických atrakcií Oravy je nepo-
chybne Oravský hrad vypínajúci sa nad Oravským Podzám-
kom, ktorý patrí k najnavštevovanejším pamiatkam svojho 
druhu na Slovensku. Môžete sa tu dozvedieť čo-to o deji-

Potulky po žilinskom samosprávnom kraji

zároveň spravuje aj Li-
terárne múzeum P.O. 
Hviezdoslava v Dol-
nom Kubíne, Expozíciu 
Hviezdoslav – Hájni-
kova žena pod Babou 
horou v Oravskej Pol-
hore, Čaplovičovu 
knižnicu v Dolnom Kubíne, Izbu T. H. Florina v Dolnom Ku-
bíne, dom zakladateľa slovenského realizmu Mar� na Ku-
kučína v Jasenovej a Oravskú lesnú železničku, ktorá slúžila 
na prepravu dreva z Oravy na Kysuce. Inou perspek� vou 
pohľadu na Oravský hrad sa môžete pokochať počas spla-
vu na pl� ach, ktorý z Hornej Lehoty do Oravského Pod-
zámku trvá cca hodinu.

Skipark Kubínska Hoľa
Relax Šport Príroda Služby
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Ak ste vyznávačom skôr fyzicky ak� vneho trávenia voľ-
ného času, určite na Orave nevynechajte Skipark Kubínska 
Hoľa. V letnej sezóne môžete využiť služby BikeParku, kde 
je pripravených šesť downhillových tra�  (cyklis� cké tra-
te v teréne s klesajúcim charakterom) s celkovou dĺžkou 
9500 metrov a prevýšením 600 metrov. Ak nie ste majite-
ľom vhodného bicykla, pomôže Vám miestna požičovňa. 
Pre tých, ktorí obľubujú ešte väčší adrenalín, je tu možnosť 
paintballu či paraglidingu. V zime ponúka Skipark až štr-

nách spojených so samotným hradom, avšak bohužiaľ len 
tej čas�  Oravy, ktorá dnes leží na Slovensku, a to napriek 
tomu, že dejiny obcí, ktoré sa dnes nachádzajú v Poľsku sú 
neodlučiteľné späté práve s týmto hradom. Okrem histo-
rickej čas� , kde sa nachádzajú viaceré jedinečné exponá-
ty, má hrad aj etnografi ckú a prírodovednú expozíciu. Pre 
návštevníkov je vždy pripravená nejaká atrakcia v podobe 
živých vystúpení v stredovekých či novovekých dobových 
kostýmoch. Hrad je pod správou Oravského múzea, ktoré 

Oravský hrad možno 
obdivovať aj z vodnej 
hladiny

Na hrade vás čaká nádych minulosti Etnografi cká expozícia

Prekrásny výhľad na okolie

Takto to mohlo vyzerať v praveku

Na Kubínskej holi je krásne v zime i v lete
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násť zjazdových tra�  s ôsmimi lyžiarskymi vlekmi a štyrmi 
sedačkovými lanovkami. Dve lanovky pritom fungujú aj 
počas letnej sezóny. Pre nadšencov snowboardu je otvo-
rený SnowboardPark s rôznymi stupňami obťažnos� . Sú-
časťou sú služby ako požičovňa, servis, ubytovanie, bufet 
či lyžiarska škola. Kubínska hoľa zároveň ponúka možnos�  
cykloturis� ky a pešej turis� ky hrebeňmi i svahmi Oravskej 
Magury. Podľa svojich schopnos�  a možnos�  si tu môžete 
vybrať náročné i menej náročné formy ak� vneho trávenia 
voľného času.

Aquapark Dolný Kubín
Relax Šport Služby
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Po športových ak� vitách, potulkách po prírode či his-
torických pamiatkach Oravy iste dobre padne oddych v 
Aquaparku v Dolnom Kubíne, ktorý je otvorený celoročne. 
Pri zakúpení lístku do vodného sveta budete môcť využiť 
an� korový plavecký bazén, tobogany, relaxačný bazén, 
divokú rieku, vírivky, hojdací záliv, � nsku saunu či detský 
kú� k. V areáli sa nachádza � ež reštaurácia, moderné ma-
sážno-rehabilitačné centrum a fi tnes centrum. Pri návšte-

ve s deťmi môžete 
využiť výhodné 
rodinné balíky, 
ale ako turista si 
tak� ež môžete za-
kúpiť lacnejší nie-
koľkodňový vstup. 
Oslávenec získa 
v deň svojich naro-
denín ako darček 
vstup do celého 
aqauparku na tri 

hodiny zadarmo. Teplota vody v oddychových bazénoch je 
34°C, avšak v plaveckom bazéne podstatne nižšia, a teda 
odporúčame sa v ňom zdržiavať skutočne len za účelom 
plávania. Čistenie vody zabezpečujú najmodernejšie tech-
nológie, ktoré neškodia ani vašim plavkám ani ľudskému 
organizmu a preto sú vhodné aj pre malé de� .

Orava Pass
Pobyt na Orave iste spríjemní tzv. Orava pass. Ide o re-

gionálnu kartu zliav, ktorú môžete získať buď ako hosť uby-
tovaný u niektorého z partnerských ubytovateľov a vtedy 
Vám pla�  počas vášho pobytu alebo si ju môžete zakúpiť 
a vtedy pla�  dvanásť mesiacov od momentu ak� vácie. Táto 
karta umožňuje čer-
pať zľavy od 10% do 
20% z najrôznejších 
služieb u takmer tri-
dsia� ch zmluvných 
partnerov na celej 
Orave. Ich zoznam 
nájdete na www.
oravapass.sk.

Liptov
Orava susedí s ďalším svojráznym krajom na severe Slo-

venska Liptovom, kde budete mať na výber z pätnás� ch 
lyžiarskych stredísk so sedemdesia� mi kilometrami zjaz-
doviek, ôsmych aquaparkov, termal parkov či kúpeľov s vy-
še štyridsia� mi bazénmi a z vyše � síc kilometrov značkova-
ných turis� ckých trás, štyroch jaskýň i štyristo kilometrov 
cyklotrás. Ak k tomu prirátame viacero zaujímavých his-
torických objektov a ľudovú architektúru zapísanú medzi 
pamiatky UNESCO, na Liptove sa určite nudiť nebudete.

Thermal Park Bešeňová
Relax Služby Príroda Šport
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Máte chuť na oddych spojený so snahou urobiť niečo pre 
svoje zdravie? Thermal park Bešeňová je potom to pravé, čo 
hľadáte. Areál je vybudovaný na báze horúcich prameňov ge-
otermálnych vôd, ktorých liečivé účinky poznali už starí Kel-
� . Voda blahodarne pôsobí na pohybové a dýchacie ústro-
jenstvo, má priaznivé kozme� cké účinky, pomáha pri liečbe 
urologických problémov a pôsobí � ež pozi� vne na psychiku 
človeka. Nachádza sa tu trinásť vonkajších i tri vnútorné ba-
zény s teplotou od 26 do 39°C a okrem toho množstvo atrak-
cií ako relaxačné bazény, tobogany, divoká rieka a podobne. 
Vo wellnes si môžete vybrať z pia� ch sáun, hydromasážnych 
spŕch, tepidária, masáží, rašelinových zábalov alebo si len tak 
posedieť vo vyhrievanom kresle z 24 karátového zlata. Pria-
mo v areáli sa nachádzajú reštaurácie i možnosť ubytovania 
od klasických izieb cez štúdia a apartmány s kuchynkami až 
po prezidentský apartmán pre náročnejších.

Milica Majeriková-Molitoris

Príjemný oddych v aquaparku

Oddych v teplej vode je možný v každom počasí

SLOVENSKO
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Hmotná pomoc biskupa Vojtaššáka 
slovenským utečencom. Dva listy spišského 
ordinára poľským kardinálom

Po zmene poľsko-československej hranice, 20. mája 
1945, a po znovupripojení severného Spiša a hornej Ora-
vy k Poľskej republike, nastali pre slovenské obyvateľstvo 
výnimočne ťažké časy. Pro� slovenský postoj prezentovali 
to� ž, prak� cky až do poľsko-československej zmluvy z 10. 
marca 1947, orgány štátnej správy a samosprávy, poľskí 
kňazi a učitelia, vojsko75, polícia, štátna bezpečnosť, poľskí 
pohraničiari, ale aj Poliaci z ľavého brehu Bialky. Ako príklad 
dras� ckých pro� slovenských opatrení uvedieme uznesenie 
samosprávnej rady obce Tatranská Bukovina. V uznesení, 
z 24. marca 1945, bukovinskej rady čítame, o.i.: 

Wszystkich tych mieszkańców, którzy oświadczają, że 
są Słowakami a mieszkają na polskich ziemiach w groma-
dach Jurgów, Jaworzyna, Rzepiska i Czarnogóra spowodo-
wać do opuszczenia tych gromad w drodze dobrowolnej, 
a w razie oporu przymusowo wysiedlić.

Wszystkich tych polskich obywateli, którzy oświadcza-
ją, że są Słowakami – a uprzednio odbyli czynną służbę 
w Wojsku Polskim i Państwu Polskiemu przysięgę wierno-
ści złożyli – prosimy pociągnąć do surowej odpowiedzial-
ności za zdradę stanu76.

Na poľsko-slovenskom pomedzí šarapa� la banda „Og-
nia“, Józefa Kurasia, rodáka z obce Waksmund pri Novom 
Targu. Tento človek si prisvojoval právomoci riadneho or-
gánu štátu: podpisoval rozsudky smr� , zabavenia židovské-
ho, slovenského, ale aj poľského majetku, nakladal vysoké 
kontribúcie. Pritom aj vraždil, lúpil a kradol77.  

Bádateľ poľsko-slovenských vzťahov tohto obdobia má 
niekedy dojem, že veľa týchto pro� slovenských akcií malo 
charakter iracionálnej odvety a pomsty za to, že sa Spišia-
kom a Oravcom podarilo pokojne a bezpečne prežiť obdo-
bie 2. svetovej vojny, ako občanom Slovenskej republiky, 
čo nebolo dané obyvateľom Generálneho Gubernátu.

Prenasledovanie slovenského obyvateľstva malo via-
cero foriem. Za svoju neoblomnú slovenskosť bolo treba 
zapla� ť vysokú cenu. Interpelácia poslancov Ľudovej stra-

75  Veľkú krivdu zo strany poľského vojska pocí� li aj moji rodičia. V lete 1945 
sa oddiel poľského vojska ilegálne nasťahoval do nášho domu, vtedy najväčšej 
budovy v Jurgove, a používal ho ako malú kasareň do 23. apríla 1948, keď z viny 
vojakov zhorel.
76  Rezolucja Gminnej Rady Narodowej, z 24 marca 1945 r., do Tymczasowego 
Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. In: Kwiek, Julian. 
Z dziejów mniejszości słowackiej…, s. 85.
77  Z najnovšej literatúry o Kuraśovi pozri napríklad štúdiu Ľudomíra Molitori-
sa:  Postoj Józefa Kuraśa „Ogňa“ ku slovenskej národnostnej menšine na Spiši 
a Orave v rokoch 1945–1947. In: Nepokojná hranica. Krakov 2010, s. 157-195. 
O šarapatení Kuraśa hovorí aj dokumentárny fi lm, vyrobený Ústavom pamä�  
národa,  Bohom zabudnuté kúty. 

ny, podaná v Národnom zhromaždení 16. februára 1946, 
uvádza, že v tom čase vyhasli životy prinajmenšom 14 Slo-
vákov. Boli viaceré prípady uväznenia, telesného týrania, 
krádeží a rabovačiek. V duchovnej a psychickej sfére ťažko 
doľahli na Slovákov: likvidácia slovenského školstva, elimi-
novanie slovenčiny ako jazyka bohoslužieb, či nariadenie, 
že matričné spisy musia byť prispôsobené poľskému pra-
vopisu. 

Výpočet pro� slovenských akcií by si vyžiadal viaczväz-
kové publikácie, čo dosvedčujú markantne o.i. spisy Komi-
tétu utečencov zo Spiša a Oravy v archíve v Bytči. Problém 
je pomerne dobre spracovaný v slovenskej historickej lite-
ratúre78.  V dôsledku prenasledovaní, nespočetných krívd 
(hmotných a morálnych), pocitu neistoty, čo prinesie naj-
bližšia budúcnosť, okolo šesť a pol � síc Spišiakov a Orav-
cov, to jest viac ako štvr� na populácie severného Spiša 
a hornej Oravy, hľadalo útočisko na území Slovenska.

Utečencom z Poľska spišský biskup pomáhal aj mate-
riálne, čo dosvedčuje Report delegáta Amerického Výbo-
ru Oslobodenia Spiša a Oravy od Jozefa Miloslava Maťa-
šovského: He stated in his Report, that Bishop Vojtassak 
was involved in helping the Spiš and Orava Slovaks even in 
1946 when, in addi� on to clothing and feeding the Slovak 
refugees from Polish-held Spiš and Orava villages, he pe� -
� oned the ecclesias� cal hierarchy in Poland for the return 
of the villages to Slovak Spiš diocese79.

Otec biskup Vojtaššák mal presné informácie, o tom, čo 
sa deje so Slovákmi v Poľsku, a preto neváhal vystúpiť na ich 
obranu. 29. decembra 1945 napísal list poľskému prímasovi 
a v odpise aj krakovskému kardinálovi Sapiehovi80.  

78  Z najnovšej vedeckej literatúry pozri: Majeriková, Milica. Postavenie sloven-
ského obyvateľstva na severnom Spiši a hornej Orave po skončení druhej sveto-
vej vojny (1945–1947). In: Nepokojná hranica. Krakov 2010, s. 139-155.
79  Matasovsky Matuschak, Irene. The abandoned ones. The tragic story of 
Slovakia΄s Spiš and Orava regions. 1919–1948. 2008, s. 75.
80 Biskupov list bol poľským cirkevným hodnostárom expedovaný v podobe odpi-
sov, overených 5. januára 1946 biskupskou kanceláriou. V pátraní po pôvodnom 
texte listu, v Archíve Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, sme nemali úspech. 
Pravdepodobne si ho vypožičal prof. Alojz Miškovič, keď pripravoval do tlače 
knihu o severných hraniciach Slovenska. Originál sa teda môže ešte aj dnes na-
chádzať v písomnej pozostalos�  jurgovského rodáka.
Pôvodný la� nský text listu preložil do slovenčiny prof. Alojz Miškovič, a preklad 
uverejnil vo svojej monografi i, vydanej pod pseudonymom Andrej Bielovodský, 
Severné hranice Slovenska. Bra� slava 1946, s. 140-144. Zdá sa nám, že sa na 
Slovensku list biskupa Vojtaššáka nedočkal iných vydaní.
Na samom začiatku prof. Miškovič, asi zámerne, vynechal časť prvej vety listu. 
To� ž la� nský text: e cap� vitate et incarera� one per septem mentes durante, 
reduci ad Cathedram, preložil do slovenčiny ako: vrá� všiemu sa do svojho sídla.
V Poľsku, prevzatý z Miškovičovej knihy, bol uverejnený dvakrát: v článku Jozefa 
Čongvu: Spišský biskup Ján Vojtaššák a Slováci v Poľsku. (Život, č.2/1992, s. 8 
– 9), a v VII. zväzku Almanachu Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku, ináč veno-
vanom prof. Miškovičovi. (Kraków 2000, s. 155-158). Jozef Miloslav Maťašovský, 
delegát Amerického Výboru Oslobodenia Spiša a Oravy (American Libera� on 
Commi� ee for Spis and Orava), dostal od biskupa Vojtaššáka overený odpis de-
cembrového listu. Delegát prišiel na Slovensko dokumentovať fakty prenasle-
dovania Slovákov v Poľsku. Po rokoch jeho sestra, Irene Matuschak, uverejnila 
anglický preklad listu v kanadskom časopise Jednota (Wednesday, August 22, 

PO STOPÁCH MINULOSTI
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Z hľadiska témy predmetného príspevku načim odcito-
vať niekoľko viet decembrového listu, znázorňujúcich tra-
gické položenie slovenskej menšiny: 

Vpád Poliakov, nanovo obsadzujúc roku 1945 čas�  hor-
nej Oravy a Spiša, vyženúc slovenským obyvateľom ich vod-
cov a učiteľov, neľudsky, ba kruto zaobchádzajúc s každým, 
kto si bráni svoje prirodzené národné práva, u tamojšieho 
ľudu všeobecne spravil tak nenávideným poľský národ, že 
� síce týchto obyvateľov radšej opúšťa svoje rodné krby, 
cez stáročia úzkostlivo chránené a radšej sa vysťahujú, ako 
by ako sa všeobecne vyslovuje boli nútení znášať poľské 
jarmo. Od toho času pod stálym tlakom poľskej polície čo 
aj slovenskí dušpas� eri museli opus� ť svoje farnos� , polo-
ženie veriacich je na zaplakanie.

Eminencia, knieža kardinál! Čo som tuná uviedol, je pí-
sané viac krvou, ako atramentom. Krvou, tečúcou zo srdca 
obyvateľov a veriacich hornej Oravy a Spiša, ktorí nás stá-
le prosia, aby sme ich, odtrhnutých, nenechali ich osudu. 
Krvou, tečúcou z môjho vlastného srdca, lebo vo veci od-
trhnutých a pro�  vôli obsadených pokrvných Slovákov sa 
musím zastať 81.

Odcitované vety vyjadrujú verne situáciu Slovákov 
v Poľsku, ale aj hlboký Vojtaššákov súcit nad krutým osu-
dom slovenských katolíkov, ktorí sa ocitli v cudzom štáte. 
Spišský ordinárius videl, ako účinný prostriedok pomoci 
pokrvných Slovákov, inkardovanie 18 spišských a oravských 
farnos�  do spišskej diecézy, do ktorej patrili odjakživa. Per-
fektne koncipovaný výklad dejín slovenských goralov, kto-
rých národné cítenie bolo vždy, a je aj naďalej slovenské, 
mali presvedčiť adresátov decembrového listu, že vrátenie 
Slovensku dvoch dekanátov je riešením nielen spravodli-
vým, ale aj jedine možným. Navyše, pre veľké Poľsko malé 
čas�  Spiša a Oravy sú takmer bezvýznamné: Sám predmet 
nedorozumenia, vzhľadom na veľké Poľsko, nemá význa-
mu a je ničím. Napro�  tomu pre malého a chudobného 
brata Slováka aj také okyptenie znamená mnoho82. 

Biskup Vojtaššák prosil adresátov svojho listu, aby na 
patričných miestach intervenovali v prospech korektúry 
štátnej hranice:

Eminencia, knieža kardinál! Čo som hore načrtol, má 
presvedčiť Vašu Eminenciu, že je potrebná nejaká interven-
cia u poľskej vlády zo strany Vašej Eminencie, ktorá by bola 
bezpochyby veľkej váhy, aby nedovolila ďalej sa rozrastať 
nepriateľským vzťahom medzi Poľskom a Slovenskom (...) 
pre takúto maličkosť, ako je v pomere k veľkému Poľsku 

1984, p. 12), v rámci článku na pokračovanie pod � tulom The abandoned ones. 
Pred tromi rokmi, v roku 2008, anglický text listu z 29. decembra 1945, bol uve-
rejnený Irenou Matasovsky-Matuschak, v jej knihe The abandoned ones. The 
tragic story of Slovakia΄s Spiš and Orava regions. 1919–1948, v kapitole VII: The 
Bishop΄s Appeal, s. 76-79. Tento text vyšiel tlačou v Pocte na moje sedemdesia-
� ny. Pozri: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciole-
cie urodzin. (Katowice – Kraków 2009, s. 480-483).
81 Bielovodský, Andrej. Severné hranice Slovenska Bra� slava 1946, s. …; .Alma-
nach Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku. VII. Kraków 2000, s. 155; Matasovsky-
Matuschak, Irene. The abandoned ones...., s. 78; Państwo, prawo, społeczeńst-
wo ..., s. 482.
82 Bielovodský, Andrej. Severné hranice..., s. ...; Almanach Słowacy w Polsce…, 
s. 156; Matasovsky-Matuschak, Irene. The abandoned ones…, s. 79; Państwo, 
prawo, społeczeństwo…, s. 482.

kúš� k hornej Oravy a Spiša - dvoch dekanátov, spolu len 
18 farnos� , napro�  tomu toľké � síce nešťastných a nespo-
kojných obyvateľov.

Nech vrá�  Slovensku historické hranice od stáročí re-
špektované na hornej Orave a Spiši. (...) slovenskí Horali 
hornej Oravy a Spiša, ktorí sú slovenskej národnos� , chcú 
opätovne a defi ni� vne ku svojmu materinskému Sloven-
sku. Ich túžba je spravodlivá a obidvom bratom veľmi zále-
ží na tom, aby sa splnila83.

Vo veci prenasledovaných Slovákov spišský biskup nemo-
hol urobiť viac. List biskupa Vojtaššáka poľským cirkevným 
hodnostárom sa niekedy hodno�  ako svedectvo jeho naivi-
ty84.Aj taká interpretácia je možná. Na druhej strane spišský 
ordinár mohol zdieľať presvedčenie, že pravda a spravodli-
vosť sú oveľa vyššie hodnoty, ako poli� cká ra� o rei publi-
cae, a že najvyšší predstavitelia poľského duchovenstva, by 
� eto základné princípy mali realizovať v praxi.

Výzva spišského biskupa skončila bezúspešne. Žiaden 
z dvoch poľských kardinálov, oslovených biskupom Vojtaš-
šákom, sa nepodujal intervencie, nielen u poľskej vlády, 
ale kdekoľvek. Navyše, neráčili ani formulovať, čo by sa už 
aj zo slušnos�  patrilo, odpoveď na Vojtaššákov list85.

Oveľa neskôr, 7. januára 1964, už v Senohraboch pri 
Prahe, otec biskup Vojtaššák napísal list poľskému príma-
sovi Štefanovi Wyszyńskému. Tento druhý list už nesúvisí, 
ani len nepriamo, s právnym a fak� ckým postavením Slo-
vákov v Poľsku. Je to len prirodzená vec, veď situácia slo-
venskej menšiny v Poľsku nebola po devatnás� ch rokoch 
tak drama� cká ako v čase expedovania listu z 29. decem-
bra 1945.

Aj v liste zo začiatku 1964 roku spišský ordinárius prosil 
prímasa Wyszyńského, aby veľkodušné a veľkorysé kroky 
na patričných miestach podujal vo veci vrátenia spišskej 
diecéze 18 farnos� , odpojených od nej v medzivojnovom 
období, a potom � ež koncom 1945 roku. Aj v tomto liste 
nájdeme historické zdôvodnenie slovenských práv na toto 
územie. Biskup Vojtaššák ešte aj teraz veril, že korektúra 
hraníc spišskej diecézy je reálna: Veľké Poľsko urobilo by 
voči malému Slovensku veľkorysé gesto, keby si dnes pove-
dalo, ako kedysi Hyram Šalamúnovi, že je to „Chabul“, čo 
núka za Cédry odvezené z Libanonu. Veru, územie Oravy 
a Spiša je „Chabul“ za odňaté Tešínsko a jeho uhlie. A preto 
taký darúnok Veľké Poľsko radšej odmietne, alebo sa ho 
zriekne, aby dopomohlo k zahojeniu rany stále krvácajúcej 
na tele malého Slovenska. (...) 

83 Ibidem.
84 Chalupecký, Ivan. Biskup Ján..., s. 12
85 V Archíve Krakovskej Metropolitnej Kúrie sa nám nepodarilo nájsť Vojtaššá-
kov list, poslaný kardinálovi Sapiehovi. Prímas Poľska, kardinál Stefan Wyszyński, 
zásielku dostal, o čom svedčí kópia, písaná na písacom stroji, v prímasovskom 
archíve. Pôvodný text listu prepísal pravdepodobne tajomník prímasa Augusta 
Hlonda, žiaľ, s nepresnosťami a chybami. Máme dojem, že tajomníkovi la� nčina 
robila akési problémy. Asi preto obsah listu prezentoval v podobe niekoľkých 
riadkov, písaných po taliansky.
Hľadali sme eventuálnu kardinálovu odpoveď. Bezúspešne. Prof. Stanisław Ko-
siński, vtedajší direktor gnieznenského archívu, nám 30. januára 1989, písal v tej-
to veci: Niestety, właściwej odpowiedzi w archiwum prymasowskim w Gnieźnie 
nie znalazłem. Zasadniczo, gdyby ona wtedy była, byłaby wciągnięta do moich 
akt. (Prameň: súkromný archív autora príspevku).

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Výnimočná súťaž regionálnych jedál
V priebehu júla sa v 

Łopusznej uskutočnila 
súťaž regionálnych jedál, 
ktoré pripravili spolky 
gazdiniek z Gminy Nowy 
Targ. Bol to 40. jubilejný 
ročník súťaže, v rámci 
ktorého boli organizáto-
rom i niektorým účinku-
júcim udelené medaily Zaslúžený pre Gminu Nowy Targ za 
účasť a propagáciu tradičných jedál. Poduja� a sa zúčastni-
li zástupkyne gazdiniek z Novej Belej, Krempách, Durš� na 
a ďalších obcí z celej gminy. Bola aj rekordný počet divá-
kov, hos�  i turistov, ktorí prišli na poduja� e. (fp)

Preteky požiarnikov
Gminných športovo-požiarnických pretekoch, ktoré sa 

konali 8. júla t.r. v Nedeci, sa zúčastnilo 24 požiarnických 
družs� ev z Gminy Nižné Lapše. V rámci vekových kategó-
rii bolo nasledovne zadelenie: dospelí - desať družs� ev, 
z toho jedno ženské; mládežníckych - 8 chlapčenských a 6 
dievčenských. Hosťom pretekov bolo družstvo DHZ Hanu-
šovce zo Slovenska, s ktorým DPZ Nedeca úspešne spolu-
pracuje už takmer 20 rokov.

Preteky prebiehali v dvoch súťažných konkurenciách: 
zásahové cvičenia a požiarnická štafeta 7x50 m s prekážka-
mi. Na záver boli vyhlásenie výsledky súťaže, podľa ktorých 
v kategórii dospelých zvíťazilo družstvo DPZ z Tribša, druhé 
miesto obsadil DPZ z Kacvína, tre� e patrilo DPZ z Frid-
mana. V kategórii mládežníckych družs� ev dievčat prvé 
umiestnenie patrilo družstvu z Kacvína, druhé z Tribša, 
tre� e z Fridmana. V rámci tej istej kategórie v skupine 
chlapcov najlepšie sa ukázalo družstvo z Kacvína, druhé 
bolo z Tribša a tre� e z Falš� na. (aś)

Hody na Spiši
V lete na Spiši sú veľmi populárne hody na sv. Máriu 

Magdalénu (22. júla) v Novej Belej a na sv. Annu (26. júla) 
v Kacvíne. Pre obidve � eto farnos�  je to veľká oslava ich 
patrónov a súčasne príležitosť poďakovať im za ich opate-
ru, ako aj príležitosť stretnúť sa v kruhu najbližšej rodiny 
i známych. 

Tohtoročné hodové sv. omše v peknej prírodnej scené-
rii, aj keď trochu za sychravého počasia, pri kostolíku sv. 
Márie Magdalény v Novej Belej odbavoval vdp. Andrej Fili-
pek SJ z Bra� slavy. V homílii sa prihovoril veriacim o potre-
be preverovania svojho konania a návratu na správnu 
cestu. V slávnostnej hodovej procesii išli krojované de� , 

KRÁTKO ZO SPIŠA

mládež a dospelí, ktorí ďakovali za ten-
to slávnostný deň a prosili o požehnanie 
a opateru svä� cu Máriu Magdalénu. 

Pekným zvykom býva, že sa obyvate-
lia obce obliekajú do spišského belian-
skeho kroja, ktorý je náznakom ich úcty 
voči tradícií ich predkov, ktorí takýmto 
rázovitým sviatočným oblečením vy-
jadrovali výnimočnosť slávnos�  v obci. 
Je pekné, že aj mladá generácia si váži 
svoje rodisko a podporuje ľudovú tradí-
ciu obliekania sa do kroja. Medzi krojovanými účastníkmi 
nechýbali ani malé de� čky.

Na spiatočnej ceste domov, po bohoslužbách sa všetci 
pozastavili pri pestrými farbami hýriacimi šiatrami s roz-
ličným hračkárskym tovarom najmä pre de� . Z bohatej 
ponuky si de�  s ochotou vyberali čosi pre seba. Je to ne-
odlúčiteľnou súčasťou všetkých hodov, na ktoré sa tešia 
menšie i väčšie de�  a dotvára to obraz takýchto rázovitých 
obecných slávnos� . (aj)

Nová Belá

Krempachy

Durštín
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Blahoželanie 
k narodeninám
Na krídlach motýľa 
prilieta prianíčko, 
aby Ti Marcelek
svie� lo slniečko. 
Slniečko šťas� a, 
lásky a nádeje, 
nech sa Tvoje srdiečko 
z rados�  zasmeje.
Krásne narodeniny!
Tento narodeninový vinš posielajú 
starí rodičia, tety, ujovia i sesternice 
Marcelkovi Klukošovskému do Chi-
caga pri príležitos�  jeho tre� ch na-
rodenín, ktoré oslávil 26. augusta t.r.

65. výročie sobáša
11. augusta 2012 oslávili krajania Helena, rodená Kur-

nátová, a Fran� šek Ščurekovci, pochádzajúci z Novej Belej 
a v súčasnos�  žijúci v USA 65. výročie sobáša.

Gratulácia k ukončeniu 
vysokoškolského štúdia

Prednedávnom prišla k nám 
milá správa, že krajan Jožko Lorenc 
z Krempách úspešne ukončil vysoko-
školské štúdium v Krakove a bol pro-
movaný na Magistra ekonómie. 

K úspešnému ukončeniu štúdia 
Ti srdečne blahoželáme a želáme 
veľa zdravia, šťas� a a úspechov v 
budúcom osobnom i pracovnom ži-
vote, zaujímavé povolanie a splnenie 
všetkých snov. 

Obaja manželia sú verní odkazu svojich predkov a slo-
venským koreňom. Narodili sa a vyrástli v Novej Belej, kde 
sa aj 11. augusta 1947 zosobášili. V slovenskom duchu vy-
chovali tri de� : Moniku, Máriu a Cyrila. De�  sa osamos-
tatnili, založili si vlastné rodiny a odišli do zámoria, kde sa 
neskôr za nimi presťahovali aj rodičia. V zámorí pomáhajú 
deťom i vnukom a venujú svoj čas i pravnukom. Fran� šek 
odjakživa sa zúčastňoval krajanských poduja� . Jeho veľ-
kou záľubou je aj hudba – hra na husle, ktorú vštepil do 
sŕdc svojich de� . Helena si vždy rada zaspievala a týmto 
mali doma hotovú kapelu. Obaja jubilan�  sa ochotne zú-
častňovali krajanských poduja�  v miestnej skupine i mimo 
nej. Fran� šek hrával nielen na zábavách či rodinných osla-
vách, ale aj spolu s ľudovou hudbou folklórneho súboru 
Spiš. Aj jeho de�  patrili medzi členov súboru a neskôr aj 
vnučka Anna, ktorá isté obdobie bola sólistkou belianske-
ho súboru. 

V domácnos�  Ščurekovcov bol vždy prítomný sloven-
ský duch. Zaujímali sa nielen o časopis Život, ktorý si pred-
plácajú aj do zámoria po celý čas, ale aj o slovenské noviny, 
knihy i rozhlas.

Do ďalších spoločných dní prajeme jubilantom pevné 
zdravie, božie požehnanie, veselosť a spokojnosť v kruhu 
rodiny. (aj)

MS SSP v Krempachoch a redakcia Život

Nech šťas� e a láska 
sprevádza Vás svetom, 
nech Váš úsmev 
podoba sa kvetom, 
nech plní sa Vám ži� a sen, 
to Vám k narodeninám 
popriať chceme. 

Tieto slová putujú k súro-
dencom Peťkovi Nemcovi, 
ktorý dovŕšil tri roky a To-
máškovi Nemcovi z Novej 
Belej, ktorý spoznáva tento 
svet už rok. Blahoželanie 
zasielajú krstný otec a starí 
rodičia.

***
***

Obecná veselica 
v Krempachoch

22. júla t.r. sa uskutočnil v Krem-
pachoch 9. ročník obecnej veselice. 
V prírodnom amfi teátri sa zišli nielen 
obyvatelia Krempách, ale aj okoli-
tých obcí, ktorí vo veselej nálade trá-
vili nedeľňajšie poobedie. Program 
pre nich pripravili organizátori, o. i. 
obecná rada, Obecný kultúrny dom, Dobrovoľný požiarny 
zbor, Miestna skupina Spolku Slovákov a ďalšie fi rmy, ktoré 
ho podporili a zadovážili ceny do súťaží.

V programe boli 
vystúpenia miestnych 
súborov: Zelený javor, 
Malí tanečníci, „Kar-
melki“, „Herz“, miest-
nej dychovky, výbornej 
ľudovej kapely rodiny 
Lukášovcov, kabareto-
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu me-

siaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej ka-
plnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• august – nebude sv. omša cez prázdniny
• september – 09.09.2012
• október - 14.10.2012
• november – 11.11.2012
• december - 09.12.2012
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný 

utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• august – 28.08.2012
• september – 25.09.2012
• október – 30.10.2012
• november – 27.11.2012
• december – 28.12.2012  

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy  - farnosť sv. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovza� a Panny Márie o  

8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a fi liál-

ka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

vé skupiny Združenia domácich gazdiniek a mládežníkov. 
Vystúpenia boli popretkávané súťažami, v ktorých boli vý-
borné i prak� cké ceny, ako napr. teľa, ovca. 

K sprievodným poduja� am patrila prezentácia regio-
nálnych jedál Združením miestnych domácich gazdiniek, 
občerstvenie, ukážková škola konskej jazdy a de�  sa mohli 
vyšan� ť na nafukovačkách.

Dobrá zábava a výborná nálada vládli do neskorého ve-
čera a kto mal záujem o tanec a zábavu sa mohol relaxovať 
až do bieleho rána pri melódiách skupiny „Rafi tron“. (fp)

Veľké spišské hranie
15. júla 2012 sa uskutočnil v Nižných Lapšoch V. ročník 

Veľkého spišského hrania. Tak, ako v minulých rokoch, aj 
tentoraz sa dalo počuť z javiska zmes rôznych hudobných 
štýlov. Práve to prispelo k dobrej zábave a každý návštev-
ník našiel niečo pre seba. V rámci programu bol pre de�  
pripravený zábavný programový blok s názvom „Viola 
a Bemol“. Pre starších divákov boli pripravené kabareto-
vé scénky v podaní skupiny „DNO“ z Dąbrowy Górniczej. 
Z domácich sa prezentovala víťazná spevácka skupina, kto-
rá vyhrala súťaž Mám nadanie organizovanou GKS v Ne-
deci. Tradične sa pred publikum prezentovala aj domáca 

Dievčatá z Vyšných Lápš v dobrej nálade

dychovka pod tak-
tovkou Henryka Ka-
lafuta, ktorá zahrala 
napr. známu pieseň 
Golec uOrkiestry Ďa-
lekohľad (poľ. Lorne-
tka) a mnohé ďalšie 
skladby, pri ktorých 
sa diváci príjemne 
zabávali. Nechýbal 
ani folklór v poda-
ní FS Bystrý potok 
z Kacvína. Takto ubiehalo popoludnie a blížil sa čas kon-
certu skupiny Siklawa, ktorá hra modernú folkovú hudbu. 
Vystriedala ju skupina NO FROST. Je to poproková sku-
pina, ktorá bazíruje hlavne na coveroch známych hitov. 
Samozrejme, veľmi očakávaním koncertom tohto večera 
bola skupina VIDEO, ktorá roztočila publikum a zábavu. 
Poslednou skupinou, ktorá sa objavila na scéne v tento ve-
čer bola skupina ELECTRIC CHAIR, ktorá hrala zasa dobrý 
go� cký rock.

Organizátormi poduja� a bola gmina Nižné Lapše 
a Združenie pre rozvoj Spiša a okolia. (dm)

Koncert nižnolapšanskej dychovky

Na javisku skupina Video
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Dňa 14. júla 2012 zomrela vo Vyšných 
Lapšoch vo veku 76 rokov krajanka

IRENA KALATOVÁ 
(rod. Dronzeková)

Zosnulá bola čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás dobrá krajanka, 
milujúca manželka, matka, babička, 
prababička a sestra. Nech odpočíva 
v pokoji! 

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 26. júna 2012 zomrela v Pekel-
níku vo veku 66 rokov krajanka

HELENA KRUPOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 

časopisu Život. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka a babička. 
Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 16. júla 2012 zomrel v Pekelní-
ku vo veku 78 rokov krajan

JÁN SERVINSKÝ
Zosnulý bol dlhoročným členom 

Spolku a čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás vzorný krajan, manžel, 
otec, dedo a ujo. Nech odpočíva v po-
koji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Pekelníku

Dňa 18. júla 2012 zomrel v Dolnej 
Zubrici vo veku 60 rokov krajan

JOZEF PŁACIAK
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom 

Života. Odišiel od nás dobrý krajan, 
manžel, starostlivý otec a dedko. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici

Dňa 19. júla zomrela v Krempa-
choch vo veku 54 rokov krajanka

JÚLIA ŠVECOVÁ
(rodená Bendiková)

Zosnulá bola krajankou a vernou 
čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá manželka, matka, 

teta, sestra a známa. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

Dňa 17. júla 2012 zomrela vo Vyš-
ných Lapšoch vo veku 89 rokov kra-
janka

HELENA ŠOLTÝSOVÁ
(rod. Maciejaková)

Zosnulá bola čitateľkou Života. 
Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá matka, babička, prababička 
a svokra. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 22. júla 2012 zomrela vo Vyšných 
Lapšoch vo veku 80 rokov krajanka

KATARÍNA 
GRIGLÁKOVÁ

(rod. Braviaková)
Zosnulá bola členkou Spolku a  

dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla od 
nás dobrá krajanka, starostlivá matka, 

babička, prababička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Dňa 21. júla 2012 zomrela vo Veľ-
kej Lipnici vo veku 81 rokov krajanka

EMÍLIA 
KARNAFELOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou a ak� v-
nou členkou Spolku Slovákov v Poľsku 
a vernou čitateľkou Života. Pochá-

dzala z ak� vnej krajanskej rodiny a do takej sa aj vydala. 
Spolu s manželom Karolom boli celý život veľkou oporou 
krajanského hnu� a vo Veľkej Lipnici. Slovenského ducha 
sa snažili udržať nielen vo svojej rodine, ale i medzi svojimi 
blízkymi a známymi z miestnej skupiny, ktorí k ním často 

prichádzali, veď v ich dome bola dlhé roky klubovňa. Od-
išla od nás verná krajanka a čitateľka Života, dobrá matka 
a babička.

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
ÚV SSP, redakcia Život, OV SSP na Orave 

a MS SSP vo Veľkej Lipnici
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Milé deti, 

Do popredia stále pchá sa,
zvedavosť ho nú� , zdá sa.
Malý, veľký, rovný, krivý,
zmäkne, keď je výrok lživý.
Čo je to?

Dolina, dolina

Dolina, dolina, aká si mi dlhá,
akože ťa prejdem, caria, keď ma nôžky bolia?

Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička,
že ma oklamala, caria, moja frajerôčka.

vašou úlohou bude nájsť dvojice rovnakých dopravných prostriedkov. Každú dvojicu vyfarbíte 
inou farbou. Dvojice spočítajte a označte ich počet. 

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

V júli odmeny získali: Dominik Kotarba z Jurgova a Paulína Vnenčáková z Kacvína.

Poslali ma orať, nedali mi biča,
miesto pohoniča, caria, poslali mi dievča.

Dievča poháňalo, veselo sa smialo,
za každou brázdičkou, caria, hubičku mi dalo.
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Jurgovské salaše

JURGOV
Obec Jurgov bola založená 

v polovici 16. storočia na valaš-
skom práve, pričom išlo o najviac 
západne vysunutú osadu na tom-
to práve v Uhorsku. Názov má 
dedina podľa prvého šoltýsa Jur-
ka. Obyvatelia sa živili najmä cho-
vom dobytka a oviec, ktoré pásli 
na rozľahlých holiach, ale tak� ež 
poľovníctvom, pytliactvom či vý-
rubom dreva. Na lúkach pri obci 
ostal dodnes zachovaný komplex 
dreveníc, niekdajších stajní, izieb 
a stodôl, kde sa v minulos�  pásli 
kravy. V polovici 17. storočia bol 
v Jurgove vybudovaný kostol sv. 
Sebas� ána, ktorý je zaujímavý 
o.i. aj tým, že sa v ňom nachádza 
maľba čerta. Z obce pochádzalo 
viacero slovenských osobnos-
�  ako napríklad ľudový insitný 
umelec Andrej Gomboš, kňazi 
i historici Alojz Miškovič a Jozef 
Vojtas. V roku 1920 bol Jurgov 
spolu s niekoľkými ďalšími spiš-
skými obcami pripojený k Poľsku, 
v roku 1939 späť ku Slovensku 
a v roku 1945 opäť k Poľsku, kde 
leží dodnes. V súčasnos�  funguje 
v Jurgove miestna skupina Spol-
ku Slovákov v Poľsku a na základ-
nej škole sa vyučuje slovenský 
jazyk. (mm-m)

Jurgovské salaše

Sedím na drevenej lavici, hneď vedľa vyvaleného sivého kocúra 
a cez otvorené okno počujem kotkodákať sliepky. Kto uhádne, kde 
práve som? Nie, nie som doma, ani na dovolenke pri mori, ale na práz-
dninách u starkej. Chodím k nej každé leto. Mamka a tatko už musia 
do práce a vtedy je čas na návštevu. Keď som bola maličká, nechcela 
som ostať u starkej sama. Bolo mi smutno za mamkou a svojimi hrač-
kami. Ale teraz ... celkom rada vymením hračky za nových kamarátov 
z dediny! Starká sa dokonca ani nehnevá na moje rozhádzané šaty a ne-
umyté ruky. Jednoducho – ako vraví moja mamka – rozmaznáva ma. 

Ale aby ste si nemysleli, že som len také nevychované dievčisko, 
ja starkej aj rada pomáham. Najmä v kuchyni! Keď pripravuje obed, 
som najpotrebnejší prvý kuch� k! Čis� m zeleninu, kontrolujem vriacu 
vodu, podávam korenia a ak treba odbehnem pre čerstvé vajíčka k na-
šim sliepočkám. Najradšej pomáham, keď pečieme koláčik. Starká vra-
ví, že dobre vymiešať cesto na koláč je najdôležitejšia vec v príprave. 
A preto môže ten, kto cesto dobre vymieša, vylízať celú misku. Mňam! 
Včera sme piekli jahodovú bublaninu a dnes sa chystáme na bábovku. 
Možno, že recept na bábovku už poznáte, ale pre tých, ktorí to ešte 
neskúsili, opíšem celý postup. Pripravení?

V miske rozmiešame žĺtka z vajíčok s práškovým cukrom a postup-
ne pridávame pohárik vody a pohárik oleja. Miešame trpezlivo a dô-
kladne. Pomaly, pomaličky, po čas� ach primiešavame múku. Do múky 
starká vždy zamieša nejaký prášok v malom vrecúšku, že vraj aby bá-
bovka pekne narástla. No neviem, ja ras� em aj bez prášku z vrecúška. 
No ale vráťme sa k receptu. Ak ste už postupne pridali celú múku, 
môžete cesto trochu nechať stáť a pripraviť si sneh. Nie taký naozajst-
ný decembrový! Sneh sa robí z vajíčok, teda len z vajíčkových bielkov. 
Vyšľaháte ho. Kedysi sme ho so starkou robili ručne, takou kovovou 
metličkou, ale posledné Vianoce dostala starká elektrický šľahač a te-
raz to ide raz-dva. Ak už máme tuhý bielkový sneh, vmiešame ho do 
cesta. Za� aľ sa rúra na pečenie zohriala, pripravili sme si aj bábovkovú 
formu, do ktorej cesto vylejeme a dáme piecť. Viete, kedy je koláčik 
hotový? Starká má na to zlepšovák – koláč je upečený vtedy, keď už 
celá kuchyňa rozvoniava. 

A tak teda čakáme. Hotovú bábovku zvykne starká celú posypať 
práškovým cukrom a ja som si dnes vymyslela prekvapenie. Vystrih-
nem z tvrdého papiera slniečko, priložím ho na bábovku a keď ju cez 
slniečko posypeme cukrom a papier potom odstránime, vznikne nám 
krásne ozdobený koláčik. Bude nielen chutný, ale aj nádherný. Skúste 
to niekedy aj vy.

Ivana Pančáková



Anna Majeriková

Domov
Domov máš tam
kde nás
bledé neviditeľné � ene
očkujú
do otvorených rán

Aj tam

kde láska
spí a chrapká
v obnosených papučiach
svoje včerajšie cesty hľadá

Niekedy nachádza

Inokedy nájsť sa nedá.

Kde
Detské lásky
prsteň z trávy
o prstenník obtáčali

Prvý
Druhý
Tre� 

V dospelos�  pohľad le� 
V letku stráca sa a blúdi

Pichá smútok v mojej hrudi

(Básnická zbierka Božie oči, 2012)

UMENIE
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Pútavé čítanie
Jednou z úspešných slovenských spisovateliek venujúcich sa detek� vnemu 

žánru je Daniela Kapitáňová, ktorá sa narodila 30. júla 1956 v Komárne. Vyštu-
dovala divadelnú réžiu na DAMU v Prahe. V súčasnos�  pracuje v Slovenskom 
rozhlase ako literárna redaktorka a prednášala krea� vne písanie na univerzite 
Konštan� na Filozofa v Nitre. Pravidelne uverejňuje fejtóny v denníkoch SME 
a Pravda; venuje sa aj teórii detek� vneho žánru. Žije a tvorí v Bra� slave. 

Podľa D. Kapitaňovej spisovateľkou sa človek stane vtedy, keď to o ňom 
povedia iní. Jej príbeh ako spisovateľky sa začal oveľa skôr než si čitatelia 
prečítali jej prvé poviedky. 
K písaniu ju priviedla potre-
ba vyjadriť sa, svoje pocity 
a vnútro. Nebolo to hneď na-
mierene za čitateľom a úspe-
chom, ale skôr vo vlastnom 
záujme. No, ako sa neskôr 
ukázalo, čitateľ sa chcel zo-
známiť s jej tvorbou a siahol 
po jej knihe, čo v dnešnej 
dobe je už aj umením očariť 
ho, aby chcel čítať.

Daniela Kapitaňová po 
úspechu v 1. ročníku literár-
nej súťaže Poviedka 1996, debutovala 1. apríla 2000 novelou Samko Tále: 
Kniha o cintoríne , ktorá doteraz vyšla už v štyroch vydaniach na Slovensku 
(2000, 2001, 2002, 2005 KK Bagala Bra� slava), v Čechách (2004, Host Brno), 
vo Švédsku (2006, Skosnöret Stockholm), vo Francúzsku (2006, l’Engouletem-
ps Paris), v Sýrii (2008, Ghias Mousli), v Rakúsku (2009, Wieser Verlag Klagen-
furt) a vo Veľkej Británii (2010, Garne�  Press London). Táto kniha vyšla pod 
pseudonymom Samko Tále, ale veľmi rýchlo sa rozšírilo skutočné meno au-
torky, čo sa stálo pre mnohých veľkým prekvapením, že tak dobrý text napísal 
niekto doposiaľ neznámy. Počet vydaní a viaceré cudzojazyčné verzie nazna-
čujú, že je to obľúbené čítanie vo viacerých krajinách a tým sa čitatelia dostali 
do kontaktu so slovenskou autorkou, ale i slovenskými reáliami. V roku 2005 
vydala detek� vny román Nech to zostane v rodine (2005 KK Bagala Bra� slava) 
a v roku 2007 detek� vne poviedky Vražda v  Slopnej (Slovart+Slovenský roz-
hlas). České brnenské vydavateľstvo Host vydalo aj knihy Vražda v  Slopákově 
a Ať to zůstane v rodině.

Autorka bestselleru Samko Tále: Kniha o cintoríne, opätovne priniesla ex-
celentný príbeh, ktorému samozrejme nechýbala š� pka humoru a fantázie. 
Daniela Kapitáňová tentoraz siahla po detek� vnom žánri. Dej situovala do 
prostredia súkromnej televíznej spoločnos� , ktorá pripravuje reality šou. Ne-
jde o drsný, krvilačný príbeh, typický pre moderné prózy napísané pod inoná-
rodným vplyvom, ale o pútavé čítanie blízke ľuďom akejkoľvek vekovej kate-
górie. Príbeh vťahuje čitateľa do deja od začiatku a až dokonca drží v napä�  
ako skončí. Je to príjemný oddych a odpútanie sa od každodennos� . 

Od 2. júla do 1. augusta 2012 si mohli milovníci literatúry a diel Danie-
ly Kapitaňovej sa s ňou osobne stretnúť v Košiciach v Bábkovom divadle na 
druhom ročníku najväčšieho stredoeurópskeho literárneho fes� valu Mesiac 
autorského čítania, kde sa okrem slovenských a českých autorov zúčastnili 
spisovatelia zo Slovinska. Autorské čítanie a po ňom besedy so spisovateľmi 
sa súčasne uskutočňovali v Brne, Ostrave, Košiciach a vo Vroclavi. Každý ve-
čer sa prezentovali dvaja autori, ktorí čítali svoju tvorbu vo svojom rodnom 
jazyku. A tak sa mohli milovníci literatúry stretnúť s Danielou Kapitáňovou 
aj v Poľsku a možno vďaka tomu sa dostane do povedomia aj tuná a vyjdú i 
preklady jej kníh do poľš� ny, k čomu jej držíme palce. 

Spracovala: Agáta Jendžejčíková
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ČO NA OBED

Marhuľová polievka
80 g zrelých marhúľ, 1 polievková lyžica pomarančovej 

šťavy, 8 g medu, 2 dl vody, 1 dl mlieka, 10 g škrobovej múky.
Umyté, odkôstkované marhule ošúpeme a v horúcej 

vode ich rozvaríme. V mlieku vyšľaháme škrobovú múku, 
pridáme do odstavenej polievky a necháme asi 5 minút va-
riť. Nakoniec pridáme med a pomarančovú šťavu. Podob-
ne môžeme pripraviť polievku z broskýň alebo čerešní či 
višní. Podávame deťom od 10 mesiacov.

Kuracie prsia s marhuľami a mandľovými 
lupienkami

Kuracie prsia - rezne 700 g, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 
2 PL olivového oleja, trochu čerstvého nastrúhaného zázvo-
ru, nasekaný koriander, petržlenová vňať, olivy, 200 ml kurací 
vývar, 1 PL masla, soľ, biele mleté korenie, čerstvé rozpolené 
marhule, mandľové lupienky, 2 PL medu, šťava z 1/2 citróna.

Na suchej panvici mierne opražíme mandľové lupien-
ky. Potom trochu orestujeme čerstvé rozpolené marhule 
- môže byť aj kompót a pridáme 2 polievkové lyžice medu 
a šťavu asi z polovice stredne veľkého citróna. V inej pan-

vici na 2 polievkových lyžiciach olivového oleja opečieme 
osolené a bielym mletým korením ochutené kuracie rezne, 
pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 
chvíľku restujeme, podlejeme vývarom a opäť chvíľku dusí-
me. Pridáme š� pku čerstvo nastrúhaného zázvoru, poseka-
nú petržlenovú vňať a koriander, olivy narezané na plátky, 1 
polievkovú lyžicu masla. Necháme chvíľu dusiť, kým sa nám 
trochu šťava odparí. Ak je potrebné, šťavu dochu� me bie-
lym mletým korením a trochou citrónovej šťavy.

ZÁKUSKY

Marhuľové rezy s kokosom
6 vajec, 180 g Hery, 300 g medu, 400 g polohrubej 

múky, soľ, marhuľový kompót, 100 g kokosu, olej a strú-
hanka na vymastenie a vysypanie plechu.

Maslo vymiešame s polovičnou dávkou medu a žĺtka-
mi. Do vymiešanej hmoty pridáme múku a vypracujeme 
vláčne cesto. Cesto dáme na vymastený a strúhankou po-
sypaný plech. Na cesto poukladáme dobre odkvapkané 
marhule a dáme piecť do rúry. Z bielkov vyšľaháme tuhý 
sneh, zašľaháme tekutý med, kokos a pred dopečením na-
vrstvíme na marhule. Spolu pečieme cca 15 minút.

Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms

V jednoduchosti je krása
Týmto heslom sa zrejme riadili tvorcovia novej generá-

cie populárneho mestského Nissanu Micra. Micra nie je z 
tých modelov, ktoré by vás chy� li za srdce už na prvý po-
hľad. Ona sa to� ž na nič nehrá a jej tvary ju hneď na prvý 
pohľad predurčujú do úlohy spoľahlivého sluhu, ktorý bez 
námietok splní všetky vaše žela-
nia. Po nasadnu�  do nej rýchlo 
nájdete všetko, čo je k šoféro-
vaniu potrebné. Všetko je jed-
noducho na svojom mieste. K 
dispozícii máte mul� mediálny 
systém Nissan Connect, ktorý 
obsahuje informácie autorádia 
buď prehrávaného CD alebo 
USB, a samozrejme navigáciu.

Vo výbave � ež nájdete 
parkovací systém, síce trochu 
jednoduchý, ale pri parkovaní nepochybne nápomocný. 
Pozornosť si určite zaslúži aj kvalitná automa� cká klima-
� zácia. Priestor na predných sedadlách je dostatočný, 
avšak sedadlá vodiča a spolujazdca v zákrutách neposky-
tujú takmer žiadnu oporu. Zato vzadu panujú s� esnené 
pomery, na túto kategóriu vozidiel je to však normálne. 
S priestorom nad hlavami však nebude väčší problém ani 
pre vyšších cestujúcich, vďaka vyššiemu umiestneniu stre-
chy. Trojica cestujúcich by sa vzadu asi príliš tlačila, dve 

osoby sa však na kratšie trasy odvezú celkom pohodlne. 
Posádka si do kufra zbalí len potrebnú batožinu, jeho ob-
jem je priemerných 265 litrov. Po sklopení operadiel táto 
hodnota naras� e na konečných 605 litrov.

Jednou z možnos�  pri voľbe pohonnej jednotky je zá-
žihový trojvalcový agregát s objemom 1,2 litra. Agregát 
dosahuje maximálny výkon 59 kW/80 k pri 6000 min. Na 
výber je manuálna 5-stupňová prevodovka, alebo bez-

stupňová prevodovka CVT. Síce 
to znie slabo, ale po vyskúša-
ní isto rýchlo zmeníte názor. 
Kombinácia ponúkaného kom-
fortu jazdy, dynamiky a prie-
mernej spotreby benzínu je 
naozaj zaujímavá. Prevodovka 
CVT si v meste svoju prácu plní 
ukážkovo. Rýchlejšie rozjazdy, 
či náhla potreba prudšieho 
pružného zrýchlenia nie sú pre 
ňu problémom. Na jednej stra-

ne dokáže dynamicky reagovať, na druhej pri rovnomer-
nej jazde mimo mesta drží otáčky motora na čo najnižšej 
úrovni  vzhľadom na čo najnižšiu spotrebu paliva – pri 
90 km/h sa spotreba kolíše okolo 4,2 l/100 km. Spotre-
ba v meste je rovnako prekvapujúca, pri mestskej 50-tke 
sa spotreba pohybuje medzi 3,5 a 4,5 l/100 km. Super, 
nie? Pokiaľ teda hľadáte malé prak� cké auto, v ktorom 
sa budete dobre cí� ť a poveziete sa lacno, vybrali ste si 
správne. (ms)
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PORADY KOSMETOLOGA
Henna

Witam w nowym numerze. Dziś dalej 
zabieram Państwa na wycieczkę po kartach 
historii. Wszyscy wiemy co to jest henna 
– barwnik którym najczęściej przyciemnia-
my brwi i rzęsy w gabinecie kosmetycznym. 
Ale jaka jest jej historia? Skąd się wzięła? 
Postaram się rozwiać te zagadki. Henna 
jest uzyskiwana z tropikalnego krzewu 
znanej pod botaniczną nazwą „Lawsonia 
intermis.” Henna rośnie głównie w Indiach 
oraz w klimacie tropikalnym. Jej liście od 
dawien dawna używane są do celów kos-
metycznych oraz medycznych, zwłaszcza 
do pielęgnacji i farbowania włosów. Głów-
ny składnik henny, Lawsonia, aktywnie za-
chodzi w reakcję z keratyną znajdującą się 
we włosach, dodaje koloru nie powodując 
uszkodzeń włosa, odżywia zniszczone wło-
sy pozostawiając je zdrowymi i lśniącymi. 
Lawsonia posiada również działanie prze-
ciwgrzybiczne oraz zapobiega swędzeniu 
skóry głowy. Znacząco redukuje przyczyny 
łupieżu i utrzymuje skórę głowy zdrową 
i czystą. Henna jest legendarną rośliną, 
która była bardzo popularna 8000 lat temu 
wśród władców i władczyń, ze względu na 
jej kosmetyczne i lecznicze właściwości. 
Popularność henny pochodzi od wierzeń, 
że posiada ona magiczne i medyczne siły, 
takie jak przynoszenie szczęścia lub fortuny. 
Henna znana była zarówno w starożytnym 
Egipcie jak i Indiach, Pakistanie, Iranie, te-
renach Dalekiego Wschodu. Stosowały ją 
nie tylko kobiety do zdobienia skóry, wło-
sów czy paznokci, ale i wojownicy Masa-
jów, którzy malowali henną twarze, żeby 
podkreślić swój plemienny status. Nato-
miast w starożytnym Egipcie henny używali 
faraonowie, którym po śmierci zdobiono 
ciało. W średniowiecznych Indiach, kiedy 
tereny te były pod okupacją muzułmańską 
skomplikowanymi wzorami z henny zdo-
biono zamężne kobiety, żeby odróżnić je 
od porywanych przez muzułman dziewic. 
W dzisiejszych Indiach henna powszechnie 
stosowana jest do zdobienia dłoni, stóp 
i twarzy panny młodej podczas ceremonii 
ślubnej. Jest to forma modlitwy w intencji 
zapewnienia pomyślności młodej parze. 
Również brzemienne kobiety w Maroku 
chcąc zapewnić pomyślność sobie i swo-
jemu dziecku malowały specyfi czne wzory 
na kostkach u nóg. Po narodzinach, dziecku 

nakładano na pępek pastę z henny, żeby 
zapewnić mu wieczne piękno i bogactwo. 
Ślady henny znaleziono na mumiach egip-
skich pochodzących sprzed 5 tysięcy lat. In-
nym dowodem na wykorzystywanie henny 
są zabytki kultury – freski, malowidła, czę-
sto ukazujące ludzkie postacie z końcami 
palców w charakterystycznym kolorze – za-
barwione henną, np. w kreteńskim pałacu 
w Knossos. Henna, wspomniana w Pieśni 
nad Pieśniami, nabiera nowego statusu 
wraz z pojawieniem się nowej religii – isla-
mu. Prorok Mohammad wiele razy mówił 
o hennie, nazywając ją między innymi ro-
śliną najdroższą Bogu, a zapach jej kwiatów 
przyrównując do zapachu kwiatów Raju. 
Nakazał także kobietom barwienie hen-
ną paznokci. Wraz z muzułmanami henna 
wędrowała po świecie. W XII wieku wraz 
z Mongołami dotarła do Indii. Jeszcze przed 
epoką nowożytną, mieszkańcy Maroka sto-
sowali hennę na uroczystości Id al-Adha, 
obrzezanie oraz „Noc Henny”. Święta reli-
gijne i ważne wydarzenia przerywały życie 
codzienne marokańskiej wsi ucztami, zaba-
wami, uroczystościami i henną. Id al-Adha, 
obrzezanie i „Noc Henny” były najbardziej 
wyszukanymi i radosnymi uroczystościami, 
podczas których wiejskie rodziny zabawiały 
gości jedzeniem i muzyką. Henna była inte-
gralną częścią tych wszystkich uroczystości. 
Ludzie zdobili henną owcę, osobę składa-
jącą z niej ofi arę i wszystkich uczestników 
święta. Również podczas obrzezania używa 
się henny. Islam wymaga obrzezania, czyli 
wycięcia napletka, jest to bardzo ważne 
święto dla rodziny obrzezanego chłopca. 
Takie publiczne celebracje były przepro-
wadzane w XIX i XX wieku w marokańskich 
miasteczkach na chłopcach w wieku od 4 
do 14 lat. Podczas obrzezania zdobiono 
henną chłopca, jego rodzinę i wszystkich 
gości. „Noc henny” była najbardziej wyszu-
kanym wydarzeniem. W różnych częściach 
świata wykształciły się ro zmaite style zdo-
bienia. Styl indyjski, perski, marokański, 
arabski... Wszystkie różnią się od siebie 
swoistym językiem symboli, recepturami 
na pastę, techniką nakładania, rodzajem 
ornamentów oraz kompozycją, jednak łą-
czy je wspólna historia i cel. Mam nadzie-
ję, że teraz kiedy będziecie farbować brwi 
lub rzęsy henną wspomnicie jak cenną 
i pożądaną rośliną była przez wieki. Do zo-
baczenia za miesiąc!   Dawid

Zapobieganie 
przeciążeniom 
kręgosłupa podczas 
jazdy samochodem - c.d.

Przy skłonnościach do bólów lę-
dźwiowych lub w przypadku koniecz-
ności jazdy podczas napadu bólów 
należy:
- przypiąć się mocno pasem i zablo-
kować w napięciu mechanizm bez-
władnościowy tak, aby stabilizował 
tułów;
- robić przerwy w podróży, tym częstsze,  
im gorszym jedziemy samochodem;
- jeżeli kierowca regularnie odczuwa 
ból pleców podczas długiej podróży po-
winien z góry założyć dłuższe przerwy 
podczas jazdy. Pamiętajmy, że podró-
żując konieczne jest robienie 15 minu-
towego postoju raz na dwie godziny
- w czasie odpoczynku w podróży nie 
wykonywać gwałtownych zamacho-
wych ruchów, skłonów, skoków. Naj-
bezpieczniej napięte mięśnie rozlu-
źnić i dokonać ich „rozruchu” poprzez 
świadome, naprzemienne napinanie 
i rozluźnianie po kolei wszystkich 
grup mięśniowych kończyn i tuło-
wia, bez wykonywania ruchów w sta-
wach. Dopiero po takim przygotowa-
niu można bezpiecznie wykonywać 
ruchy bardziej intensywne;
- stosować specjalne podpórki z gąb-
ki, celem podparcia części lędźwio-
wej, jeżeli nie zapewniają tego fotele 
fabryczne;
- unikać nagłych zmian temperatury. 
Dotyczy to zarówno otwierania okien 
w trakcie jazdy nagrzanym samocho-
dem, wysiadania z rozgrzanego sa-
mochodu przy niskiej temperaturze 
otoczenia, jak i wsiadania do klimaty-
zowanego pojazdu w czasie upałów;
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PRAWNIK
Wyprawka szkolna 2012

W 2012 roku na dofi nansowanie kosztów zakupu 
podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milio-
nów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym 
roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Rządowy 
program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” został 14 
czerwca przyjęty przez Radę Ministrów.

Programem w tym roku będą objęci uczniowie roz-
poczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły pod-
stawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i techni-
kum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stop-
nia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnok-
ształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofi nansowania zakupu podręczników 
będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin speł-
niających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomo-
cy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubie-
głych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów 
zakupu podręczników przez rodziców, których dochody 
przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wy-
prawka szkolna”, w projekcie tegorocznej edycji zapropo-
nowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla 
tej grupy rodziców do 5% środków programu.

Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły pod-
stawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium 
dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem 
uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Dofi nansowanie zakupu podręczników wyniesie:
• 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
• 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz nie-
pełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
• 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i nie-
pełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-
kim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 
szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

(Źródło: www.men.gov.pl)

Kobieta w ciąży nie może pracować 
w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 178 par. 1 zd. 1 kodeksu pracy, pracownicy 
w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. 
Przesłankę tej normy ochronnej stanowi troska o zdrowie 
kobiety i płodu. Zbyt duża liczba godzin pracy w ciągu dnia 
wywiera ujemny wpływ na stan zdrowia obojga. Praca 
w godzinach nadliczbowych wymaga nie tylko zwiększo-
nego wysiłku, ale stanowi poważne ograniczenie czasu 
wolnego, w którym kobieta powinna regenerować siły. 
Ponadto wspomniany artykuł kodeksu pracy zabrania za-
trudniania ciężarnej także w porze nocnej. Przepis ten ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący. To oznacza, że musi 
być przestrzegany, nawet jeżeli pracownica wyrazi zgodę 
na pracę w nadgodzinach albo w porze nocnej. Powyższe 
zakazy obejmują okres od chwili przedłożenia pracodaw-
cy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.
Warto również zwrócić uwagę na art. 185 par. 2 k.p., 
w myśl którego pracodawca jest obowiązany udzielać pra-
cownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez le-
karza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą 
- o ile oczywiście badania te nie mogą być przeprowadzone 
poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego 
powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Pracodawca ponadto nie może grozić ciężarnej pracowni-
cy rozwiązaniem z nią umowy o pracę. Wyjątek stanowi 
sytuacja, gdy kobieta dopuści się rażącego uchybienia 
obowiązków pracowniczych. Za to może zostać dyscypli-
narnie zwolniona z pracy przed rozwiązaniem.

Zalecenia dla pasażera:
- często zmieniać pozycję ciała, w miarę istniejących w sa-
mochodzie możliwości;
- w przypadku ostrej, szarpiącej jazdy wcisnąć się pośla-
dkami w oparcie, głową w zagłówek, wyprostować nogi 
w kolanach i zablokować tułów naciskając stopami na 
podłogę oraz w zależności od istniejących w danym samo-
chodzie możliwości, przytrzymać się rękoma za istniejące 
uchwyty, brzeg fotela lub deskę rozdzielczą;
- przewidując spanie w trakcie jazdy należy mocno na-
piąć pas i zablokować mechanizm blokujący tak, aby tu-
łów był unieruchomiony. Głowę oprzeć o zagłówek lub 

je szcze lepiej, unieruchomić ją  poduszeczką dmuchaną  
lub z gąbki o specjalnym kształcie „rogalika” otaczają-
cego kręgosłup. Najbezpieczniej jednak w trakcie jazdy 
nie spać. Stosowanie poduszki dmuchanej jest wręcz 
niezbędne podczas wielodobowych wycieczek autobu-
sowych. Nadmuchiwana poduszka powinna stanowić 
niezbędne wyposażenie każdego samochodu. Pełni rolę 
ochronną przed przeciążeniami spowodowanymi jazdą 
i jest także doskonałym zabezpieczeniem kręgosłupa 
szyjnego podczas ewentualnego wypadku. Dobrze na-
dmuchana stanowi prowizoryczne unieruchomienie krę-
gosłupa szyjnego po urazie.
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
Viete si v lete užívať?
1. Po skončení pracovného času idete:
a) domov, b) športovať, na pre-
chádzku; c) po obchodoch; d) na 
pohárik.
2. Výčitky a kri� ka šéfa na vašu ad-
resu vás:
a) rozrušia; b) nechajú v pokoji; c) 
poriadne napália; d) pobavia.
3. Na dohovorenú schôdzku váš idol 
neprišiel, čo urobíte?
a) idete domov; b) zavoláte inému; 
c) čakáte a čakáte; d) máte staros� .
4. Na ulici pod vašimi oknami sa nie-
čo deje:
a) bežíte sa pozrieť; b) je vám to 
jedno; c) vyrazíte von; d) zapcháte 
si uši.
5. Služobné cesty považujete za:
a) súčasť práce; b) nevyhnutné zlo; c) 
dar z nebies; d) šancu presadiť sa.
6. Nepáči sa vám partnerov nový 
známy, ako sa zachováte? 
a) ohovoríte ho; b) ignorujete ho; 
c) tvárite sa neprístupne; d) veľko-
ryso.
7. Svokra by si želala k narodeninám 
ružový servis:
a) kúpite jej modrý; b) nedostane 
nič; c) robíte zo seba hluchého; d) 
vyhoviete jej.
8. Pôjdete i pod stan, ak vám budú 
chýbať peniaze?
a) pokojne; b) možno; c) ťažko; d) 
s nadšením.
9. Na plavárni sledujete:
a) obratnosť plavcov; b) ruch okolo; 
c) opačné pohlavie; d) občerstvenie 
– bufet.
10. Využívate dobrú náladu na nad-
väzovanie románikov?
a) príležitostne; b) ani náhodou; c) 
podľa okolnos� ; d) vždy a všade.
11. Stáva sa, že sa vám ďaleko od 
domova minú peniaze a musíte si 
požičiavať?
a) celkom výnimočne; b) vylúčené; 
c) len náhodou; d) pravidelne.
12. Najviac sa odviažete:
a) v cudzine; b) na chate; c) u priate-
ľov; d) kdekoľvek.
13. Najviac času strávite pred dovo-
lenkou nákupom:
a) športových potrieb; b) ošatenia, 
c) potravín; d) módnych doplnkov.

PANNA (24.8 - 23.9)
Pokračuje šťastné obdobie na lásku, tak 

sa viac snažte. Celá prvá polovica augusta 
je pokojná a vy môžete nerušene pracovať 
sa na svojich plánoch a riešiť prípadné ťaž-
kos� . Podráždenosť si radšej vybite špor-
tom alebo čímsi príjemnejším, napr. dovo-
lenkou. Na konci mesiaca zvýšte opatrnosť 
na cestách.

VÁHY (24.9 - 23.10)
Od leta máte len samé šťas� e a takmer 

žiadne problémy. Užívajte si teda naplno 
toto pokojnejšie obdobie. Prípadné prob-
lémy zvládnete ľahko a s humorom. Vaša 
roman� cká duša potrebuje občas pokoj. 
Ak však vycí� te svoju profesionálnu šancu 
– neváhajte! Letné obdobie je ideálnym ča-
som na upevňovanie priateľs� ev.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Vášmu domovu a rodinnej pohode začí-

na šťas� e výslovne priať. Nápady, ktoré sa 
vám rodia v hlave, nechajte vyzrieť a rea-
lizujte neskôr. Tiež si treba dávať pozor na 
zlodejov a podvodníkov, na batožinu, auto 
či predražený tovar. V tomto mesiaci by ste 
mali zúročiť len to, čo je isté a to, čo zúročiť 
ide. Zbytočne neriskujte.

STRELEC (23.11 - 21.12)
Prvý týždeň ešte môžu doznievať man-

želské či milostné konfl ikty. Nech vás nevy-
vedú z miery ani vaše vlastné neúspechy. 
Tvrdou prácou si získate uznanie blízkych i 
kolegov v práci. V komunikácii s partnerom 
buďte opatrní, myslite na jeho zraniteľné 
city. August praje cestovaniu všetkého dru-
hu.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Mali by ste byť ostraži� , všetko, čo uro-

bíte, sa počíta. Aj keď sa dopus� te nejakých 
chýb, snažte sa, nech je ich čo najmenej. Ak 
sa pomýlite v práci, nevešajte hneď hlavu, 
so všetkým si hravo poradíte. Ak sa necí� te 
najlepšie, choďte na dovolenku, prídete na 
iné myšlienky. A nezabudnite, že na dovo-
lenke máte oddychovať!

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Ak ste ešte stále nestretli svoju lásku, 

práve pre vás začína sa najšťastnejšie ob-
dobie. V tomto období budú aj čerství no-
vomanželia neskutočne šťastní. Kompliká-
cie môžu nastať v dlhotrvajúcich vzťahoch. 
Ak sa necí� te vo svojej koži, odíďte niekam 

ďaleko, kde načerpáte nové životné sily a 
energiu. Pozor na ochorenia a úrazy.

RYBY (20.2 - 20.3)
August nebude vôbec zlý mesiac, na-

opak, všetko by sa vám malo dariť. V prá-
ci máte možno nie veľmi lukra� vne, za to 
však stabilné miesto, dokonca u niektorých 
sú možné aj vyššie príjmy. Letné prázdniny 
sú najkrajšie mesiace na rodinné akcie a 
oslavy. Verte len najlepším kolegom a neza-
búdajte na svoju intuíciu.

BARAN (21.3 - 20.4)
Letné mesiace a navyše dovolenka k 

tomu je najvhodnejšie obdobie na nadvä-
zovanie nových známos� . Aj keď august už 
nebude toľko naklonený milostným hrám, 
využite to! Môžete sa dokonca šťastne za-
milovať. Vyhnite sa emo� vnemu jednaniu, 
viac by ste pokazili, než opravili. Snažte sa 
byť po� chu a viacej počúvať.

BÝK (21.4 - 21.5)
Už ste boli na dovolenke? Ak nie, je na-

čase niekam vyraziť, kým sa ešte dá. Všetko 
bude takmer idylické až do polovice mesia-
ca. V polovici augusta sú možné zmätky vo 
vašich životoch, držte si radšej svoje emó-
cie na uzde. Pohrúžte sa s vervou do práce, 
tam nič nepokazíte. Posledný augustový 
týždeň pozor na cestách a pri športe. 

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Tak ako prežívate leto? Už prišiel váš vy-

túžený cieľ? Dosiahli ste to, po čom ste už 
túžili dávno? Ak nie, je najvyšší čas s tým 
niečo urobiť! Nič nie je nemožné. V polovici 
augusta nepodliehajte panike. Myslite však 
aj na zadné vrátka. To, čo sa vám tento me-
siac bude zdať fantas� cké, už nemusí byť 
príťažlivé na druhý mesiac.

RAK (22.6 - 22.7)
Kvitne vám šťas� e v láske, tak nebuďte 

zakríknu�  a prejavte svoje city. Narobené 
problémy sa nebudú ľahko naprávať, ale 
všetko sa dá ovplyvniť. Môžete byť podráž-
denejší ako obvykle. Možno však pôjde len 
o pracovnú horúčku a zápal, s akým sa púš-
ťate do riešenia nových problémov.

LEV (23.7 - 23.8)
Využite svoju vládu naplno! Ostrov� p, 

humor, jasnosť mysle a výhody pri jednaní 
s ľuďmi vám v tom pomôžu. Vyhnite sa ner-
vozite a prechmatom v práci. Ak bude vaša 
nálada v poriadku, pracovné úspechy sú za-
ručené. Problémy zvládnete svojou silou i 
taktnosťou. Pokiaľ všetko vyriešite, budete 
na seba patrične hrdí. (ms)
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AKO JE TO SPRÁVNE?

V reštaurácii:
- Pán vrchný, som hladný ako vlk.
- Prepáčte, ale červené čiapočky 

na jedálnom lístku nemáme.
* * *

Rozprávajú sa dvaja dedkovia v 
parku na lavičke:

- Vieš čo? Ja �  už ani neviem, či 
som bol zranený v prvej alebo druhej 
svetovej vojne.

- To nič. Ja viem, že som bol zra-
nený v druhej svetovej, ale neviem či 
som dostal guľkou medzi lopatky ale-
bo lopatkou medzi guľky.

* * *
Slovenské porekadlo:
V závode na spracovanie obilia 

riadenom nadprirodzenou bytosťou 
je nízka produk� vita práce vyvážená 
úplnou spoľahlivosťou.

(Božie mlyny melú pomaly, ale 
isto.)

* * *
V škole sa učiteľka pýta žiakov, kde 

pracujú ich otcovia.
- Jožko, kde pracuje tvoj otec?
- Môj otec je stomatológom v ag-

rárnej spoločnos� .
- Hovor zrozumiteľnejšie.
- Opravuje zuby na hrabliach.

* * *
Sedí dedko „dole bez“ na priedo-

mí. Príde za ním vnúčik a pýta sa:

- Dedko, prečo tu sedíš od pol pása 
dole nahý?

- Ale vieš, vnúčik môj, včera som 
tu sedel od pol pása hore nahý, stuhol 
mi chrbát, no a toto je výmysel tvojej 
babky!

* * *
Dva manželské páry sa zoznámia 

na dovolenke a tak sa dohodnú, že 
chcú skúsiť niečo nové. A tak si vyme-
nia partnerov. Po dlhej noci intenzív-
neho sexu sa jeden z mužov otočí na 
bok a vzdychne:

- To bola najlepšia noc v živote. 
Dúfam, že dievčatá sa majú rovnako 
dobre ako my dvaja.

* * *

Zomrie narkoman a príde do pek-
la. Objaví sa na obrovskom poli kono-
pe a vidí, že na kraji sedí Bob Marley s 
nádherne ušúľaným jointom. Príde k 
nemu a Bob Marley sa ho pýta:

- Máš zapaľovač?
- Nemám.
- To je peklo, čo?

* * *

Čo je to časopriestor?
Keď majster povie robotníkom: 

- Budete kopať kanál od� aľto až do 
zajtra.

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 
že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a 
slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, poľnohospodár-
stva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

stopień kurczliwości stupeň zmršťovania

stopień miałkości stupeň jemnos� 

strug kątnik rímsovník

równoległowłókniste drewno pasmowe PSL parallam PSL

kratka wlotowa vtoková mreža

rynna do odwodnienia powierzchniowego žľab pre povrchové odvodnenie

drenaż mostu mostné odvodnenie

separator odlučovač

pozycjometr polohovadlo

piroceluloza pyrocelulóza

14. Predstavte si, že vám do hotela za-
volá šéf a nú�  vás k návratu do práce:
a) odmietnete; b) ste v rozpakoch; c) 
nájdete si výhovorku; d) vysmejete sa mu.
15. Aké choroby a úrazy si dokážete 
ošetriť sami?
a) prechladnu� e; b) narazený členok; 
c) hadie uš� pnu� e; d) migrénu.
16. S niekým fl irtujete a náhle sa objaví 
jeho partner:
a) spanikárite; b) nevinne sa usmievate; 
c) rýchlo zmiznete; d) čakáte, čo bude.
17. Zabezpečíte si síce hotel vopred, 
ale prídete a je obsadený:
a) urobíte „krával“; b) ste na zrútenie; 
c) žiadate odškodné; d) nájdete si iný.
18. Na stole pred vami je lákavo pre-
streté, ale vy držíte diétu:
a) vydržíte; b) urobíte výnimku; c) � cho 
trpíte; d) dáte si do nosa.
19. Známi vás varujú, že kam sa chystá-
te, to nie je najlepšie:
a) nevzdáte to; b) cúvnete; c) na chvíľu 
zneis� ete; d) poslúchnete ich.

Vyhodnotenie: 
Najviac odpovedí a: Vaša dovolen-

ka bude pekná, možno i prežijete niečo 
zaujímavé, ale vzrušenia si príliš neuži-
jete. Ste trochu konzerva� vni, máte 
svoje predstavy, a tých sa dôsledne dr-
žíte. Ak sa budú partner a de�  dožado-
vať niečoho iného, budete z toho mať 
pekne popletenú hlavu.

Najviac odpovedí b: Idete si od-
počinúť, ale pokiaľ mierite na chatu, 
vrá� te sa domov poriadne zodraní. 
Psychicky sa budete cí� ť dobre, ale 
po fyzickej stránke žiadne sláva. Nič sa 
nesmie preháňať, doprajte rodine a aj 
sebe nejaké rozptýlenie a vyrazte nie-
kam, kde ste ešte nikdy neboli.

Najviac odpovedí c: Chcete zabud-
núť na všedné staros�  a nepohrdne-
te žiadnou ponúkanou príležitosťou. 
Nech to stojí, čo chce, na dovolenke 
nechcete o stave svojho bankového 
konta nič počuť. Však sa potom uvidí. 
Ste asi pasívni, a tak potrebujete nie-
koho, kto sa vám postará o zábavu. Vy-
berajte preto dôkladne.

Najviac odpovedí d: Určite sa už 
nemôžete dočkať, až vyrazíte. Keď na-
stane ten okamih, schy� te cestovný 
vak a všetky staros�  hodíte za hlavu. 
Neprekáža vám, keď niečo zabudnete 
doma, ani tenšia peňaženka. Vždy si 
nejako poradíte a na príma ľudí i ne-
všedné situácie máte nos. Ako spoloč-
níci na dovolenke ste na nezaplatenie.
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Hrianka na dražbe
Kúpil by si niekto hrianku, ktorá 

má viac ako 30 rokov za viac než 200 
libier? U nás asi nie. Avšak v Anglic-
ku sa záujemca našiel. Nedojedenú 
hrianku, ktorú mal princ Charles na 
raňajky pred svadbou s princeznou 
Dianou, tu vydražili za 230 libier. Ten-
to starý kúsok chleba predávala Ro-
semarie Smith, ktorej dcéra práve 30 
rokov pracovala pre kráľovskú rodinu. 
Práve ona si na pamiatku tohto krá-
ľovského sobáša zobrala nedojedenú 
hrianku, keď odniesla tácku, na kto-
rej princovi Charlesovi priniesli jeho 
raňajky. Rozmýšľala to� ž o nejakej 
pamiatke zo svadby a keď uvidela tú 
hrianku, povedala si - prečo nie? Trid-
saťjedenročný kúsok chleba kúpil brit-
ský zberateľ. 

Pomer TV a hrúbky tela
Každá hodina strávená v detstve 

pred televízorom znižuje v dospelos-
�  športovú výkonnosť a pridáva na 
objeme v páse. Síce to asi vie každý, 
ale teraz to majú vedci spočítané 
v milimetroch. Exper�  z univerzity v 
Montreale a lekári z tamojšej univer-
zitnej nemocnice St-Jus� ne sledovali 
od roku 1998, keď de�  dosiahli vek 
5 mesiacov, vyše 1300 de� . Zisťovali, 
ako často pozerajú televíziu, pravi-
delne ich merali, vážili a sledovali ich 
športovú výkonnosť. Výskum odhalil 
o.i. mnoho zaujímavých skutočnos� , 
napríklad to, že ak štvorročné dieťa 
strávi pri pozeraní rozprávok 18 ho-
dín týždenne, bude jeho obvod pásu 
v desia� ch rokoch o 7,6 milimetra 
väčší. A pritom niektoré de�  pritom 
pred televíziou presedia oveľa dlhšiu 
dobu. U de�  sa rámci testovania fy-
zickej výkonnos�  napríklad meralo to, 
ako ďaleko doskočia z miesta. Tento 
športový výkon je to� ž považovaný 

za dobrý test výbušnej svalovej sily, 
ktorá je kľúčová pre mnoho športo-
vých disciplín. Vedci došli k záveru, že 
každá hodina pred televízorom skrá�  
skok o tre� nu cen� metra.

Na eBay našiel svoj voz
Na tom by nebolo nič zaujímavé, 

keby to nebolo 42 rokov po tom, ako 
ho v roku 1970 vo Philadelphii ukradli. 
Americký dôchodca 66-ročný Robert-
Russell uviedol, že sa nikdy nevzdal 
pátrania po vozidle Aus� n-Healey 
1967. Podľa uvedeného iden� fi kač-
ného čísla zis� l, že je jeho vlastné. Po 

preverení Russellových nárokov mu 
losangeleská polícia oznámila, že si 
môže auto prevziať. Russellsi špor� ak 
ako mladík kúpil od priateľa za 3000 
dolárov. Teraz má odhadovanú hod-
notu o 20.000 dolárov vyššiu.

Ekologicky k slobode
Neobvyklý program na prevýcho-

vu väzňov vymysleli vo väzenskom ús-
tave na východe Brazílie. Odsúdeným 
ponúkli bicyklovanie na stacionárnych 
bicykloch vyrábajúcich elektrickú 
energiu, čím si zároveň znížia dĺžku 
trestu. Autor myšlienky - sudca José 
Enrique Mallmann uviedol, že ho in-
špirovala správa z internetu o tom, ako 
dokážu stacionárne bicykle v americ-
kých telocvičniach vyrábať elektrinu. 
Program trvá vo väzení v meste Santa 
Rita do Sapucai dva mesiace a zapojilo 
sa doň osem väzňov. Väzenie má za-
� aľ k dispozícii štyri špeciálne bicykle.
Podľa podmienok programu väzni tak-
to „pracujú“ tri dni týždenne po osem 
hodín. Vyrobená elektrická energia 
zásobuje desať pouličných lámp na 
promenáde pri miestnej rieke. Za kaž-
dé tri dni bicyklovania sa väzňovi od-
počíta z jeho trestu jeden deň.

Zdroj: topky.sk, sprac.: ms
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

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

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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