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3-5 Dvadsať rokov spolkovej tlačiarne 
a vydavateľstva

Je to už dvadsať rokov, čo uzrela svetlo sveta prvá tlačovina 
z Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Za 
toto obdobie sme si vybudovali pozi� vne renomé i svoje pevné 
miesto na poľskom a slovenskom trhu. Aké boli začiatky a koľko 
našich kníh už koluje po svete? Dozviete sa v tomto článku.

6 Deti na lyžiarskom zájazde na Slovensku
7 Mystérium v Jurgove
7 Pozdrav jubilantom
8-9 Generálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky 
na oravských školách
10 Horčičné zrnko
11 Nový pápež František
12-13 Z diania na Slovensku
14 -16 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
17 Národnostné pomery na Spiši v 17. storočí podľa 
Sigrayovej vizitácie z roku 1700 (recenzia)
18-19 Upevňovanie ľudovej moci poľskou armádou 
na Orave – vo Veľkej Lipnici po druhej svetovej vojne
19 Alfabet Tischnera a sporná postava 
Józefa Kuraša „Ogňa“ 
20 Knižný dar z Trenčína
21-23 Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 
vyhodnotená

Táto výtvarná súťaž je nepochybne najvýznamnejšou umelec-
kou ak� vitou, zameranou na krajanské de�  a mládež, krajanského 
časopisu Život. Každoročne sa jej zúčastňuje mnoho umelecky na-
daných talentov a to už niekoľko desaťročí. Ako dopadla tohoročná 
súťaž a kto si odnesie hlavnú cenu, zis� te, keď si prečítate našu 
reportáž z hodnotenia.

26 XXXVII. zasadnutie Zmiešanej komisie vlády 
a národnostných i etnických menšín Poľskej Republiky
26-27  Kto sú Slováci v Poľsku podľa sčítania 
z roku 2011?
28-29 Farnosť  Vyšné Lapše v roku 1832 (3)



autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, 
MARIÁN SMONDEK, ARCHÍV REDAKCIE

„Knihy sú nemí učitelia“, povedal svojho času rímsky spisova-
teľ Aulus Gellius. A musíme s ním súhlasiť, pretože knihy prevzali 
v dejinách skutočne úlohu učiteľov veľmi trpezlivo odovzdávajú-
cich z generácie na generáciu informácie, ku ktorým sa navyše 
môžeme kedykoľvek vrátiť, zanalyzovať, prehodnotiť, zdokonaliť 
a posúvať tak na novú úroveň celé spoločenstvo. Knihy i iné tla-
čoviny zároveň dokážu rozvinúť človeka po emočnej stránke, keď 
prirodzene v závislosti od žánru a šikovnosti autora, vedia prebu-
diť širokú škálu emócií. V neposlednom rade rozvíjajú tiež slovnú 
zásobu a tým aj schopnosť úrovne myslenia a jazyka, v ktorom 
sú napísané.

Z týchto hľadísk, ale aj pre schopnosť udržiavania ná-
rodného povedomia a pocitu vzájomnej príslušnos� , 
bol a je pre Slovákov žijúcich v Poľsku jediný časopis 

vydávaný v slovenskom jazyku Život veľmi dôležitý. Tlačia-
renské technológie v minulos�  sa však nie vždy dokázali 
prispôsobiť ortografi i každého jazyka, a tak v starších čís-
lach Života často chýbali mäkčene či dĺžne. Na jednej z po-
rád, kde sa krajania sťažovali, že predtým, ako si prečítajú 
Život, musia doplniť značnú časť interpunkcie, im prítom-
ný riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov Ján Sirácky 
navrhol, nech požiadajú o pomoc Československo, ktoré 
koncom osemdesiatych rokov pomohlo vybaviť tlačiareň 
českým krajanom v Daruvare. Túto myšlienku si osvojil vý-
konný tajomník Spolku Ľudomír Molitoris a po jej pred-
nesení vedeniu požiadal v máji 1990 predsedu vlády SR 
Milana Čiča o poskytnu� e pomoci v podobe moderného 
ofsetového štvorfarebného stroja.

Významnú podporu v tejto záležitos�  našli krajania 
u vtedajšieho podpredsedu federálnej vlády Jána Čarno-
gurského, ktorý ešte ako disident na stretnu
  s Ľ. Molitori-
som a J. Čongvom v roku 1988 deklaroval, že ak bude môcť 

Dvadsať rokov spolkovej tlačiarne a vydavateľstva

niekedy Slovákom v Poľsku pomôcť, tak to urobí. Vďaka 
jeho podpore sa, napriek niekoľkým nepríjemnos� am 
ohľadom prepadnu� a účelovej dotácie, nakoniec podarilo 
v septembri 1991 získať dvojfarebný tlačiarenský stroj, of-
setový rozmnožovač a rezačku, ktoré sa stali základom pre 
nezávislú tlač časopisu Život.

Pôvodne mala tlačiareň sídliť v prenajatých priesto-
roch na ulici Zygmunta Augusta v Krakove, odkiaľ však 
majiteľka, ktorej bola budova vrátená v reš� túcii, Spolok 
vypovedala. Čelní predstavitelia Spolku sa v tejto chvíli 
odhodlali pre riskantný krok a za všetky ušetrené penia-
ze i dotáciu poskytnutú poľskou stranou sa rozhodli kúpiť 
vlastnú budovu. Keďže peniaze vystačili sotva na jeden 
byt, ktorý by situáciu tlačiarne neriešil, podujali sa v apríli 
1991 nakoniec kúpiť staršiu, chátrajúcu kamenicu na ulici 
św. Filipa, v ktorej navyše sídlili nájomníci. O necelý polrok 
na to dorazili do Krakova aj získané tlačiarenské stroje, ale 
v kamenici neboli vhodné priestory ani na ich umiestnenie 
a ani na ich prevádzku. Keď ich postavili na dvor nového 
spolkového domu pod košatú jabloň, možno vtedy viacerí 
zapochybovali, že sa vôbec niekedy tlačiareň podarí spre-
vádzkovať.

Výstavba tlačiarne – robotníci z Kacvína s Jánom Čarnogurským, 
Františkom Mikloškom a Ivanom Šimkom

Budova tlačiarne dnes

Nový CTP systém zakúpený v roku 2007 zmodernizoval a zrýchlil výrobu
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Vedenie Spolku sa však ani v tejto kri� ckej situácii ne-
vzdalo a ešte v októbri rozhodlo o vý stavbe malej výrobnej 
haly, v ktorej sídli tlačiareň dodnes. Stavať ju začali kra-
jania z Kacvína v septembri 1992, pre-
tože až vtedy sa podarilo získať staveb-
né povolenie. V medzičase sa tajomník 
Spolku postaral nájomníkom kamenice 
o nové ubytovanie a po rekonštrukcii 
v nej vznikli nové priestory pre kancelá-
rie Spolku, Galériu slovenského umenia 
i redakciu mesačníka Život. Do tlačiarne 
bolo ešte zakúpené chýbajúce vybave-
nie a zamestnaní prví pracovníci. Tla-
čiarenská výroba bola spustená v apríli 
1993, pričom prvým výtlačkom bolo ap-
rílové číslo Života, pripravené už novým 
technickým spôsobom – fotosadzbou 
na počítačoch. Bolo to prvé číslo s plne 
farebnou obálkou i strednou dvojstrán-
kou v novom formáte A4.

Začiatky boli, samozrejme, veľmi 
ťažké, pretože nikto z krajanov nemal 
skúsenos�  s podnikaním v tlačiaren-
skej sfére a navyše slovenská tlačiareň 
s vydavateľstvom bola novým subjektom na trhu a musela 
si nájsť odberateľov i budovať svoje postavenie úplne od 

nuly. Funkcie riaditeľa sa ujal tajomník Spolku Ľ. Molitoris, 
ktorý si zákazníkov získaval najmä všemožne ústretovým 
prístupom k nim i postupne zvyšujúcou sa kvalitou tlače. 

To by, samozrejme, nebolo možné bez 
ďalších inves
 cií, pri ktorých boli využi-
té všetky moderné nástroje fi nancova-
nia, úvery a leasing. V rámci samostat-
ného chodu vydavateľstva tak už boli 
vymenené pôvodné tlačiarenské stroje 
za modernejšie a zakúpený systém CTP, 
čím sa zvýšila efek� vita práce i konku-
rencieschopnosť. Dnes je tlačiareň a 
vydavateľstvo samostatnou  položkou 
v rozpočte Spolku Slovákov v Poľsku 
a je úplne fi nančne sebestačné, pričom 
z príjmov z tejto činnos�  sú fi nancova-
né � ež viaceré spolkové ak� vity.

Po prvých ťažkých rokoch sa zača-
li dostavovať prvé úspechy. Tlačiareň 
a vydavateľstvo SSP sa postupne sta-
lo uznávaným vydavateľstvom, najmä 
v prostredí krakovských umelcov, výt-
varníkov, básnikov a spisovateľov. Tla-
číme však aj pre poľské orgány štátnej 

správy a samosprávy i ďalšie spoločenské ustanovizne. 
Tlačiť „u Slovákov“ je dnes v Krakove synonymom kvalit-

Najlepšia kultúrno-informačná brožúra za rok 2012 
na Slovensku vyšla zo spolkovej tlačiarne

Grafi ci ochotne zapracovávajú pripomienky zákazníkov

Prezentácia vydavateľskej činnosti SSP na Slovensku (Incheba 2011) Prezentácia Vydavateľstva a tlačiarne SSP na knižných trhoch v Krakove
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V malom fotoštúdiu dokážeme nafotiť nielen drobné umelecké predmety



nej tlače, grafi ckého spracovania a ústretového prístupu 
k zákazníkovi. V rokoch 2003, 2004 a 2011 bolo naše vy-
davateľstvo ocenené na Medzinárodnom knižnom veľtrhu 
vo Varšave v súťaži o najkrajšiu poľskú knihu. V poslednom 
období sa nám darí presadzovať aj na slovenskom trhu. 
Úspešne spolupracujeme s Trnavskou univerzitou v Trnave, 
Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Univerzitou Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, s vydavateľstvami Goralinga, Kub-
ko Goral i viacerými jednotlivcami, ktorí sa po prvotných 
dobrých skúsenos� ach ku nám stále vracajú.

Okrem zákazkových objednávok sa angažujeme � ež 
v propagovaní slovenskej kultúry v Poľsku a spod našich 
strojov vyšli preklady diel P.O. Hviezdoslava, A. Hykischa, 
V. Kovalčíka, J. Leikerta, P. Vilikovského, antológie slo-
venskej poézie a slovenskej prózy, dvojjazyčné rozprávky 
i diela ďalších autorov, ktoré poľskému čitateľovi približujú 
obraz Slovenska a jeho duchovné hodnoty. Vydávame � ež 
vlastné � tuly ako napr. Tajné dejiny hornej Oravy, Krajan-
ský spevník, zborník Nepokojná hranica, Almanach Slová-
ci v Poľsku, básnické a umelecké zbierky našich krajanov 
a iné.

Vo vlastnej réžii sme vydali tak� ež viaceré � tuly slo-
venských i poľských autorov, ktorí sa zaoberajú dejinami 
Slovákov v Poľsku ako napr. Dejiny a súčasnosť Jurgova, 
Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w la-

tach 1945 – 1957, Vojna o Spiš, Horná Orava a severný Spiš 
v rokoch 1945 – 1947, Bohater na nasze czasy?, Rozdelené 
Kysuce a iné. Keďže sú � eto knihy dostupné v slovenských 
i poľských kníhkupectvách, môže sa vďaka nim poľská i slo-
venská verejnosť dozvedieť viac o krajanskej problema� ke 
i pohnutej minulos�  Slovákov žijúcich v Poľsku.

V súčasnos�  vydávame ročne v priemere okolo 70 � tu-
lov. Celkovo z našej tlačiarne a vydavateľstva vyšlo už 888 
publikácií s vlastným ISBN a približne raz toľko knižných 
diel bolo u nás vytlačených, čo predstavuje milióny kníh, 
ktoré našli svoj domov u slovenských i poľských čitateľov 
a sú svedectvom i najlepšou reklamou našej poc� vej slo-
venskej práce v Poľsku. O tlačiarni, vydavateľstve a Galérii 
slovenského umenia, ktorá sprístupňuje krakovskej verej-
nos�  ročne práce dvoch až troch slovenských umelcov, sa 
pochvalne vyjadruje aj poľská tlač. Napr. Gazeta Polska 
z 15. apríla 2009 napísala, že: „Ludomir Molitoris to jeden 
z najwspanialszych i niedocenionych ambasadrowów kul-
tury słowackiej i równie niedocenionych przyjaciół kultury 
polskiej“.

Už dvadsať rokov je tak vďaka svojim tlačiarenským 
a vydavateľským ak� vitám Spolok Slovákov v Poľsku ne-
únavným propagátorom slovenskej literatúry, umenia, de-
jín i kultúry v najširšom zmysle slova. Zároveň je šíriteľom 
dobrého mena Slovenska v Poľsku i „nemým učiteľom“, 
ktorý budúcim generáciám zanechá svedectvo o tejto 
dobe a mieste Slovákov v Poľsku v nej. 

V tlačiarni pri práci

Ocenenia z Medzinárodného knižného veľtrhu vo Varšave

��

5KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

KRAKOV



autor    DOMINIK SURMA
foto    ŽOFIA BRAVIAKOVÁ

Štrnásť detí zo základnej školy z Novej Belej a z gymnázia 
v Krempachoch, ktoré navštevujú vyučovanie slovenského jazy-
ka, sa v dňoch 1. - 7. marca t.r. zúčastnili lyžiarskeho a snowbo-
ardového výcviku na Slovensku. Podujatie pre deti zahraničných 
Slovákov z Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny zorganizovalo 
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Technicky a organizačne podujatie zabezpečovala Katedra te-
lesnej výchovy a športu FHV UMB na čele s docentom Jiřím Mi-
chalom. Finančne zasa lyžiarsku školu zabezpečilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným poslaním školy 
bolo naučiť lyžovať a snowboardovať deti zahraničných Slová-
kov, spoznať slovenskú odbornú terminológiu spojenú s týmito 
druhmi športov, jazykový výcvik a zlepšenie telesnej zdatnosti 
i zotavenie v prostredí slovenskej prírody.

V ýcvik sa uskutočnil v známom lyžiarskom stredisku 
na Donovaloch v Parku snov. Samostatný výcvik pre-
biehal na svahu vzdialenom 800 m od hotela. Viedli 

ho skúsení odborníci z Katedry telesnej výchovy a športu 
FHV UMB v Banskej Bystrici – Jiří Michal, Miroslav Ne-
mec, Štefan Adamčák a mladé inštruktorky – Anka, Stanka 
a Zuzka. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín podľa 
lyžiarskych schopnos
 . K dispozícii mali požičovňu lyží, 2 
vleky a 4-sedačkovú lanovku. Svah bol denne upravovaný, 
sneh technický. Lyžiarsky kurz prebiehal za dobrých sneho-
vých podmienok, teploty sa pohybovali od 5˚C do -5˚C.

Ubytovaní sme boli v hoteli Limba, ktorý poskyto-
val veľmi dobré podmienky pre bývanie a pre športové 
i spoločenské vyži� e. Súčasťou výcviku boli aj športové 
a spoločenské ak� vity – streľba zo vzduchovky, stolný te-
nis, hádzanie šípkami, ringo a plávanie v bazéne. V každej 
z týchto ak� vít sa nakoniec uskutočnili súťaže a výhercovia 

Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik na Slovenskuna Slovensku
ziskali diplomy. V súlade s programom de�  mali postarané 
o každú chvíľu pobytu na Slovensku. Počasie nám aj v tom-
to roku veľmi prialo, svie� lo slniečko a de
  sa na svahu 
pekne opálili. 

Na záver pobytu sa de�  zo všetkých krajín prezentovali 
programom, ktorí sledovali inštruktori. Naše de�  sprevá-
dzali učitelia Žofi a Braviakova a Dominik Surma. Bolo to 
veľmi vydarené poduja� e a jeho hlavný cieľ – naučiť de�  
lyžovať – bol splnený. Okrem toho žiaci spoznali nových 
kamarátov a priateľov zo Srbska, Maďarska a Ukrajiny. Pre-
to ďakujeme všetkým tým, ktorí to našim deťom umožnili. 
Ďakujeme aj Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý nám zabez-
pečil dopravu.

Lyžiarskej školy sa zúčastnili 
 to žiaci: Kinga Dluga, Jú-
lia Kurnátová, Renáta Podgórna, Eva Bendyková, Katarína 
Braviaková, Veronika Braviaková, Magdalena Dluga, Eva 
Chalupková, Margita Kurnátová, Anna Lojeková, Dominika 
Pacigová, Daniel Surma, Gabriela Taziková, Klaudia Surmo-
vá. 
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Mystérium v Jurgove
autor    DOROTA MOŚ

Divadelná skupina z Jurgova uviedla 17. marca t.r. 
v požiarnej zbrojnici už po siedmykrát Mystérium 
umučenia Ježiša Krista. Každý rok divadielko pre-

kvapí divákov nekonvenčnou formou spracovania tema� ky 
umučenia Ježiša Krista. Musím zdôrazniť, že tento rok sa im 
to opäť podarilo. Celá inscenácia mala názov „Pochválený 
buď Ježiš Kristus“. Tento kresťanský pozdrav mal za úlohu 
zdôrazniť podstatu tajomstva života i smr�  Krista. Odzr-
kadľovalo sa to počas celej divadelnej inscenácie. Postava 
Ježiša bola skrytá, bolo počuť iba jej hlas. Bol to dobrý ná-
pad, divák si musel predstaviť trpiaceho Ježiša a preto pre-
žívanie tohto Mystéria bolo intenzívnejšie. Nielen týmto 
prekvapili herci divákov. Inscenácia bola interak
 vna, čiže 
boli do nej zapájaní aj diváci. Napr. na poradách členov 
židovskej veľrady, kde sa hlasovalo. Farizeji Sadok, Doras 
a Natan, na príkaz Syraha a veľkňazov Annáša a Kajfaša, 
rozdávali ľuďom perá a papier. Každý z divákov mal právo 
hlasovať za to, či bude Ježiš predvedený pred Piláta, či nie. 
Aby hlasovanie bolo hodnoverné, bola zostavená komisia, 
ktorá počítala hlasy, tak� ež z radov divákov. Na priek tomu 
herci dokázali, že rovnako ako pred 2000 rokmi, aj dnes sa 
dá ľahko zmanipulovať ľudí. Ukázalo sa, že celé publikum 
ho uznalo za vinného a hodného smr� . 

Výnimočnú atmosféru dotváralo osvetlenie a ozvučenie 
javiska. Slová obdivu patria všetkým hercom za ich úsilie a 
vedúcemu Lesławovi Chowancovi za inovačné spracova-
nie myšlienky a povzbudzovanie mladých ľudí do ak
 vnej 
účas�  na prežívaní pôstneho obdobia, ako aj vytvorenie 
priestoru a navodenie atmosféry podporujúcej ochotu za-
myslieť sa nad svojim životom. Bolo to dvojhodinové do-
jímavé predstavenie, ktoré povzbudilo divákov k hlbšiemu 
zamysleniu sa nad podstatou umučenia Krista. 

Pozdrav jubilantom
autor    DOROTA MOŚ

Svoje krásne 60. výročie manželstva 8. februára t.r. oslávili 
Štefánia a Pavol Kramárovci z Vrábeľ. Avšak ich osudy sú spojené 
so Spišom. 

Pavol sa narodil 18. novembra 1930. Z povolania je uči-
teľom. Pôsobil v rokoch 1951 – 1954 na školách vo Frid-
mane a v Novej Belej. Po príchode do Fridmana býval 

v podnájme u rodiny Balárovcov. Štefánia sa narodila 4. ap-
ríla 1934 v slovenskej uvedomelej rodine Ondreja a Alžbety, 
rod. Blachutovej, Balárovcov. Má staršiu sestru Máriu, kto-
rá študovala v Prešove a tam si založila rodinu, mladšieho 
brata Albína, ktorý sa usadil v Košiciach a najmladšia sestra 
Margita bola vo Fridmane, ale žiaľ, vlani zomrela. Štefániin 
otec tragicky zahynul v roku 1938 a najmladšia sestra Mar-
gita sa narodila až pár mesiacov po jeho smr� . Matka ostala 
so štyroma deťmi sama. V roku 1940 sa ma tka vydala za Mi-
chala Bednára z Ma� ašoviec. Z druhého manželstva už de�  
nemala. Na druhého otca si spomína s veľkou láskou a inak 
o ňom nehovorí, len ako o nežnom a najlepšom otcovi. 

Po príchode do Fridmana sa Pavlovi zapáčila jedna 
z Balárovych dcér – Štefánia, ktorá bola � ež učiteľkou. Pô-
sobila v Novej Belej a v Nedeci. Pavol nebol Štefánii tak� ež 
ľahostajný. Zrodila sa veľká láska a tak svoje rozhodnu� e 
byť spolu dokonca života potvrdili v miestnom kostole za 
prítomnos�  svadobných hos
  dňa 8. februára 1953. Ich 
šťas� e sa rozrástlo o troch synov. Najstarší Eugen sa na-
rodil v Novom Targu a dvaja mladší Albín a Pavol už po 
presťahovaní na Slovensko vo Vrábľoch.

O učiteľovi Pavlovi Kramárovi v Novej Belej a vo Frid-
mane počuť len samé superla
 vy. Jeho žiaci si veľmi čas-
to naňho spomínajú a hovoria, že to bolo veľmi príjemne 
stravené obdobie. Predovšetkým bol energickým učite-
ľom, zaneteným futbalistom, ktorý chodil hrávať do Ma-
niów. Spomínajú na neho ako na dobrosrdečného človeka, 
stále usmiateho, ktorý veľmi rád žartoval. Pomáhal orga-
nizovať ochotnícke divadielka a súbory. Dokázal podnie� ť 
záujem de�  o divadlo. Jeho žiaci s nostalgiou spomínajú 
na uplynulý čas.

V súčasnos�  sú manželia Kramárovci na zaslúženom 
dôchodku a my im do ďalších spoločných rokov prajeme 
pevné zdravie a božie požehnanie. 

Manželia Kramárovci dnes a v deň sobáša
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Generálny konzul SR v Krakove Generálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky M. Lisánsky 
na oravských školáchna oravských školách
autor    MARIÁN SMONDEK

Podporovanie vzdelávania v rodnom jazyku vždy patrilo medzi 
diplomatické priority prvého československého konzula po druhej 
svetovej vojne v Katoviciach Mateja Andráša. Vďaka jeho húževna-
tosti sa mohli Slováci učiť po slovensky na mnohých školách Spiša 
i Oravy. Počas ďalšieho obdobia sa však slovenčina začala zo škôl 
vytrácať a dnes zostala už len na dvoch oravských školách – na 
Základnej škole č. 2 v Podvlku a v jablonskom lýceu.

Napriek tomu, že situácia je diametrálne iná ako pred 
päťdesia� mi rokmi, slovenský jazyk je na mnohých 
školách, povedal by som, zaznávaný, ako keby bol 

horší ako iné jazyky. Je síce pravda, že s anglič� nou, ktorá 
je dnes chápaná ako svetový jazyk, sa porovnávať nemôže, 
ale z perspek� vy rozvíjajúcej sa cezhraničnej spolupráce 
nielen pozdĺž oravskej a spišskej hranice, ale pozdĺž celej 
poľsko-slovenskej hranice vytvára možnos�  osobného roz-
voja na medzinárodnom poli v ďalšom pracovnom živote.

A práve s takýmto účelom dňa 5. marca 2013 navš� vil 
obidve spomínané oravské školy generálny konzul Sloven-
skej republiky v Krakove Marek Lisánsky spolu so splnomoc-
nenkyňou vojvodu Malopoľského kraja pre národnostné 
a etnické menšiny Elżbietou Mirga-Wójtowicz a redakto-
rom krajanského časopisu Život Mariánom Smondekom.

Prvou zástavkou počas ich cesty bola klubovňa MS SSP 
v Podvlku, kde sa hos� a porozprávali s jej vedúcou Bože-
nou Bryjovou  o ak� vitách, ktoré v klubovni vyvíja Miestna 
skupina Spolku. Následne sa hos� a vybrali na stretnu� e 
s učiteľmi a žiakmi do neďalekej základnej školy, kde ich 
v mene učiteľov a žiakov privítala riaditeľka školy Alina Lek-
sander, ktorá zároveň predstavila v krátkos�  školu, histó-
riu výučby slovenského jazyka v nej, ako i medzinárodnú 
spoluprácu, ktorú táto škola nadviazala so základnou školu 
v Trstenej. Aktuálne sa v Podvlku učí slovenčinu 5 de�  z pia-
teho a šiesteho ročníka a učí ich učiteľka Grażyna Kozáko-
vá. Riaditeľka tak� ež poďakovala v mene žiakov za to, že 
sa môžu vďaka Spolku zúčastňovať výučby hry na ľudové 
hudobné nástroje v miestnej klubovni a tak� ež sa zúčast-

ňovať vlas� vedno-poznávacích výletov na Slovensko, ktoré 
Spolok každoročne pre de�  organizuje. Následne sa slova 
ujal gen. konzul M. Lisánsky, ktorý poďakoval pani riadi-
teľke za srdečné prija� e a učiteľke slovenského jazyka za 
námahu, ktorú vkladá do prípravy a výučby slovenského 
jazyka. Vyzdvihol zároveň význam cezhraničnej spolupráce 
pre udržanie slovenčiny na oravských školách a poprial čo 
najviac úspechov v ďalšom rozvoji.

Následne sa prítomným prihovoril vojt gminy Jablon-
ka Antoni Karlak, ktorý bol pozvaný na stretnu� e aj spolu 
s riaditeľkou Školského ekonomicko-administračného od-
delenia gminy (ďalej len ZAES) Jablonka Mariou Staszkie-
wicz. Vojt vo svojom príhovore povedal, že sa teší z toho, 
že povlčianska komunita slovenskej menšiny je tak ak� v-
na – najak� vnejšia spomedzi oravských obcí. Vďaka nej 
sa v Podlvku neustále niečo deje. Zároveň však adresoval 
prosbu na generálneho konzula, aby sa táto klubovňa, kto-
rá bola predaná pred dvoma rokmi Spolku čo najrýchlejšie 
opravila, aby mohla slúžiť Podvlčanom. Zároveň podotkol, 
že gmina podporuje slovenskú menšinu a každoročne sa 
snaží fi nančne prispieť na jej ak� vity. Hosťom následne 
detská podvlčianska kapela, ktorá sa učí hrať pod vedením 
Krištofa Pieronka v klubovni Spolku, zahrala dve piesne 
– jednu slovenskú a jednu poľskú. Po nich sa osobne, pek-
ne po slovensky, s hosťami privítali de� , ktoré navštevujú 
vyučovanie slovenského jazyka. 

Žiaci a učitelia zo ZŠ č. 2 v Podvlku Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka v Podvlku

Riaditeľka A. Leksander víta M. Lisánskeho, M. Staszkiewicz, E. Mirga-Wójtowicz, 
A. Karlaka
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Riaditeľka školy pozvala následne hos�  na obed, počas 
ktorého sa prejednávali ďalšie otázky spojené s podporou 
slovenskej menšiny a výučby slovenského jazyka v Podlv-
ku. Generálny konzul priviezol deťom malú pozornosť v po-
dobe sladkos� , ktoré odovzdal pani riaditeľke. Ako som sa 
neskôr dozvedel, de�  sa po návšteve zhodli na tom, hos� a 
s takými sladkosťami by mohli ku nim chodiť aj každý týž-
deň.

Ďalšou zástavkou bolo Lýceum v Jablonke, ktoré je sú-
časťou Združenej školy Hrdinov Westerpla
 e. Tu delegá-
ciu privítala riaditeľka školy Aniela Stopka, ktorá následne 
pozvala hos�  do riaditeľne na krátke posedenie. Počas 
neho sa prítomní zaoberali obnovením maturitnej skúš-
ky zo slovenského jazyka, ktorú Ministerstvo školstva PR 
zrušilo pred niekoľkými rokmi v rámci úsporných opatrení. 
Lýceum v Jablonke bolo v tom čase jedinou školou, kde 
bola možnosť urobiť maturitnú skúšku zo slovenčiny. Prí-
tomní sa zhodli na tom, že prinavrátenie tejto možnos�  
je v záujme nielen jablonského lýcea, ktorého počiatky sa 
úzko spájajú so slovenským krajanským hnu� m, ale tak� ež 
Generálneho konzulátu SR v Krakove a Spolku Slovákov 
v Poľsku. Zároveň sa dohodli, že budú spoločne apelovať 
na ministra o hľadom prinavrátenia možnos�  maturovať 
zo slovenčiny, nakoľko je to jazyk národnostnej menšiny 
žijúcej na území Poľska.

Následne sa hos� a presunuli do triedy, v ktorej sa vy-
učuje slovenský jazyk, aby sa stretli so študentmi, ktorí sa 
učia slovenský jazyk. Spolu všetkých je 28, z toho 15 žia-
kov z miešanej skupiny maturantov z tre� eho ročníka lýcea 
a štvrtého ročníka priemyselnej školy a 13 z mladšej mieša-
nej skupiny, do ktorej chodia prváci lýcea a druháci z prie-
myselnej školy. Na úvod zástupcovia žiakov privítali gen. 
konzula i pani splnomocnenkyňu a následne M. Lisánsky 
vo svojom príhovore poukázal na význam slovenského ja-
zyka v cezhraničnej spolupráci, kultúrne dedičstvo sloven-
skej menšiny ako i na výhody štúdia v zahraničí, z ktorého 
môžu študen�  len a len vyťažiť a získať nové, medzinárod-
né skúsenos� . Neskôr sa slova ujal redaktor Marián Smon-
dek, ktorý predstavil maturantom ponuku vysokoškolského 
štúdia na Slovensku. Pre každého z nich pripravil zoznam 
materiálov, v ktorých boli opísané podmienky prija� a na 
štúdium, ako i rozpísané študijné odbory, na ktoré poskytu-
je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vládne 
š� pendium. Bližšie informácie si záujemcovia môžu nájsť 
na stránke vladnes� pendia.sk, kde si zároveň môžu podať 

prihlášku na štúdium na Slovensku. Marián Smondek záro-
veň študentom prisľúbil, že pokiaľ budú mať záujem o štú-
dium, môžu sa obrá� ť na redakciu časopisu Život (kontakt-
né údaje na konci poslednej strany časopisu) a redakcia im 
pomôže vo vybavovaní potrebných náležitos� .

Na záver bola delegácia pozvaná na slávnostné ob-
čerstvenie, ktoré pripravili žiačky odboru kuchár-čašník 
tunajšej školy. Posedenia, ktoré sa nieslo v znamení dis-
kusie, sa zúčastnili: školská vizitátorka z Detašovaného 
pracoviska Malopoľského kurátora osvety v Novom Targu 
Maria Głuszak, bývalý vojt gminy Jablonka a aktuálne po-
slanec okresnej rady Julian Stopka, vojt gminy Veľká Lip-
nica Bogusław Jazowski, už spomínaní vojt Antoni Karlak 
a riaditeľka ZAES Maria Staszkiewicz, učiteľka slovenského 
jazyka Anna Lenčovská, vedenie a učitelia školy. Jednou 
z prioritných otázok, ktoré sa počas posedenia preberali, 
bola možnosť účas�  učiteľky slovenského jazyka Anny Len-
čovskej na vlas� vedno-poznávacích zájazdoch, ktoré pre 
študentov každoročne organizuje Spolok Slovákov v Poľ-
sku. Anna Lenčovská učí nielen na lýceu, ktoré patrí pod 
správu okresného úradu, ale na aj na gymnáziu a základnej 
škole, ktoré patria zasa pod správu gminy. K tejto otázke sa 
vyjadrila školská vizitátorka Maria Głuszak i riaditeľka ZAES 
Maria Staszkiewicz, ktoré prisľúbili pomoc a ochotu pri de-
legovaní Anny Lenčovskej na zájazdy pre žiakov slovenčiny, 
ako i na školenia a odborné semináre určené pre učiteľov 
slovenčiny. Ďalej sa diskusia niesla v znamení cezhraničnej 
spolupráce, výstavby Slovenského centra kultúry, cestnej 
medzinárodnej infraštruktúry, ako aj možnos�  využi� a 
prostriedkov z európskych fondov v ďalšej spolupráci. 

Pred odchodom späť do Krakova si gen. konzul SR 
M. Lisánsky a splnomocnenkyňa vojvodu E. Mirga-Wójto-
wicz pozreli pozemok Spolku, na ktorom by malo vyrásť 
v najbližšej budúcnos�  Centrum slovenskej kultúry a tak-
� ež navš� vili priestory klubovne MS SSP v Jablonke, kde 
ich najviac zaujal regionálny kú� k, ktorý si tu krajania svoj-
pomocne zriadili.

Význam takéhoto stretnu� a sa nedá ohodno� ť odrazu. 
Verím, že stretnu� a v jednotlivých školách sa postupne 
pričinia k upevneniu výučby v jednotlivých školách, vytvo-
ria lepší základ pre učiteľov, zvýšia záujem u de�  i rodičov 
o slovenský jazyk, a tým pádom aj rozšíria horizonty medzi-
národnej spolupráce škôl, veď obidve navš� vené školské 
inš� túcie majú nadviazanú dobrú a dlhoročnú spoluprácu 
so slovenskými partnermi. 

Študenti navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka v lýceu v Jablonke M. Lisánsky v spoločnosti A. Stopka a E. Mirga-Wójtowicz
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HORČIČNÉ ZRNKO
Nový pápež Fran� šek pred udelením prvého požehna-

nia hovoril o pú� , ktorá sa začína. Púť v bratskej láske a vzá-
jomnej dôvere. Na tejto spoločnej pú�  nás budú viesť jeho 
slová, posilňovať jeho modlitby a príklad, ktorý je výrazný 
od prvého dňa jeho pôsobenia. My môžeme jeho pon� fi kát 
posilňovať a sprevádzať svojím záujmom a modlitbami. 

Živ Bože Otca Svätého námestníka Kristovho!

14. 4. 2013
3. veľkonočná nedeľa 

(Jn 21, 1 – 19)
„Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: „Ne-

zakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste napl-
nili Jeruzalem svojím učením... Zavolali apoštolov, dali ich 
zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, 
a prepus� li ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli 
uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.“ (Sk 5, 27b 
– 28a. 40 – 41). Veľkonočné obdobie oživuje radosť a pokoj 
v každom, kto sa ho snaží prežiť duchovne. Realita všedného 
života, zážitky, skúsenos� , životné okolnos�  náš zrak tlačia 
k zemi a robia naše dni pochmúrne. U apoštolov nastala po 
zoslaní Ducha Svätého veľká zmena. Ich zrak bol často sklo-
není k zemi, boli nespokojní a počas Ježišovho života neraz 
reptali. Z veľrady odišli natešení, hoci si tam svoje odtrpeli. 

Svätý Otec Fran� šek počas veľkonočnej oktávy upozornil, 
že ponosovanie, sťažovanie a reptanie škodia nášmu srdcu: 
„Nezahrávajme sa a nezačnime žiť iba so sťažnosťami, ale 
ak sa niečo nedarí, u� ekajme sa k Pánovi a zverme sa mu. 
Neživme v sebe sťažnos� , pretože berú nádej, zas� erajú po-
hľad na nové horizonty a uzatvárajú nás do seba samých“.

21. 4. 2013
4. veľkonočná nedeľa – 

Nedeľa Dobrého pas� era
(Jn 10, 27 – 30)

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pas� era 
a v tento deň prosíme za kňazské a rehoľné povolania. Na 
Zelený štvrtok sa povolaným a pomazaným Božím služobní-
kom – kňazom prihovoril pápež Fran� šek. Slová z jeho prí-
hovoru sú podnetné a povzbudivé pre kňazov a sú to záro-
veň slová, ktoré ponúkajú úmysly modlitby, akých kňazov si 
chceme vymodliť. Kňaz je pomazaný služobník a pomazanie 
je určené k tomu, aby boli pomazaní 
 , ktorým kňaz slúži. 
V Žalmoch sa nachádza obraz oleja, ktorý sa rozlieva a steká 
po Áronovej brade. (porov. Ž 133). Je obrazom kňazského 
pomazania a vzácny olej, ktorým bola pomazaná Áronova 
hlava, neprevonia iba jeho osobu, ale šíri sa ďalej a dorazí až 
na „periférie“. Pán to jasne vyhlásil: jeho pomazanie je pre 
chudobných, pre zajatcov, chorých, pre tých, ktorí sú smutní 
a osamelí. Pomazanie nie je kvôli navoňaniu seba samých, 
a dokonca ani nie preto, aby sme tú vôňu zakonzervovali v 
nejakej nádobe, pretože olej by mohol stuchnúť... a srdce 
zatrpknúť. Veriaci oceňujú evanjelium hlásané s pomaza-
ním, vážia si, keď ohlasovaná dobrá zvesť zasahuje každo-
denný život, keď steká ako Áronov olej až na okraje reality, 
keď osvie�  hraničné situácie, � e „periférie“, kde je veriaci 
ľud najviac vystavený útokom tých, ktorí by ho chceli obrať 
o vieru. Ľudia sú vďační, keď cí� a, že kňaz sa za nich modlí 

dotýkajúc sa skutočnos
  ich všedného života, ich trápení, 
rados
 , úzkos
  a nádejí. Daj nám, Pane, takých pas� erov!

28. 4. 2013
5. veľkonočná nedeľa

(Jn 13, 31 – 33)
„Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 

A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čo-
skoro ho oslávi.“ (Jn 13, 31). Slová Pána Ježiša o oslávení 
boli súčasťou jeho rozlúčkovej reči vo Večeradle. Čítame 
ich vo veľkonočnom období, keď prežívame radosť z oslavy 
zmŕ tvychvstania Pána. Svätý Otec Fran� šek na Kvetnú ne-
deľu, teda pred začiatkom Veľkého týždňa, keď sme počas 
liturgie počúvali opis umučenia Pána, povzbudzoval k ra-
dos� : „Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami: kresťan 
takým nikdy nemôže byť! Nikdy sa nenechajte znechu� ť!“ 
Uprostred našej oslavy je Kristus a zo stretnu� a s ním sa 
rodí skutočná radosť. Náš život, hoci je neraz poznačený pro-
blémami a prekážkami, môžeme prežívať v nádeji, že s ním 
nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach. Pápež upozornil, 
že v takých chvíľach sa ozýva diabol a zákerne sa prihovára: 
„Nepočúvajte ho! Nasledujme Ježiša! Sprevádzame a na-
sledujeme Ježiša a vieme, že on sprevádza nás a nesie nás 
na svojich pleciach. Na tomto stojí naša radosť, naša nádej, 
ktoré musíme priniesť do nášho sveta. Prosím vás, nene-
chajte si ukradnúť nádej! Nenechajte si ukradnúť nádej! Tú 
nádej, ktorú nám dáva Ježiš.“

5. 5. 2013
6. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 23 – 29) 
„Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie 

malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší 
z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a star-
ším do Jeruzalema.“ (Sk 15, 2). Spor vznikol z názoru niekto-
rých an� ochijských kresťanov zo židovstva, že kresťanom sa 
môže stať iba ten, kto je najskôr obrezaný. Pavol a Barnabáš 
mali iný názor a nesúhlasili, aby sa pohan musel stať najprv 
Židom. Bolo to spochybnením toho, že na spásu stačí viera 
v Krista. Spor sa mal riešiť pred apoštolmi a staršími v Je-
ruzaleme. V Jeruzaleme sa tak uskutočnil prvý snem, kto-
rý potvrdil prax krstenia pohanov. O tomto rozhodnu
  boli 
oboznámení i kresťania v An� ochii a vyjasnili sa nejasno s�  
v tejto otázke. Po rozhodnu
  apoštolov napä� e opadlo 
a hrozba úplného rozkolu bola zažehnaná. 

Žijeme v dobe, keď sa všetko spochybňuje a aj to naj-
základnejšie sa považuje za rela
 vne. Každý môže mať svoju 
pravdu! Je potom nepríjemné, keď sa čosi predkladá ako 
záväzne platné a nemenné. Rýchlo zaznejú výhrady, že ide 
o obmedzovanie slobody, stredoveké tmárstvo, spiatoční-
ctvo a pod. Mali by sme si byť vedomí, že nejestvuje nija-
ká dvojitá pravda. Čo je správne z čisto ľudského hľadiska, 
nemusí byť správne z kresťanského hľadiska. Ale to, čo je 
správne z kresťanského pohľadu, nemôže byť nespráv-
ne z čisto ľudského hľadiska. Preto Cirkev pripomína, ako 
správne konať a dobre žiť podľa evanjelia a podľa prikázaní. 
(porov. YOUCAT 344; KKC 2032 – 2040).

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ



NOVÝ PÁPEŽ FRANTIŠEK
spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Je 266. hlavou katolíckej cirkvi, nástupcom Benedikta XVI. 
a po prvýkrát v dejinách pápežstva bolo zvolené meno František. 
Nový Svätý Otec si meno zvolil na počesť sv. Františka z Assisi, kto-
rý sa zriekol svetského majetku a žil v dobrovoľnej chudobe. Sv. 
František je zakladateľom františkánskej rehole a patrónom Ta-
lianska, ekológov, obchodníkov, chudobných, chromých, slepých, 
väzňov, stroskotancov, tkáčov, obchodníkov so súknom, krajčírov, 
sociálnych pracovníkov, ochrancov životného prostredia. 

Pon� fi kát pápeža Fran� ška by sa tak mal spájať naj-
mä so skromnosťou a dôrazom na obyčajných ľudí. 
A zrejme to bude očakávať aj od ostatných kňazov a 

cirkvi. Laická verejnosť, ale aj veriaci očakávajú od nového 
pápeža zmeny v cirkvi a či sa uskutočnia a v akom rozsahu, 
sa dozvieme v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.    

Zo životopisu
Svätý Otec sa vlastným menom volá Jorge Mario Ber-

goglio, SJ. Narodil sa 17. decembra 1936 v robotníckej ro-
dine v Buenos Aires v Argen
 ne. Ma štyroch súrodencov. 
Absolvoval štúdium chemického technika a neskôr vstúpil 
do Spoločnos�  Ježišovej. V rokoch 1964 – 65 vyučoval li-
teratúru a psychológiu na Immacolata College (Kolégium 
Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom v roku 1966 � e isté 
predmety na Univerzite El Salvador (jezuitskej Univerzite 
Spasiteľa) v Buenos Aires. V rokoch 1967 – 1970 študoval 
teológiu vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. Dňa 
13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 
– 1971 absolvoval tre� u rehoľnú probáciu v Alcala de He-
nares v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby.
Pôsobil ako magister novicov vo Villa Varilari v San Mi-
gueli (1972 – 1973), kde � ež vyučoval teológiu. Dňa 
31. júla 1973 bol zvolený za provinciála argen
 nskej 
provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov.
Od roku 1980 do roku 1986 bol rektorom Filozofi ckej a te-
ologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo far-
nos�  Patriarca San Jose (Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze 
San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka dokončiť 
svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho následne posla-
li na Univerzitu El Salvador (Univerzita Spasiteľa) a po-
tom do Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál.
V júni 1992 bol vymenovaný za � tulárneho biskupa z Aucy 
a svä� aceho biskupa z Buenos Aires. Od roku 1997 pôsobil 
ako arcibiskup-koadjútor (alebo biskup spolusprávca – je 
to zvláštny typ pomocného biskupa v rímskokatolíckej cir-
kvi, ktorý má automa� cké právo nástupníctva po diecéz-
nom biskupovi). Od februára 1998 sa stal arcibiskupom. 
Kardinálsky � tul mu udelil pápež Ján Pavol II. v roku 2001 a 
jeho � tulárnym chrámom je Kostol sv. Róberta Bellarmina.
Bol členom viacerých kongregácií: Kongregácie pre Boží 
kult a disciplínu sviatos
  (od 15. 2. 2001), Kongregácie 
pre klerikov (od 15. 5. 2001), Kongregácie pre inš� túty 
zasväteného života a spoločnos�  apoštolského života (od 
15. 5. 2001), Pápežskej rady pre rodinu (od 18. 5. 2001) 

a Pápežskej komisie pre La� nskú Ameriku (od 12. 12. 
2002). 

Ako predseda  Biskupskej  konferencie Argen
 ny pôsobil 
od 8. novembra 2005 do 8. novembra 2011. Okrem toho 
bol arcibiskupom Buenos Aires a ordinárom pre veriacich 
východného obradu v Argen
 ne, ktorí nemajú ordinára 
vlastného obradu. 

Nový pápež na úvod svojho pon� fi kátu povedal k ve-
riacim zhromaždeným 13. marca t.r. na Námes
  sv. Petra v 
Ríme: – A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej 
Cirkvi, ktorá je tou, ktorá predsedá v láske všetkým cirkvám. 
Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za 
seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby za-
vládlo medzi nami bratstvo. Zároveň poprosil o modlitbu za 
svojho predchodcu Benedikta XVI.

Pápež Fran� šek onedlho po svojom zvolení poslal list 
Židom, v ktorom vyjadril nádej na zlepšenie vzťahov me-
dzi obidvoma vierovyznaniami. Moslimovia tak� ež dú-
fajú, že sa ich vzťahy s Va� kánom zlepšia a to zásluhou 
nového nástupcu sv. Petra. Týmto vyjadril inicia
 vu po-
kračovať v ekumenickom dialógu medzi vierovyznaniami.     
Nového Svätého Otca zvolili kardináli po pia� ch kolách 
75. konkláve 13. marca 2013. Na jeho voľbe sa zúčastni-
lo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov. Nového pápeža 
charakterizovali kardináli veľmi výs� žne: – Je to mimo-
riadne nenáročný muž, muž istoty a rozvahy, úžasnej úp-
rimnos�  a jednoduchos� . A predpokladá sa, že taký bude 
aj jeho pon� fi kát, ktorý sa ofi ciálne začal 19. marca 2013 
pon� fi kálnou sv. omšou na Námes
  sv. Petra v Ríme za 
účas�  vysokých cirkevných hodnostárov, štátnikov a mili-
ónov veriacich. Slovenskú republiku zastupoval prezident 
I. Gašparovič a minister kultúry SR M. Maďarič, ktorí sa 
stretli na osobnej audiencii s novým pápežom a pozvali ho 
na Slovensko. Poľskú republiku reprezentoval prezident 
B. Komorowski spolu s manželkou Annou a tak� ež pozvali 
pápeža Fran� ška na návštevu Poľska.   

Ide o druhého pápeža v treťom � sícročí. Je prvým pá-
pežom z radov jezuitov a pochádzajúcim z Južnej Ameriky. 
Jeho osobným tajomníkom sa stal kňaz Alfred Xuereba, 
pochádzajúci z Malty, ktorý bol druhým tajomníkom pred-
chádzajúceho pápeža. 
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Najlepšiu kroniku na Slovensku 
majú Starovešťania

Dňa 21. marca sa uskutočnilo v priestoroch Slovenské-
ho národného múzea v Mar� ne vyhodnotenie 7. roční-
ka celoslovenskej súťaže pod názvom Slovenská kronika 
o najlepšiu kroniku, monografi u obce a mesta, publikáciu 
o kultúrnom dedičstve, kultúrno-turis� cký a kultúrno-in-
formačný materiál, zbierku ľudovej slovesnos� , prísloví, 
porekadiel, úsloví, poves
  a ľudových rozprávok, textov ľu-
dových piesní či slovník nárečia. Hlavní organizátori – Ná-
rodná osveta, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenská 
národná knižnica, Slovenské národné múzeum, Slovenský 
národný archív, Literárne informačné centrum, Združenie 
miest a obcí Slovenska, Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť a OZ Domovina – vyhlásili za najlepšiu kroniku 
v kategórii A.2.3 Kronika mesta Kroniku mesta Spišská Sta-
rá Ves. Jej autorkou je krajanom známa redaktorka Života 
Milica Majeriková-Molitoris, ktorá získala toto ocenenie 
za zápis za rok 2011, vrátane sprievodnej fotografi ckej a 
audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov 
z iných zdrojov a tlačených mestských médií. Spolok Slo-
vákov v Poľsku bol nepriamo ocenený aj v ďalšej kategórii, 
a to v kategórii C.1 kultúrno-turis� cký a kultúrno-infor-
mačný materiál, kde prvé miesto získala brožúrka Spišská 
Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca, ktorej obsahovú 
stránku, grafi ckú úpravu a tlač pre jediné zamagurské mes-
tečko zabezpečovalo vydavateľstvo Goralinga v spolupráci 
so SSP. (ľm)

Valné zhromaždenie SDS
Počas prvej marcovej soboty sa konalo v Spišskom 

Podhradí na Mariánskom námes
  XXI. valné zhromažde-
nie Spišského dejepisného spolku (SDS), počas ktorého sa 
viac ako stovka zúčastnených členov oboznámila so sprá-
vou o činnos�  a hospodárení SDS za minulý rok. V úvo-
de poduja� a si mohli zúčastnení prevziať novú ročenku 
s množstvom zaujímavých štúdií a článkov prezentujúcich 
najnovšie výskumy z oblas�  Spiša a vypočuť si tri zaujíma-
vé prednášky. S najnovšími archeologickými skvostami 
Spišského Podhradia oboznámil členov archeológ M. So-
ják, o rodákovi zo Spišského Podhradia, továrnikovi a vyná-
lezcovi Jánovi Harmatovi prednášal P. Krupa a zamagurský 
rodák D. Čarnogurský porozprával o myšlienke založenia 
Múzea Spišskej diecézy. Schválený bol � ež návrh programu 

Z DIANIA NA SLOVENSKU
činnos�  na rok 2013, v rámci ktorého by sa mali uskutočniť 
dve konferencie, a to o nových objavoch v umení na Spiši 
a o kláštoroch na Spiši. Exkurzia by sa mala konať už tra-
dične v septembri, pričom v tomto roku bude v jej rámci 
možnosť navš
 viť historické lokality v okolí Popradu. Počas 
zasadnu� a predseda SDS I. Chalupecký i prítomní členovia 
zablahoželali Ľ. Molitorisovi k štátnemu vyznamenaniu, 
ktoré mu udelil prezident SR I. Gašparovič. (mm-m)

O olympiáde v Poprade
Dňa 27. marca sa v Poprade stretli predstavitelia slo-

venskej a poľskej vlády pod vedením premiérov R. Fica 
a D. Tuska, aby opätovne prerokovali spoločnú kandidatú-
ru Slovenska a Poľska na organizovanie olympijských hier 
v roku 2022. Obaja premiéri podčiarkli, že naše krajiny už 
majú skúsenos�  s organizovaním podobných medzinárod-
ných poduja
  ako majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
a majstrovstvá Euró-
py vo futbale. Vyjad-
rili � ež presvedče-
nie, že organizovanie 
olympiády by viedlo 
k rozvoju športovej, 
turis� ckej i doprav-
nej infraštruktúry, 
ktorá je momentálne 
na veľmi zlej úrov-
ni. V súvislos�  s kauzami ohľadom nekvalitných poľských 
potravín, ktoré sa objavili na slovenskom trhu priniesol 
D. Tusk slovenskému premiérovi košík s poľskými potravi-
nami a po rokovaní premiérov sa odobrali na bilaterálne 
rokovania aj jednotliví rezortní ministri. (mm-m)

Slovenský cyklista Peter Sagan je najlepší
Dvadsaťtriročný rodák zo Žili-

ny, jazdec 
 mu Cannondale, Pe-
ter Sagan podáva aj v tomto roku 
vynikajúce výkony. Po dvoch dru-
hých miestach na jednodňových 
klasických pretekoch Miláno 
– San Remo a E3 Harelbeke sa 
stal víťazom klasických pretekov 
Gent – Wevelgem (183,4 km) v 
Belgicku. Vďaka tomu sa udržal 
v čele rebríčka Medzinárodnej 
cyklis� ckej únie (UCI) a s 232 
bodmi je momentálne najlepším 
cyklistom. (mm-m)

Summit V4
Začiatkom marca sa uskutočnil v Poľsku summit premié-

rov V4, ktorého sa okrem R. Fica, D. Tuska, P. Nečasa a V. 
Orbána zúčastnila aj nemecká kancelárka A. Merkelová 
a francúzsky prezident F. Holland. Na stretnu
  sa hovorilo 
o otázkach menovej únie, ale aj o spoločnej obrannej poli-
� ke. Predstavitelia V4 – Slovensko, Česko, Poľsko a Maďar-
sko – sa dohodli, že do roku 2016 vytvoria vlastnú bojovú 
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skupinu Ba� le Group s celkovým počtom 2800 vojakov, 
z toho 400 Slovákov. (mm-m)

Výtvarné spektrum v Námestove
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zria-

ďovateľskej pôsobnos�  Žilinského samosprávneho kra-
ja pripravilo v spolupráci s Domom kultúry v Námestove 
regionálnu výstavu postupovej súťaže amatérskej výtvar-
nej tvorby Výtvarné spektrum. Výstava bude sprístupne-
ná v Dome kultúry v Námestove 18. marca a potrvá do 
22. apríla t.r. Cieľom súťaže i výstavy je podporovať ama-
térsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitos� . Do 
aktuálneho ročníka sa zapojilo osem autorov s 15 prácami. 
Medzi nimi prevládajú drevené plas� ky a výtvarné práce 
s použi
 m rôznych techník. Tema� cky a námetovo v nich 
autori prezentujú a poodhaľujú svoj svet fantázie a hravos-
�  plný prvkov inšpirovaných životom na dedine, prírodou 
a človekom ako takým. Výstava je obohatená o autorské 
diela akademického sochára Juraja Brišáka zo Zákamenné-
ho. Srdečne Vás na ňu pozývame. (Miroslav Žabenský)

Kubínske divadelné dni 2013
Oravský fes� val divadla a umeleckého slova, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 21. a 22. marca v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Dolnom Kubíne pod názvom Kubínske divadel-
né dni, ponúkol desať inscenácií divadelných súborov. Fes-
� val začal 21. marca otvorením 31. ročníka súťaže detskej 
drama� ckej tvorivos�  a divadla dospelých hrajúcich pre 
de�  – O erb mesta Dolný Kubín. V rámci toho sa predsta-
vili divadelné súbory: Aj my! z Tvrdošína, Lienky z Novo� , 
súbor pri ZŠ Komenského z Dolného Kubína, Úsmev 
z Babína, Prvosienky zo Zákamenného, Akotak zo ZŠ 
pre telesne pos� hnutých z Dolného Kubína, DeKa 
pri ZUŠ P. M. Bohúňa z Dolného Kubína, Dobrozvíťa-
zí zo ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne a Erdut-
káčik z Oravskej Lesnej. Fes� val pokračoval v piatok 
22. marca Oravskou súťažou v umeleckom predne-
se poézie a prózy, detských recitačných kolek
 vov 
a divadiel poézie. V tomto regionálnom kole Hviez-
doslavovho Kubína sa okrem jednotlivcov s pred-
nesmi predstavili i detské recitačné kolek
 vy Úsmev 
z Babína, Dobrozvíťazí z Nižnej a Tvrdošína a divadlo 
poézie BezMena z Gymnázia v Námestove. Divadlo 
poézie Woland z Nižnej sa súťaže zúčastnilo formou 
videoprojekcie vo štvrtok 21. marca v klubových 
priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dol-
nom Kubíne. Fes� val je pravidelným vyvrcholením 
oravskej divadelnej sezóny a pripravilo ho Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľ-
skej pôsobnos�  Žilinského samosprávneho kraja 
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom 
v Dolnom Kubíne. (Miroslav Žabenský)

Oravské krpčeky v Nižnej
Tradícia detského folklórneho hnu� a na Orave je 

dlhoročná a bohatá. V súčasnos�  predstavuje tak-
mer tri desiatky kolek
 vov, ktoré sa úspešne pre-

zentujú nielen v domácom prostredí, ale aj mimo svojho 
pôsobiska, či regiónu. Svojou záslužnou prácou tak prispie-
vajú ku zachovávaniu našej tradičnej ľudovej kultúry. Jed-
nou z možnos
 , kde môžu detské kolek
 vy z Oravy ukázať 
svoje ľudové umenie, je postupová súťaž detských folklór-
nych súborov. Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej 
pôsobnos�  Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci 
s Obecným úradom v Nižnej pripravilo tento rok regionál-
ne kolo súťaže, pod názvom Oravské krpčeky, na 4. apríla 
od 10.00 hod. v priestoroch domu kultúry v Nižnej. V rám-
ci súťažného programu sa predstaví 11 choreografi í v po-
daní detských folklórnych súborov z okresov Námestovo, 
Tvrdošín a Dolný Kubín – Mútňanček z Mútneho, Sihelček 
zo Sihelného, Kašunka z Rabčíc, Goralecki z Rabče, Goral-
ček zo Suchej Hory, Goral z Hladovky, Tanečný odbor ZUŠ 
Trstená, Oravanček z Nižnej, Podbielan z Podbiela a Trnká-
rik zo Žaškova. V ich podaní odznejú piesne, melódie, tan-
ce a zvyky pochádzajúce z rôznych kútov Oravy. Odborná 
porota  vyberie víťazov, ktorí budú reprezentovať oravský 
región na krajskej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční 
21. apríla v Dolnom Kubíne. Program je určený aj pre širo-
kú verejnosť. (Zuzana Brišáková)

Národná slávnosť na Devíne
Pri príležitos�  1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 

k našim predkom a 150. výročia založenia Ma� ce slovenskej 
sa v dňoch 27. a 28. apríla 2013 uskutoční pod záš� tou pred-
sedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica Národná sláv-
nosť na Devíne. Všetci Slováci sú srdečne vítaní. (mm-m)
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III. ročník turnaja stolného tenisu 
v Krempachoch

Dňa 10. marca 2013 sa uskutočnil v krempašskom Kul-
túrnom dome III. ročník turnaja v stolnom tenise, ktorého 
usporiadateľom bol miestny športový klub Spiš a kultúrny 
dom. Do súťaže sa prihlásilo 40 záujemcov, ktorí boli zade-
lení do štyroch vekových skupín. Zápasy sledovalo početné 
publikum, ktoré povzbudzovalo súťažiacich. Mládežníkom 
sa veľmi páčila hra skúseného šesťdesiatročného Józefa 
Kiernoziaka. Na záver súťaženia boli účastníci odmenení 
pamätnými diplomami, vecnými cenami a výhercovia aj 
peknými pohármi. Riaditeľka kultúrneho domu M. Krišto-
feková venovala chlapcom a mužom čokolády, keďže v ten 
deň bol Deň mužov, čím si zaslúžila veľký potlesk zhromaž-
deného publika. Záverečné výsledky boli takéto:   

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Dievčenská skupina:
1) Katarína Paluchová, 
2) Lýdia Kowalczyková
3) Sabina Kalatová

Chlapčenská skupina vo veku 15 – 19 rokov:
1) Wojciech Zygmund
2) Maciej Miśkowicz
3) Mirosław Surma

Veková skupina 20 – 25 lat:
1) Bogdan Kowalczyk
2) Piotr Pietraszek
3) Marcin Pietraszek

Veková skupina nad 25 rokov
1) Jacek Moś
2) Józef Kiernoziak
3) Ryszard Moś. (fp) 

Veľkonočná charitná burza
Od 16. marca t.r. sa v Kultúrnom dome v Krempachoch 

konala veľkonočná charitná burza ručne vykonaných prác, 
o. i. ikebán, veľkonočných ozdôb, vešiačikov a pod. Výťa-
žok z predaja bol určený pre Krakovský detský hospic dp. 
J. Tischnera. (fp) 

Stretnutie krajanov na Sliezsku
V sobotu 16. marca sa v kancelárii miestnej skupiny 

SSP na Sliezsku v Mikołowe stretli krajania pod vedením 
Bronislava Knapčíka, aby prerokovali niektoré záležitos� , 
ale zároveň si poklebe� li aj o bežných veciach. Na stret-
nu
  hovorili o soche svätého Vojtecha, ktorá by mala byť 
v Mikołove odhalená už v apríli, či o verejnom sprístupne-
ní lyžiarstva. Tak� ež si spomenuli na pokladníčku miestnej 
skupiny Štefániu Knapčíkovú, ktorá má momentálne zdra-
votné problémy a povzbudili ju do ďalších dní. Na záver 
zagratulovali krajanom, ktorí nosia meno Jozef a spoločne 
s nimi si pripili čašou vína na ich zdravie. (bk)

Mystérium umučenia Krista v Harkabúze
Pred Veľkou nocou žiaci zo základnej školy v Harkabúze, 

ako to je už u nich zvykom, pripravili Mystérium umučenia 
Pána Ježiša Krista. Tohtoročná inscenácia bola založená na 
zjaveniach známej mys� čky z Bolívie Cataliny Rivas. Cata-
lina v čase eucharis� e okúsila neobyčajný zážitok a roz-
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právanie o ňom jej pomáha hlbšie prežívať  tajomstvo sv. 
omše. Hovorí o ňom ako o zázraku, ktorý sa uskutočňuje 
každý deň pred našimi očiami. Svedectvo súčasnej bolívij-
skej mys� čky bolo uvedené v podaní žiakov 4. až 6. ročníka, 
ale zapojili sa do toho aj riaditeľ, richtára, učitelia, rodičia 
a absolven�  školy. Všetci spoločne vytvorili veľmi dojíma-
vé predstavenie. Všetko umocnili aj inscenácie, kostýmy 
pripravené s veľkou dôslednosťou, osvetlenie a ozvučenie. 
Diváci mali pocit, že sa nachádzajú v skutočnom kostole. 
Boli veľmi spokojní s predstavením a všetkým hercom po-
ďakovali vrelým potleskom. Celé sa to konalo v telocvični 
základnej školy. O réžiu a scenár sa postarali Monika Sar-
niak a Kinga Gryziak. (Ilona Traczyk-Bożek)

Obecná výročná schôdza v Krempachoch
V sobotu 16. marca t.r. sa uskutočnila v Obecnom kul-

túrnom dome v Krempachoch obecná výročná schôdza, 
počas ktorej richtár Jozef Petrašek predniesol správu za 
uplynulý rok. Schôdze sa zúčastnili obyvatelia obce a vojt 
gminy Nowy Targ J. Smarduch, zástupkyňa predsedu gmi-
nej rady A. Krištofeková a poslanec do novotarského okre-
su M. Kaczmarczyk. Obecný rozpočet vo výške 51.243.80 
zlotých bol využitý na sledovne: 25 � síc zlotých stáli opravy 
poľných ciest, 6. � síc zlotých propagácia obce a kultúrne 
akcie, 20.243.80 zlotých oprava svahu tzv. Krętého potoka. 
V rámci opravy poľných ciest boli opravené cesty vo via-
cerých čas� ach krempašského chotára. Obyvatelia obce 
určili zvyšné peniaze na podporu miestneho hasičského 
zboru a zvlášť na nákup nového zásahového vozidla. Tento 
cieľ podporila aj čiastka 2 609.17 zlotých z poistného koní. 

Hovorilo sa aj o plánoch na tento rok. V diskusii sa spomí-
nali aktuálne otázky, ako napr. zmena zákona o odbere od-
padov z obcí, výstavba detského ihriska v centre obce, viac 
zastávok na požiadanie pre autobusy, budúce oslavy 350. 
výročia farnos�  Krempachy (1665-2015) a ďalšie. (fp)  

Fotografovanie neba
Pozornosť viacerých obyvateľov Krempách vzbudila 

kamera určená na snímanie neba, ktorá je namontovaná 
na kostolnej veži. Nie je to nič, čoho by sa mali obyvatelia 
obce obávať. Jedná sa o vedecký projekt s názvom Pôso-
benie orografi ckej vlny na nízkotlakový priestor a cirkuláciu 
vzduchu na predpolí poľských Ta� er (poľ. Oddziaływanie 
fali orografi cznej na pole baryczne i cyrkulację powietrza 
na przedpolu Tatr Polskich), ktorý realizuje Ústav geografi e 
a územného plánovania Poľskej akadémie vied.

Kamera je súčasťou siete pozorovaco-meracích meteo-
rologických podmienok na Pohalí a Spiši. Jej súčasťou je  
6 meteorologických staníc (Nový Targ, Bór, Bańska Niżna, 
2 Biały Dunajec, Poronin a Krempachy a Jurgov). Úlohou 
kamery v Krempachoch je fotografovanie oblakov. Pre pro-
jekt sú dôležité oblaky typu Altocumulus len� cularis, kto-
ré sú zdrojom informácie o orografi ckej vlne – predmete 

výskumu. Kamera bola nainštalovaná na obdobie dvoch 
rokov (2013-2014) so súhlasom zástupcov obce a farskej 
rady, ako aj Malopoľského konzervátora pamiatok. Kamera 
bola nainštalovaná na základe povolenia a pod dohľadom 
staveného dozoru. Výber Krempách bol odôvodnený tým, 
že práve tam boli najprijateľnejšie podmienky spomedzi 
viacerých skúšaných lokalít. Kamera je určená len pre ve-
decký výskum a sníma len nebo. (fp)  

Kvetná nedeľa na Spiši
V Krempachoch sa pred sv. omšami požehnávali olivo-

vé ratoles� , bolo prečítané evanjelium o príchode Ježiša 
do Jeruzalema a s procesiou sa prichádzalo do chrámu. 
Na slovenskej sv. omši amatérsky zbor zaspieval príbeh o 
umučení Pána Ježiša podľa evanjelia sv. Marka. Zbor už po 
desiatykrát pripravil a viedol kantor J. Łukasz. Súčasne sa 
veriaci modlili za zosnulého kapelníka J. Kalatu, od smr�  
ktorého uplynulo práve desať rokov. Pozi
 vne je, že zbor 
sa tento rok oboha� l o nových členov z radov mládežní-
kov. (fp)

 V Novej Belej sa tak� ež pred sv. omšami požehnávali 
olivové ratoles� , čítalo sa evanjelium a bola procesia okolo 
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kostola. Na slovenskej sv. omši sa už tradične spievali pašie 
s rozdelením na úlohy v podaní krajanov. Je to pekná tradí-
cia, do ktorej treba zapájať mladých ľudí.  

Medzi sv. omšami bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu 
ratolesť. Súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí pripravili prekrás-
ne ratoles� , niektoré také vysoké, že sa ani do kostola ne-
zmes� li. Tieto ratoles�  zdobili hlavnú loď kostola. Všetci 
veriaci ich mohli obdivovať počas sv. omší, zvlášť ich pes-
trosť, nápaditosť a zručnosť mladých ľudí narábať s rozlič-
nými materiálmi. Odmeny do súťaže nakúpila za 200 zlo-
tých rodičovská rada ZŠ z Novej Belej a podporil ich � ež 
výškou 200 zlotých richtár Jozef Majerčak. 

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách o najkrajšiu a naj-
vyššiu ratolesť. V prvej kategórii ocenení boli: 1. P. Pietra-

szek, A. Skwarek a S. Skwarek, 2. rodina Dęboszów, 3. P. 
Kurnat. V druhej kategórii odmeny získali: 1. D. Półtorak, P. 
Sołtys, M. Kalata, 2. M. a W. Miśkowiczovci, P. Łukasz, 3. W. 
Kurnat, K. Kurnat, M. Kurnat a J. Bednarczyk. (aj)   

Preteky v alpskom lyžovaní 
o „Pohár vojta gminy Jablonka“
Dňa 2. marca 2013 sa na lyžiarskom vleku v Orávke usku-
točnili preteky v alpskom lyžovaní. Keďže počasie prialo, 
na štart sa postavilo až 135 pretekárov, ktorí súťažili medzi 
sebou v jednotlivých kategóriách. Trasa bola veľmi dobre 
pripravená a tak mohli lyžiari ukázať, aký talent sa v nich 
skrýva. Ceny víťazom odovzdali vojt Antoni Karlak spolu 
s ďalšími predstaviteľmi gminy Jablonka. Víťazom tohto-
ročných pretekov srdečne gratulujeme. (ms)

Pôstne plátna v Orávke
Veľký pôst je už za nami. Ale práve s týmto obdobím 

sa spájajú tradície pôstnych plá� en, ktorými sa zahaľujú 
oltárne obrazy. Skvostom medzi plátnami sú nepochybne 
� e z Orávky. Sú ľanové a namaľované sú na nich obrazy 
s pôstnou tema� kou. Najstaršie plátno pochádza z roku 
1676, ďalšie tri vznikli začiatkom 18. storočia. Tento rok 
pôstne plátna prikryli tri oltáre. Kedysi viseli počas celého 
pôstu, aktuálne visia od tzv. smrtnej nedele. Oltárne plát-

na mohli tento rok obdivovať nielen veriaci z farnos� , ale 
i turis� . (Lucyna Borczuch)

Prechod na digitálnu televíziu
V novembri 2012 sa v Poľsku začal proces vypínania 

analógového televízneho signálu, postupne v jednotlivých 
regiónoch. Aktuálne môžu diváci sledovať už viaceré prog-
ramy v lepšej digitálnej kvalite. Avšak od 22. apríla diváci 
na Orave a Spiši, ktorí majú k dispozícii len starý televízor, 
televíziu už pozerať nebudú môcť.

Preto si musia zabezpečiť dekodér, ktorý bude prerábať 
digitálny signál na analógový, alebo si jednoducho kúpiť 
nový televízor, ktorý digitálny signál v kódovaní MPEG-4 
číta. Bližšie informácie sa dozviete v elekto-predajniach, 
kde by vám kvalifi kovaní pracovníci mali poradiť, čo môže-
te v danej situácii urobiť. (ms)

Medzitriedna súťaž Veľkonočná výzdoba 
V krempašskej základnej škole sa uskutočnila pred Veľ-

kou nocou medzitriedna súťaž s názvom Veľkonočná vý-
zdoba, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého a tre� eho ročníka 
ZŠ. Žiaci urobili práce samostatne alebo s pomocou rodi-
čov, ale každá je niečím zaujímavá. Účastníci súťaže získali 
odmeny. (zk)
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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
  nemá budúcnosť.

Recenzia
Národnostné pomery na Spiši 
v 17. storočí podľa Sigrayovej vizitácie 
z roku 1700

autor    PHDR. M. MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
V minulom roku sa objavila v obnovenom vlastivednom zbor-

níku Spiš, ktorý vydáva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, štúdia 
z pera Mgr. Miroslava Števíka pod názvom Národnostné pome-
ry na Spiši v 17. storočí podľa Sigrayovej vizitácie z roku 1700, 
v ktorej autor označil všetkých obyvateľov Zamaguria za Poliakov. 
– Nebýva síce zvykom písať recenziu na jeden konkrétny príspe-
vok uverejnený v zborníku, avšak spomínaná štúdia obsahuje 
viacero nezrovnalostí a predovšetkým odborných faux-paux, že 
by jej zrecenzovanie v rámci zborníka bolo nepomerne obsiahle 
a zároveň by vrhlo veľmi zlé svetlo na zborník Spiš ako celok, čo 
si táto obnovená publikácia iste nezaslúži.

Mgr. Števík sa vo svojej štúdii dotýka veľmi citlivej 
a náročnej témy, a to národnostnej otázky na po-
merne rozsiahlom území Spiša v 17. storočí, teda 

pred prvými uvádzanými deklaráciami samotného obyva-
teľstva, ktoré sú známe až z druhej polovice 19. storočia 
a ktoré jednoznačne ukazujú pestrú národnostnú štruk-
túru Spiša nielen ako celku, ale aj jeho jednotlivých obcí. 
Súčasťou štúdie je príloha vo forme mapy, ktorá má zobra-
zovať „Národnostné pomery na Spiši podľa vizitácie spiš-
ského prepošta Sigraya z roku 1700“, ale zároveň zobrazu-
je � ež domnelé „predpoklady autora mapy o dominujúcej 
národnos�  v sídle v roku 1700“.

Azda najväčším nedostatkom spomínanej štúdie a s ňou 
súvisiacej prílohy je absolútne neodborný prístup autora, 
ktorý sa usiluje opísať národnostné pomery na Spiši v 17. 
storočí na základe jedného jediného prameňa – kanonickej 
vizitácie spišského prepošta Sigraya z roku 1700, pričom 
originál tohto dokumentu, ktorý tvorí gro jeho štúdie, nik-
dy nedržal v ruke a pracuje iba s jeho odpisom zo začiatku 
20. storočia, ktorý uverejnil vo svojej publikácii J. Hradszky. 
Z tohto dôvodu nemohol tento historický prameň podro-
biť ani základnej vonkajšej historickej kri� ke a overiť jeho 
pôvod, pravosť či neporušenosť, čo by malo byť elemen-
tárnou podmienkou napísania každej odbornej historickej 
práce, zvlášť ak je postavená iba na jedinom prameni.

Sporný je tak� ež samotný názov i posledná veta prís-
pevku, kde sa dozvedáme, že: „Národnostné pomery na 
Spiši v 17. storočí, ako ich zaznamenala Sigrayova vizitácia 
z roku 1700, sú vzácnym prameňom k poznaniu ich vývinu 
od stredoveku po koniec 17. storočia.“. Kanonická vizitácia 
spišského prepošta Sigraya z roku 1700 však nič nehovorí 
o národnostných pomeroch na Spiši v 17. storočí ako celku 
a už vôbec nič sa z nej nedozvieme o ich vývine, tobôž nie 

od stredoveku. Táto vizitácia zachycuje aktuálny stav spiš-
ských farnos
  v poslednom roku spomínaného storočia. 
A napriek tomu, že kanonické vizitácie sú vskutku veľmi 
vzácnymi historickými prameňmi, sú zároveň aj prameň-
mi ovplyvnenými subjek� vitou vizitátora i tých, ktorí mu 
poskytovali informácie, ako aj všeobecnou poli� cko-spo-
ločenskou situáciou v danom období.

Napriek tomu autor príspevku nepodrobil ním skúma-
ný odpis tzv. Sigrayovej vizitácie z roku 1700 ani základnej 
vnútornej historickej kri� ke a všetky údaje týkajúce sa ná-
rodnostnej štruktúry obyvateľstva v nej považuje bezpre-
cedentne za pravdivé. Je pritom veľmi neštandardné, že 
neuskutočnil ani elementárnu historickú komparáciu spo-
mínanej kanonickej vizitácie so zachovanými historickými 
prameňmi z prelomu 17. a 18. storočia, a najmä s nasle-
dujúcou vizitáciou toho istého spišského prepošta Sigraya 
z roku 1711, ktorá sa v národnostnej otázke dostáva pri 
viacerých spišských obciach s predchádzajúcou vizitáciou 
do kontroverzií.

Veľkým nedostatkom štúdie je tak� ež fakt, že je úplne 
vytrhnutá z historického kontextu a vôbec nezohľadňuje 
ukazovatele, ktoré mali v tomto období zásadný vplyv na 
demografi cký vývin ako napr. živelné pohromy, epidémie 
a najmä náboženské konfl ikty, po ktorých boli viaceré obce 
takmer vyľudnené a ktorých súčasťou bola aj tzv. rekatoli-
zácia so všetkými jej dôsledkami, vrátane tých národnost-
ných. 

Štúdia má podstatné nedostatky aj v samotnej meto-
dike práce autora. Ako príklad môžeme uviesť, že za� aľ 
čo pri Markušovciach je pre neho dostatočným dôvodom 
na uvedenie maďarskej národnos�  existencia kaš� eľa 
a šľach� ckého rodu Máriássyovcov, pri iných obciach nie 
je pri určovaní národnos�  šľach� cké sídlo vôbec refl ekto-
vané. Navyše sa zo štúdie nedozvieme metodiku, na zákla-
de ktorej určoval autor domnelú „dominujúcu národnosť“ 
v obciach, ktoré sa v odpise kanonickej vizitácie spišského 
prepošta Sigraya z roku 1700 nespomínajú. V poznámke 
č. 53 sa síce môžeme dočítať, že autorove domnienky sú 
výsledkom „štúdia dobových prameňov“, avšak ani jeden 
takýto prameň tu nie je uvedený. Príloha vo forme mapy je 
tak len súhrnom opisu odpisu kanonickej vizitácie spišské-
ho prepošta Sigraya z roku 1700 a nijako nevysvetlených 
a nepodložených autorových domnienok o národnos�  
obyvateľstva v spišských sídlach v 17. storočí. Absolútnym 
paradoxom však je, že ani táto príloha sa nie vždy zhoduje 
so záverečnými zisteniami autora v texte, ktorý napr. v bo-
de Ad 2 píše, že: „menším počtom boli Slováci zastúpení 
aj v mestskom prostredí (napr. Spišská Nová Ves, Spišské 
Podhradie, Spišské Vlachy, Kežmarok)“, avšak podľa mapy 
� eto mestá obývajú „Nemci (Germani, Saxones)“. 

Na záver musíme konštatovať, že štúdia Mgr. Števíka 
Národnostné pomery na Spiši v 17. storočí podľa Sigrayo-
vej vizitácie z roku 1700 nezodpovedá základným štandar-
dom odbornej vedeckej historickej práce, čo by pri uve-
rejnení v recenzovanom zborníku vedeckej inš� túcie malo 
byť jej základnou podmienkou, zvlášť ak sa jedná o citlivé 
témy, ktoré sú dodnes živo diskutované a môžu podneco-
vať xenofóbne a intolerantné správanie určitých skupín 
obyvateľstva.  
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„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“

autor    LIPNICZANIŃ, H.A. – USA
preložil    MARIÁN SMONDEK

Upevňovanie ľudovej moci poľskou armádou 
na Orave – vo Veľkej Lipnici 
po druhej svetovej vojne

V predchádzajúcom článku, v ktorom som spomínal na upev-
ňovanie ľudovej moci občianskou milíciou a ich pomocníkmi vo 
Veľkej Lipnici, zabudol som ešte spomenúť jednu skupinu, a kon-
krétne Zväz poľskej mládeže (poľ. Związek Młodzieży Polskiej 
– ZMP).

Na základe odtajnených dokumentov Krajského vý-
boru Poľskej zjednotenej robotníckej strany (poľ. 
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Par� i 

Robotniczej – KW PZPR) v Krakove, ktoré mám do dispo-
zícii, všetky stranícke bunky mali povinnosť založiť lokálne 
krúžky Zväzu poľskej mládeže na podliehajúcom im území. 
Cieľom založenia krúžkov ZMP bolo v� ahnu� e slovenskej 
mládeže do radov zväzu, aby sa zmiernil národnostný kon-
fl ikt na území Oravy a Spiša po druhej svetovej vojne. Ta-
kýto krúžok ZMP vznikol tak� ež vo Veľkej Lipnici. Členmi 
krúžku boli de�  lipnických milicionárov a do svojich kru-
hov v� ahli kamaráta zo susedstva E. W. Zaujímavé a záro-
veň smiešne bolo na nich to, že boli rovnako vysokí.

Ako som už spomínal, cieľom vytvorenia krúžku ZMP 
bolo zmiernenie národnostného konfl iktu na území Oravy 
a Spiša po druhej svetovej vojne. Avšak lipnický krúžok sa 
rozhodol realizovať úplne iné ak� vity, nasledujúc ak� vity 
svojich rodičov – milicionárov. Počas organizovaných zá-
bav alebo iných osláv, keď už bola tma, vyťahovali mladých 
Slovákov na slabo viditeľné miesta, kde ich bili.

Vráťme sa však k hlavnej téme, teda k upevňovaniu ľu-
dovej moci poľskou armádou vo Veľkej Lipnici. Na úvod 
trochu histórie, ktorú si ešte pamätám, pretože ako šesť-
ročný chlapec, počas januárovej zimy spolu s mojou ses-
trou  počas vojnovej evakuácie, som prešiel za vozom poľ-
nou cestou od Jána Spyrku z Veľkej Lipnice do Podvlka, kde 
sme bývali 6 týždňov.

V januári 1945 oddiely Červenej armády vstúpili na 
Oravu. Front sa zastavil na línii Chyžné – Veľká Lipnica. 
Boje trvali deväť týždňov. Všetci obyvatelia Veľkej Lipnice 
boli evakuovaní berúc so sebou len to, čo mohli zobrať. Pa-
mätám si, ako môj otec chodil každý druhý deň do Lipnice, 
aby skontroloval, čo sa tam deje a nakŕmil a napojil pone-
chaný tam dobytok. To isté robili všetci gazdovia, ktorí boli 
evakuovaní.

Po skončení vojny Červená armáda zostala na Orave, 
pretože na začiatku druhej svetovej vojny, keď nemecké 

vojská vstúpili na územie Oravy, celá horná Orava bola 
pripojená ku Slovensku. Hranica sa � ahla po línii hranice, 
ktorá existovala do dňa 28. júla 1920, keď na základe roz-
hodnu� a Rady Veľvyslancov bola Orava rozdelená, v tom 
Veľká Lipnica bola rozdelená napoly počas prvých štyroch 
rokov.

Po skončení druhej svetovej vojny, podobne ako v ro-
ku 1920, čo vyplýva z knihy dp. F. Machaya Moja droga 
do Polski, sa začala diploma� cká, ale i fyzická vojna, teda 
boje medzi poľskými a československými vojakmi v roku 
1920, avšak v roku 1945 boje medzi občianskou milíciou 
(poľ. Milicja Obywatelska – MO), Verejnou bezpečnosťou 
(Urząd Bezpieczeństwa Publicznego – UB) a poľskou ar-
mádou (Wojsko Polskie – WP) po jednej strane a po dru-
hej strane slovenskou milíciou, ktorú podporovali miestni 
obyvatelia. Tieto boje prebiehali v Podvlku na hranici, kto-
rá sa tadiaľto � ahla ešte za čias Rakúsko-Uhorska a neskôr 
počas druhej svetovej vojny.

V tomto období hranica neprechádzala cez Veľkú Lip-
nicu. Československá vláda počas posedenia 5. mája 1945 
rozhodla o pripojení k Poľsku severného územia Spiša 
a Oravy, ktoré mu patrilo od roku 1924 do roku 1937.

Po dosiahnu
  dohody ohľadne hranice na Orave prišla 
poľská armáda. Vo Veľkej Lipnici boli vytvorené tri vojen-
ské stanice. V Murovanici, v dome rodiny Fischerovcov, 
v centre v budove, v ktorej sa aktuálne nachádza Gminný 
úrad a v Prívarovke v letných chatkách, ktoré patrili lýceu 
v Poznani. V týchto staniciach boli zároveň vojaci Červenej 
armády so svojím velením.

Po krátkom čase sa začala kontrola hranice. Úsek hrani-
ce pozdĺž Veľkej Lipnice bol podelený medzi vytvorené sta-
nice. Zo začiatku sa hliadky, ktoré strážili hranicu, skladali 
z troch osôb. Dvoch vojakov poľskej armády, ktorí nosili 
pušky alebo samopaly zavesené zozadu na chrbte. Tre
 m 
členom hliadky bol vojak Červenej armády, ktorý šiel ako 
posledný a niesol pušku na ramene tak, že v každej chvíli 
mohol začať strieľať.

Hliadky zo strážnice, ktorá sa nachádzala v centre, pre-
chádzali popri našom dome každé štyri hodiny. Jedna hliad-
ka šla na hranicu, druhá sa vracala a tre� a chodila pozdĺž 
hranice po vyznačenom úseku. Napriek tomu v tomto ob-
dobí nikoho, kto prekračoval hranicu, nezadržiavali.

Prvá vysťahovalecká vlna nastala hneď po ukončení 
druhej svetovej vojny. V súvislos�  s ňom veľké množstvo 
mladých Lipničancov a Lipničaniek, ktorí boli v mladom 
veku, odišlo na Slovensko. Tam dokonca bola neďaleko 
Bra� slavy založená obec nazvaná Novou Lipnicou.

Ďalšia vysťahovalecká (utečenecká) vlna nastala v mo-
mente, keď mladíci začali dostávať povolávacie rozkazy do 
Poľskej armády. Vtedy utekali tak� ež synovia otcov, ktorí 
sa vyhlasovali za Poliakov, aj spolu so svojimi snúbenka-
mi. Mladí veľmi dobre vedeli, aké podmienky panovali na 
Orave, keď v medzivojnovom období patrila Poľsku a aké 
podmienky boli v období, keď patrila Slovensku.

Medzi klamstvom a pravdou VI.
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Keď vedenie i armáda prišli na to, že mladíci namiesto 
toho, aby sa hlásili na vojenskú službu, u� ekli radšej na 
Slovensko, začali naozaj hranicu strážiť. Musím sa v tom-
to momente dotknúť veľmi dôležitej veci, o ktorej nikto 
nepíše, aj keď niektorí veľmi dobre o nej vedia, pretože 
v tom čase žili. Radšej opisujú históriu pred rokom 1920 
píšuc nepravdu, keďže nemajú k dispozícii žiadne doku-
menty ani žiadne archívne zápisky, ktoré by sa nachádzali 
na území Poľska. Všetky � eto dokumenty sa nachádzajú 
v archívoch Slovenskej republiky, ktoré s plným vedomím 
falšujú.

Chcel by som poukázať na obdobie počas vojny a po nej 
vo Veľkej Lipnici. Ako som už spomínal, všade bolo možné 
prečítať si o tom, že na línii Chyžné – Veľká Lipnica sa za-

Minulý rok sa na trh prostredníctvom 
vydavateľstva Znak dostala kniha Wojcie-
cha Bonowicza Tischnerov Alfabet. Pár 
týždňov po vydaní sa dostala do top najp-
redávanejších kníh v Empiku. Kniha je zo-
stavená zo 64 hesiel, ktoré pochádzajú 
z kníh Józefa Tischnera, ale tak� ež z menej 
známych a najmä knižne nepublikovaných 
textov, ktoré Tischner napísal. Hlavným 
cieľom knihy, ako v úvode píše Bonowicz, 
je inšpirovať čitateľa k ďalšiemu premýš-
ľaniu a hľadaniu1. Kniha poskytuje vzácny 
prehľad najdôležitejšími oblasťami, ktorým 
sa veľký krakovský fi lozof, autor „E� ky so-
lidarity“ venoval. Alfabet obsahuje pojmy, 
ktoré nás vovádzajú do Tischnerovho mys-
lenia, dobro, zlo, dráma, e� ka, nádej, pravda, ale obsahujú 
tak� ež osobitné postavy, ľudí, ktorí mali významný vplyv 
na fi lozofi u a štýl jeho myslenia. V rámci Poľsko-sloven-
ských vzťahov je prekvapujúce, že v alfabete je zahrnutá 
aj postava Józefa Kuraša, „Ogňa“. Ide o spornú postavu 
našich dejín, ktorá sa Slovákov bytostne dotýka. Pod hes-
lom „Ogieň“ hneď na začiatku nachádzame výňatok z Ti-
schnerovho textu: Prípad Józefa Kuraša »Ogňa«. Tischner 
v ňom píše: „Som hlboko presvedčený, že kto nepozná his-
tóriu Józefa Kuraša »Ogňa« a jeho oddielu, ten neporozu-
mie, čím bol komunizmus a akým spôsobom vstupoval do 
poľského organizmu. V tejto histórii sa v šošovke odráža 
vtedajšia situácia Poľska.“2 Tieto slová obsahujú v sebe 
veľaznačnosť. Ak snažíme pozerať na danú problema� ku 

1 Porovnaj: BONOWICZ, W.: ALFABET TISCHNERA, Kraków : 
ZNAK, 2012, s. 7.

2  BONOWICZ, W.: ALFABET TISCHNERA, Kraków : ZNAK, 
2012, s. 182.

stavil vojnový front, ktorý tu stál 9 týždňov, a nič viac. Ni-
kto nepíše, koľko vojnových škôd tu bolo napáchaných, že 
obyvatelia Veľkej Lipnice boli na šesť týždňov evakuovaní. 
Mnoho veľkolipnických domov bolo spálených, zničených 
a vykradnutých vojakmi Červenej armády. 

Pokračovanie v budúcom čísle

Alfabet Tischnera a sporná postava Józefa Kuraša  „Ogňa“
(Recenzia knihy)
autor    MGR. MARIÁN GLIGANIČ

z nadhľadu, musíme siahnuť po celom 
Tischnerovom texte, napísanom v ro-
ku 1996. Tischner v ňom píše, že dnes 
je čas skutočných historikov, ktorí robia 
výskumy so škrupulantosťou hodinárov. 
Hľadajú odpovede na otázky: Kto? Kedy? 
Ako?  Tischner nechce uprednostňovať 
názory historikov a upozorňuje na súvis-
losť prípadu s cirkvou, pretože aj cirkev 
v tomto kraji (v Podhalí) zodpovedá za 
to, aby sa nemárnili ľudské životy.3 Bono-
wicz vybral text, ktorý je nejednoznačný 
a nezahŕňa jasný Tischnerov postoj k po-
stave „Ogňa“, aj keď v závere krátkych vý-
ňatkov čítame z pera Tischnera: „Nebu-
duje sa vlastná hodnosť cez ponižovanie 
iných, ponižujúc iných sa koniec koncov 
ponižujeme sami.“4 Tischner na sklon-
ku svojho života v súvislos�  s „Ogňom“ 
zmenil svoj názor. V roku 1999 napísal: 

„Na tému veci »Ogňa« som dlho menil názor. Bolo tam 
predsa len veľa bandi� zmu. Boli bandi�  a bola elita, ktorá 
veľa nevedela. (...) Hovoril som, že svet nie je čierny-čierny, 
biely-biely. Ale dnes uvažujem, že bieli by isté vecí nerobili. 
To boli škaredé časy.“5

Záverom by sme mohli povedať, že zámer autora vý-
beru Tischnerových textov sa naplnil. Osobne ma prinú� l 
bližšie siahnuť za textami Tischnera a zamyslieť sa aj nad 
spornou stránkou jeho myslenia. Je veľa dobrého, no aj 
zlého medzi Slovenskom a Poľskom, s čím sme sa nevyrov-
nali, ale stále sa o to môžeme pokúsiť. 

3  Porovnaj: TISCHNER, J.: Sprawa Józefa Kurasia „Ognia“. In: 
Tygodnik Powszechny, nr 35, 1996, s. 1, 5.

4 BONOWICZ, W.: ALFABET TISCHNERA, Kraków : ZNAK, 2012, 
s. 186.

5 TISCHNER, J. In: SZCZERKOWSKI, J.: Ogień – król Podhala, 
Wrocław : Wydawnictwo XXL, 2006, zadná strana obálky.  
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autor    DOROTA MOŚ
Vlani, v septembri, Organizácia postihnutých chronickými 

chorobami (OPCHCH) z Trenčína nadviazala kontakt s richtárom 
obce Nová Belá Jozefom Majerčakom, ktorý je zároveň predstavi-
teľom slovenskej menšiny v Poľsku. 

Táto organizácia združuje ľudí pos� hnutých chronický-
mi chorobami z Trenčína a okolia, pričom jej členovia 
chodia na rekondičné pobyty do Ta� er, čo je blízko slo-

vensko-poľskej hranice a vždy si preto naplánujú cestu do 
Nového Targu. Predsedníčkou tejto organizácie je energic-
ká pani Božena Kováčiková. Povedala nám, že chceli vidieť 
niečo viac než Nový Targ a mali � ež informácie, že v poľ-
skom pohraničí žije slovenská menšina. V Novom Targu 
vyhľadala kontakt na J. Majerčaka a takto sa dostali do 
Novej Belej. Minulý rok si pozreli účastníci výletu spolu 
s predsedníčkou Dom slovenskej kultúry a starosta obce 
im priblížil v krátkos�  históriu menšiny a porozprával o plá-
noch, ktoré sa týkajú využi� a priestorov kultúrneho domu. 
Dozvedeli sa, že v tejto budove je priestor na slovenskú 
knižnicu a čitáreň, ale za� aľ ju z fi nančných dôvodov nie je 
možné vybaviť knihami.

OPCHCH v Trenčíne má 280 členov. Táto organizácia, 
ako nám vysvetlila pani predsedníčka, má za úlohu ľudí 
pos� hnutých chronickými chorobami integrovať vo von-
kajšom prostredí, aby nesedeli doma sami so svojou cho-
robou. Dostanú sa tak � ež k informáciám ohľadom svo-
jich problémov. – Spoločne sa chorobu lepšie prekonáva 
a ešte lepšie, ak je človek ak
 vny. Ukázať sa medzi ľuďmi 
a hlavne ukázať to, že stále môžeme ešte pomôcť druhým, 

hovorí Kováčíková. Človek má potrebu cí� ť, že je užitočný, 
pretože to dáva zmysel jeho životu. Navyše, ak sú ľudia 
združení v takejto inš� túcii, majú prístup k rôznym infor-
máciám právnického i zdravotného rázu. Stretávajú sa pra-
videlne na rôznych poduja� ach, počnúc od rekondičných 
výletov, až po zábavy. Vyše 280 členov znamená, že sú tu 
ľudia vykonávajúci rôzne povolania a nachádza sa tu široké 
spektrum odborníkov. Každý môže ostatných oboha� ť svo-
jimi vedomosťami, skúsenosťami a prednáškami, ktoré si 
môžu vypočuť práve na takýchto spoločných stretnu� ach.

Po minuloročnej návšteve v Novej Belej pani predsed-
níčka Boženka spolu s ostatnými výletníkmi došli k záveru, 
že nakoľko môžu by radi pomohli svojim krajanom v Poľsku, 
a tak vyhlásili verejnú zbierku použitých kníh a časopisov 
v slovenskom jazyku do budúcej knižnice Domu slovenskej 
kultúry v Novej Belej. Výzva neostala bez ohlasu. V toh-
toročnom pláne ich ak� vít sa preto opäť objavila návšte-
va Novej Belej a 21. marca Jozef Majerčak privítal týchto 
hos
 , ktorí doviezli so sebou zozbierané knihy a časopisy 
pre všetky vekové kategórie, približne 1000 kusov kníh. Je 
to dar ich organizácie pre krajanov v Novej Belej. Okrem 
toho pani predsedníčka darovala knihu Osobnos�  Sloven-
skej republiky a propagačné materiály mesta Trenčín. Je 
to z ich strany veľmi pekné gesto, že takýmto spôsobom 
pomohli krajanom v Poľsku. Richtár J. Majerčak poďakoval 
za tento dar vo svojom mene i v mene MS Spolku Slovákov 
v Poľsku v Novej Belej. 

Zvedaví hos� a kládli otázky, tykajúce sa histórie slo-
venskej menšiny. Pani predsedníčka ponúkla svoju pomoc 
pre slovenskú menšinu v Poľsku podľa ich možnos
 , pri 
vybavovaní výletov, napr. do Trenčína, do ktorého srdečne 
pozýva. Poskytla � ež svoju pomocnú ruku pri nadväzovaní 
kontaktov. Rozprávali sa o tom, aby sa uskutočnil zájazd, 
najmä pre starších krajanov, prípadne púť do Trenčína, 
ktorú by uvítali. Možno sa podarí niečo zrealizovať a spo-
ločne sa stretnúť tentoraz v Trenčíne a naďalej udržiavať 
kontakty a možno ich aj rozširovať. 

Ešte raz pán Jozef Majerčak prostredníctvom časopisu 
Život chce poďakovať darcom kníh z OPCHCH, najmä pani 
predsedníčke Božene Kováčikovej, ktorá túto zbierku zorga-
nizovala. Je to naozaj milý dar, ktorí si určite budú naši kra-
jania vážiť, keď si prídu požičať knihy či prečítať si slovenské 
časopisy. Vyjadrujeme ešte raz srdečnú vďaku. 

 

Knižný dar Knižný dar z Trenčínaz Trenčína



 Výtvarná súťažVýtvarná súťaž Ludwika Korkoša vyhodnotená Ludwika Korkoša vyhodnotená
autor    D. SKOPÁROVÁ, M. SMONDEK
foto    A. JENDŽEJČÍKOVÁ, M. SMONDEK

Tohoročná výtvarná súťaž Ludwika Korkoša nebola tematicky 
náročná. Stačilo sa len pozrieť z okna, vyhliadnuť niečo zaujíma-
vé a následne to výtvarne spracovať v akejkoľvek forme. Myslím 
si, že to sa všetkým deťom, ktoré sa do výtvarnej súťaže zapojili, 
aj podarilo.

Celkovo sme dostali 159 výtvarných prác, takže kon-
kurencia napriek jednoduchej téme nebola veľká, 
avšak väčšina prác bola na vynikajúcej úrovni. Z to-

ho zo Spiša (z Kacvína, Jurgova, Čiernej Hory, Krempách 
a Spišskej Starej Vsi) bolo poslaných 46 výtvarných prác, 
v kategórii mladších žiakov 22 a v kategórii starších žiakov 
24, a z Oravy (z Pekelníka, Jablonky, Jablonky-Borov, Chyž-
ného, Veľkej a Malej Lipnice, Kýčor, Podsrnia, Hornej a Dol-
nej Zubrice) sme dostali 113 výtvarných prác, z toho 39 
v kategórii mladších žiakov a 74 v kategórii starších žiakov. 
To znamená, že v kategórii mladších žiakov sme celkovo 
dostali 61 prác a v kategórii mladších žiakov 98. Najviac, 
teda 26 prác, sme dostali zo Základnej školy v Jurgove.

Výtvarné práce hodno� la v priestoroch redakcie Život 
19. marca porota v zložení: pedagogička a výtvarníčka 
Drahoslava Skopárová, šéfredaktorka časopisu Život Agáta 
Jendžejčíková a redaktor Marián Smondek. Zároveň však 
upozornila, že mnohé práce prišli do súťaže bez názvu, 
pričom uvedenie názvu práce bolo jednou z podmienok 
výtvarnej súťaže.

Hodnotenie
Porota, aj keď sa to zdá už ako klišé, mala opäť naozaj 

ťažkú úlohu vybrať � e „naj“ práce spomedzi toľkého množ-
stva. Došli návrhy na pohľadnice, plagáty, poštové známky, 
makety skanzenových domov, reliéfy, bábiky, obrázky na 
skle maľované... A medzi takými rôznorodými výtvarnými 
dielkami sa snažila spravodlivo oceniť mladších i starších 
žiakov. V oboch kategóriách rozhodovala este� cká strán-
ka, zvládnu� e kompozície, farebnosť, no a samozrejme 
obsah. Porotcovia sa predbehovali v tom, kto a kedy vi-
del krajinu, ktorá je na obrázku. Veru také úprimné sú vý-
tvarné výpovede de
  – Ocenení boli žiaci z každého kúta 
pohraničia, aby sme v nich podporili nielen súťaživosť, ale 
hlavne hlbší záujem k svojmu domovu – povedala členka 
poroty D. Skopárová.

Samozrejme, že za každým vydareným i menej vydare-
ným dielkom treba vidieť aj prácu učiteľa. V dobe počítačo-
vých domasedov je vlastná výtvarná tvorba skôr šafranom. 
A preto patrí veľké poďakovanie pedagógom, ktorí často na 
úkor svojho voľna objavujú v deťoch talent a otvárajú ich 
oči, aby videli okolitú krásu. Špeciálne porota ocenila učiteľ-
ku Ivonu Páleníkovú z Chyžného, ktorá opäť presvedčila, že 
správnym prístupom možno dosiahnuť nejedno víťazstvo.

Účastníkom srdečne ďakujeme za zaslané práce, učite-
ľom za snahu viesť žiakov k umeleckému prejavu a rozví-
janiu ich predstavivos� , čo je nesmierne dôležité. Víťazom 
gratulujeme a všetkých ostatných pozývame už dnes do 
ďalšieho ročníka súťaže, ktorého tému vyhlásime v sep-
tembri.

Porota pri hodnotení súťaže

21KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55



Víťazi – kategória mladších žiakov
1. Gabriela Šoltýsová, Základná škola v Jurgove, 1. tr. – 

„Múzeum mojej babičky”
2. Matej Stachna, Základná škola č. 3 v Malej Lipnici, 2. tr. 

– „Skanzen pod Babou horou”
3. Bartolomej Chabior, Základná škola v Jurgove, 2. tr. – 

„Na salaši“
4. Veronika Nováková, Základná škola v Podsrní, 3. tr. – 

„Podsrnie – môjmu srdcu najbližšia krajinka”
5. Mar� na Wójciková, Základná škola v Chyžnom, 4. tr. 

– „Pohľad na Tatry z Chyžného”
6. Katarína Tomčová, Základná škola v Krempachoch, 4. tr. 

– „Kostol v Krempachoch“
7. Gabriela Páleniková, Základná škola v Jablonke-Boroch, 

4. tr. – „Pred oravskou drevenicou”
8. Alexandra Palušeková, Základná škola v Čiernej Hore - 

Zahore, 4. tr. – „V Čiernej Hore“
9. Natália Paśová, Základná škola v Jablonke-Boroch, 1. tr. 

– „Západ slnka nad Babou horou“
10. Marta Kidoňová, Základná škola č. 2 v Malej Lipnici, 

2. tr. – „Pod Babou horou”
11. Jus
 na Wójciaková, Základná škola č. 3 v Malej Lipnici, 

4. tr. – „Štyri ročné obdobie v Malej Lipnici”
12. Veronika Vojtasová, Základná škola v Jurgove, 2. tr. 

– „Na lyžiarskom vleku“

Veronika Nováková „Podsrnie – môjmu srdcu najbližšia krajina”

13. Marta Miškovičová, Základná škola v Jurgove, 2. tr. 
– „Les v Jurgove“

14. Mar� na Stachnová, Základná škola č. 3 v Malej Lipnici, 
4. tr. – „Pozoruhodnos�  Oravy“

15. Anna Kubicová, Základná škola v Chyžnom, 4. tr. – „Chyžné“

Knižné odmeny – kategória mladších žiakov
1. Gabriela Janoviaková, Základná škola č. 1 v Malej Lipni-

ci, 4. tr. – „V lete pod Babou horou”
2. Veronika La� aková, Základná škola v Chyžnom, 4. tr. 

– „Pod Babou horou”
3. Jus
 na Kulková, Základná škola č. 3 v Malej Lipnici, 2. tr. 

– „Na Orave dobre, na Orave zdravo“
4. Gabriela Rusnáková, Základná škola v Jurgove, 1. tr. – 

„Kostol sv. Sebas� ána v Jurgove“
5. Lukáš Bargiel, Základná škola v Jurgove, 4. tr. – „Dom-

čeky a hory“
6. Michal Chabior, Základná škola v Jurgove, 4. tr. – „Tatry”
7. Katka Flaszczyńska, Základná škola v Kýčoroch, 3. tr. 

– „Na kýčorskej poľane”
8. Lukáš Łysiak, Základná škola č. 1 vo Veľkej Lipnici, 2. tr. 

– „V lone prírody”
9. Anna Špernogová, Základná škola v Kacvíne, 2. tr. – 

„Kacvínske sýpky”
10. Júlia Karkošková, Základná škola č. 1 v Malej Lipnici, 

3. tr. – „Hry na snehu v mojej obci“

Gabriela Šoltýsová „Múzeum mojej babičky”

Matej Stachna „Skanzen pod Babou horou”

Gabriela Páleniková  „Pred oravskou drevenicou”
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Víťazi - kategória starších žiakov
1. Šimon Lenčovský, Gymnázium v Chyžnom, 3. tr. – „Záku-

� e nad Čiernou Oravou“
2. Katka Bandyková, Gymnázium vo Veľkej Lipnici, 1. tr. 

– „Na oravskom salaši”
3. Klaudia Surmová, Gymnázium v Krempachoch, 3. tr. 

– „Spišský kroj”
4. Dominika Wójciková, Základná škola v Chyžnom, 6. tr. 

– „Pri kaplnke”
5. Magdaléna Brzyzeková, Základná škola v Krempachoch, 

5. tr. – „Vyhňa”
6. Dominika Żywczaková, Gymnázium vo Veľkej Lipnici, 

1. tr. – „Malá Oravčanka”
7. Žaneta Martyniaková, Gymnázium v Dolnej Zubrici, 2. tr. 

– „Kostol v Dolnej Zubrici”
8. Karolína Radecká, Gymnázium v Nižných Lapšoch, 2. tr. 

– „Pohľad na Tatry z Kacvína”
9. Veronika Mlynarčíková, Základná škola č. 2 v Čiernej 

Hore, 6. tr. – „Na Litvajovom kopci”
10. Žaneta Janoviaková, Gymnázium v Chyžnom, 3. tr. – 

„Krása oravskej prírody”
11. Katarína Slovíková, Základná škola v Krempachoch, 

6. tr. – „Gynšle”
12. Gabriela Czerwonková, Gymnázium v Chyžnom, 3. tr. 

– „Ako môžeme tráviť voľný čas na Orave...”
13. Paulina Pajdová, Gymnázium v Pekelníku, 1. tr. – „V Pe-

kelníku”

14. Katarína Červeňová, Základná škola v Chyžnom, 6. tr. 
– „Pozdrav z Chyžného”

15. Krištof Kubik, Gymnázium v Hornej Zubrici, 1. tr. – „Na 
salaši”

Knižné odmeny – kategória starších žiakov
1. Paulina Skwarczyńská, Základná škola v Chyžnom, 5. tr. 

– „Pasenie oviec“
2. Natália Klusková, Gymnázium v Pekelníku, 1. tr. – „Kos-

tol v Pekelníku“
3. Dávid Surma, Základná škola v Krempachoch, 5. tr. 

– „Gynšle”
4. Lívia Gwaderová, Základná škola v Jablonke-Boroch, 

5. tr. – „Krása Oravy“
5. Karolína Kulková, Základná škola č. 3 v Malej Lipnici, 

5. tr. – „Pozoruhodnos�  Oravy“
6. Aneta Ryśová, Gymnázium v Jablonke, 3. tr. – „Meandre 

Čiernej Oravy“
7. Beáta Václavová, Základná škola č. 2 v Čiernej Hore, 5.tr. 

– „Na svahu“
8. Magdaléna Mošová, Základná škola v Krempachoch, 

5. tr. – „Vyhňa v Krempachoch”
9. Agáta Mar� nčáková, Základná škola v Jurgove, 6. tr. 

– „Lyžiarsky vlek“
10. Xymena Smrečáková, Základná škola č. 1 v Malej Lipni-

ci, 6. tr. – „Pohľad z môjho okna” 

Gabriela Czerwonková „Ako môžeme tráviť  voľný čas na Orave...”

Žaneta Martyniaková „Kostol v Dolnej Zubrici”

Karolína Radecká „Pohľad na Tatry z Kacvína”

Katarína Červeňová „Pozdrav z Chyžného”
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Nitrianske inferno (16)
autor    EMIL VONTORČÍK

Jednak mládenci utekali do hôr, aby ich ustupujúce ne-
mecké vojská neodvliekli do Ríše na roboty a jednak pribú-
dalo rôznych zbehov z armády i kriminálnych živlov rôznej 
národnos� , ktoré chceli v horách prečkať prechod frontu a 
získať potrebné zásluhy pre štart do nového života po prí-
chode Červenej armády. Mnohým bolo už vtedy jasné, že 
na Slovensku nastanú nové poriadky... Preto par� zánskych 
prepadov i � chých nočných návštev v meste pribúdalo. 
Stále častejšie prichádzali na faru zhrození farníci, ktorých 
obrali o živoby� e, alebo utrpeli násilie.

Najskôr sa v meste na pár dní usalašili Nemci. Na fare 
sa zastavil veliteľ jednotky aj s pobočníkom. Pretože im 
mladý farár odpovedal po nemecky, posedeli, porozpráva-
li trochu o niekdajších nemeckých osadníkoch kráľovského 
mesta a odišli. Pred vianočnými sviatkami začali nemecké 
vojská ustupovať smerom na Banskú Š� avnicu. O dva dni 
na to, presne 21. decembra popoludní o štvrtej hodine, 
keď evanjelickí farníci začali vychádzať z kostola po advent-
nej pobožnos� , na námes
  sa po prvý raz stretli s vojakmi 
Červenej armády. V ten istý deň na juhozápade od mesta 
Nemci zničili železničný a cestný most cez Hron a zaujali 
obranné postavenie na pravom brehu rieky a udržali ho po 
dobu vyše troch mesiacov. Územie na ľavom brehu Hrona 
obsadila Sovietska armáda.

Na severozápadnom úseku frontu, čo sa � ahol cez Š� av-
nické pohorie smerom na Banskú Š� avnicu a zahrňoval aj 
Pukanec a jeho okolie, boje príchodom Červenoarmej-
cov neskončili, ale iba začali. Priamo na Božie narodenie 
25. decembra 1944 o deviatej hodine ráno delostrelecký 
granát vystrelený z nemeckého dela na Almáši dopadol 
neďaleko katolíckeho kostola. Potom sa front ustálil, ibaže 
jeho línia prechádzala cez mesto. Boje trvali desať týždňov 
a vyvrcholili v dňoch 5. až 8. januára pouličnými bojmi. Vte-
dy prišlo o život nielen veľa vojakov na oboch stranách, ale 
aj mnoho obyvateľov mesta. Veľa domov vyhorelo a ešte 
viac bolo domov zničených. Skoro každý bol poznamenaný 
delostreleckou paľbou alebo strelami z pechotných zbraní. 
Dňa 14. januára bola nariadená evakuácia polovice mesta 
v línii ev. fara - Čierne blato v smere na Banskú Š� avnicu. 
Ale ľuďom sa nechcelo odchádzať a zanechávať napospas 
dom aj so všetkým imaním, aj keď v ňom nebývali. Oby-
vateľstvo, ktoré nezutekalo, celé týždne žilo v pivniciach, 
v ľochoch a v rôznych podzemných krytoch, pretože v do-
moch sa žiť nedalo.

Časť mesta ovládli Červenoarmejci. Kňaz so svojou 
sestrou a s niekoľkými rodinami, ktoré nemali pivnice, sa 
ukryli do hlbokej farskej pivnice, ktorá je umiestená ne-
ďaleko hradieb a spomínaných schodov dolu do mesta. 
Hneď pri vchode do pivnice mal miesto farár, vedľa neho 
organista Voj
 ček so svojou manželkou Júliou, pri nej kňa-
zova sestra, potom mladá sestra organistovej ženy Zuzka 
Lackovská. Ich otec prednedávnom zahynul počas delo-
streleckého ostreľovania mesta. Bol práve na návšteve u 

kamaráta Borovského, keď ho zasiahli úlomky z granátu. 
Za nimi mala miesto na spanie rodina zvonára Murína. Na-
pro�  nim mala svoje miesto rodina Zambojová s dvoma 
dcérkami, mladšou Elenkou a staršou, asi sedemnásťroč-
nou Marienkou a synom Danielom. Vedľa nich na druhej 
strane malo miesto ešte niekoľko rodín z najbližšieho oko-
lia a študent Janko, ktorý sa prišiel pozrieť, ako sa majú 
jeho príbuzní v pivnici. Bol tam starý pán Szabo s dcérou, 
staručká pani Balážová so synom. Zo začiatku prišiel aj dok-
tor Máčaj, vtedajší lekár so ženou a dieťatkom na rukách, 
ktorý býval v lekárskom byte. Keď však videli stále premá-
vanie sa vojakov v pivnici, dieťa nemalo pokoj, tak čoskoro 
odišli, nevedno kam. Cez deň periny zrolovali k stenám, 
aby bolo v pivnici viacej miesta a slamníky upravili na se-
denie. Osadenstvo sa pomiešalo podľa toho, kto chcel s 
kým hovoriť.

Keď sa prerušil kontakt bojujúcich strán, Čevenoarmej-
ci sa začali zaujímať aj o dvory a pivnice jednotlivých do-
mov, na ktoré práve naďabili. Netrvalo dlho a zis� li, ako 
sa dá skratkou dostať do stredu mesta cez hradby po far-
ských schodoch. Prekutali všetko: budovu fary so všetkými 
miestnosťami, hospodársku časť fary, i pivnicu, ktorá na 
nešťas� e mala vchod neďaleko schodov v opevnení. Naj-
skôr sa zmocnili omšového vína. Naliali si ho do koryta, 
zmiešali ho s medom a naberali šálkami. Veľmi im chu� lo. 
Čo nepoužili, nechali vy� ecť zo sudov na dlážku... Potom 
pobrali všetko živoby� e, ktoré bolo voľne na dosah v ko-
more, v kuchyni. Keď prišli obyvatelia pivnice na faru, našli 
víno vytečené po zemi. Kňaz bol v tomto smere veľmi ne-
prak� cký, ani mu nenapadlo, že by mu mohli zobrať po-
traviny z komory. Preň bola na prvom mieste pastoračná 
služba veriacim. Jeho sestra po rozhovore s organistovou 
ženou Júliou zobrala do pivnice dva páry klobás. Tie sa 
však rýchle minuli. Nič viac im neostalo. Šťas� e bolo, že sa 
cez záhradu medzi hradbami dalo prejsť do blízkej pekár-
ne pána Krumpa, kde sa stále piekol chlieb. V noci sa tam 
striedali muži z pivnice na stráži.

Obyvatelia fary, ako aj všetci, čo sa v tom čase ukrý-
vali vo farskej pivnici, šťastne prestali najťažšie pouličné 
boje, ale pivnica im aj naďalej zostávala jediným útočis-
kom, pretože boje neu
 chali. Mesto stále zostávalo vo 
frontovom pásme a denne naň dopadali strely a granáty z 
mínometnej a delostreleckej paľby. Pamätným dňom pre 
všetkých, čo sa � esnili v hlbokej vínnej pivnici vo farskom 
dvore, sa stal 10. január 1945. Mohlo byť tak dve - tri ho-
diny popoludní, keď sa horné pivničné dvere otvorili a po 
strmých schodoch začali opatrne schádzať dvaja sovietski 
vojaci. Keď odložili snopy kôrovia, ktoré nahradzovali dve-
re pri vstupe do miestnos� , vyplašené osadenstvo zazrelo 
vo svetle karbitky siluety vojakov. Opäť tá istá otázka, ako 
toľko ráz v predchádzajúcich dňoch:

„Germánov net?” spýtal sa mladý vojačik v teplom va-
tovanom prešívanom kabátci a nohaviciach s kabanicou 
na hlave. Otŕčajúc dopredu samopal rozhliadal sa po prie-
strannej vinárskej pivnici naplnenej ľuďmi, mužmi, žena-
mi, deťmi i mladými dievčatami. Hneď za ním vstúpil dru-
hý a s neskrývaným záujmom si obzerali ustráchané tváre 
civilistov ukrytých v pivnici. Celé osadenstvo v preplnenej 
pivnici na chvíľu zmeravelo a potom sa pohľady všetkých 
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obrá� li na mladého duchovného, čakajúc od neho rozuz-
lenie napätej situácie. Mladý kňaz sa skutočne ujal ini-
cia
 vy a uis� l oboch vojakov so samopalmi v rukách, že 
tu Germánov naozaj niet. Podišiel k nim a ponúkol im, že 
im ukáže aj faru a tak s nimi vyšiel po strmých pivničných 
schodoch nahor. Len čo vyšli z pivnice, zazrel ich zhora od 
kostola dôstojník v brigadírke a v krátkom zimnom kože-
nom kabáte s pištoľou po boku. Čosi prehodil s vojakmi 
po rusky a 
  sa pratali preč. Kým kňaz rozvažoval, čo má 
urobiť, dôstojník naň zakričal:

„Podoždi nemnožko,” a obrá� l hlavu doprava a zakričal 
komusi za živým plotom smerom k námes� u. O chvíľu sa 
objavil druhý, postarší dôstojník rovnakej hodnos�  a v po-
dobnom teplom oblečení a pobrali sa ku kňazovi. Ten po 
rusky veľa nevedel, i keď sa v poslednom čase začal zaobe-
rať ruš� nou. Stačilo to však na to, aby sa napol slovensky, 
napol rusky celkom slušne dorozumeli. Keď si overili, že 
ide o kňaza, opýtali sa, kde majú úkryt. Farár im vysvet-
ľoval, že už vojakom ukázal pivnicu, ale mladší dôstojník 
nedbal na jeho slová a energicky povedal:

„Idi, pokaži!” Znovu teda zostúpili po schodoch do piv-
nice, ako predchádzajúci; aj oni si so záujmom všetkých 
prezreli. Po tom, ako sa tu trochu porozprávali, kňaz ich 
pozval na faru. Vyšiel s nimi na schodište a kývol na štu-
denta, aby išiel s nimi. Keď vošli do farskej prijímacej haly, 
usalašili sa v kreslách. Najprv sa spýtali mladého študenta, 
čo tu robí, prečo nie je v horách a nebojuje ako par� zán. 
Janko i kňaz sa im snažili vysvetliť, že je študentom a te-
raz pred príchodom frontu sa už na univerzite v Bra� slave 
nevyučuje. Potom sa začali zaujímať o život duchovného. 
Kňaz sa zase pýtal na ich hodnosť a dozvedel sa, že sú oba-
ja kapitáni. Mladý kňaz sa ospravedlnil, že im nemá čo po-
núknuť, ani na jedenie, ani na pi� e, okrem vody zo studne. 
Všetko mu z komory v týchto dňoch odniesli. Ale aj tak sa 
rozvinula debata o živote sviaščennika na Slovensku a v 
Rusku. Z reči sa dalo usúdiť, že jeden z nich bol o nábo-
ženskom živote dobre informovaný, kým druhý sa o � eto 
záležitos�  nezaujímal. Po chvíli sa ozval s otázkou:

„Vodky net?” spýtal sa nakoniec priamo. Kňaz mu s 
úsmevom povedal, že on vodku nepije a ani nemá.

„Tak čo piješ, víno? Veď si kňaz a pri omši sa pije víno!” 
namietal. Kňaz sa zasmial a prikývol. Povedal mu, ako pred 
pár dňami prišiel o všetko omšové víno. Mladý kňaz pi� u 
naozaj neholdoval. Viedol skôr aske� cký život, venujúc sa 
pastoračnej službe, problémom farníkov a keď mu ostalo 
trochu času, medzi bohoslužbami, pohrebmi, svadbami, 
krstami, spovedaním, prípravou homílií a modlitbou bre-
viára, ako aj výučbou náboženstva v Pukanci i na deväť ki-
lometrov vzdialených Uhliskách, prehlboval si náboženské 
vzdelanie čítaním náboženskej a historickej literatúry. V 
týchto ťažkých vojnových časoch do Uhlísk dochádzal sko-
ro ráno peši.

Zvonku začal doliehať zvuk streľby zo samopalov a na 
to celou budovou otriasla detonácia granátu ťažkého ka-
libru. Vtedy dôstojníci spozorneli, starší vstal, vyšiel von 
a oni za� aľ mlčky čakali. Po chvíli sa dôstojník vrá� l, po-
vedal čosi rýchlo kamarátovi a spokojne si sadol na sto-
ličku.

„Čo robíš v zime po večeroch? Žiješ tu sám, alebo �  nie-
kto varí a upratuje?” spýtal sa mladší dôstojník, ktorého 
starší kolega oslovil Michail.

„So mnou žije a pomáha mi sestra,” odpovedal kňaz. 
„Okrem toho, chodia ku mne farníci na vybavovanie cir-
kevných záležitos
 . Občas po večeroch si zahrám najradšej 
šach.”

„Šach?” spozornel starší dôstojník. „To by sme si mohli 
zahrať. Ako ťa po mene nazývajú? Ja som Alexander Jefre-
movič a môj druh Michail Sergejevič.”

Kňaz mu povedal svoje meno, načo Alexander pokýval 
hlavou:

„Gejza? Starobylé, ale nie slovanské meno. A čo si ty, 
Slovák či Maďar?”

„Isteže Slovák, ale u nás je veľa neslovanských mien.” 
Pus� li sa do par� e šachu, čo mladého Janka úplne šoko-
valo. Pri každom hlasnejšom výbuchu granátu sa mu žia-
dalo u� ecť do pivnice a 
 to tu si hrajú šach, akoby sa nič 
nedialo. „Aj tento farár musí mať dobré nervy, pomyslel 
si mladý študent a sem tam pozrel na kňaza dúfajúc, že 
ho prepus
  a bude sa môcť vrá� ť do pivnice. Aj mladší 
dôstojník Michail sa nudil, lebo debata viazla; nakoniec sa 
spýtal: „Hovoríš, že tu s tebou žije sestra, kde ju máš, v 
pivnici?” „Áno, v pivnici. Veď si ich všetkých videl.” „Pošli 
po ňu, nech príde medzi nás. Podebatujeme. Neboj sa, ak 
pôjde do tuhého, skryjete sa.”

Kňazovi sa kapitánove návrhy nepozdávali. Sedel tu 
sám s týmito ostrieľanými frontovými bojovníkmi ako na 
tŕní a celé svoje úsilie sústreďoval na to, aby potlačil strach 
a nedal na sebe znať, že by najradšej od tejto par� e šachu 
zutekal a schoval sa v pivnici, lebo ak na túto farskú budo-
vu vystrčenú na tomto opevnenom návrší pred kostolom 
padne granát, bude po nich. Ale keď Michail po druhýkrát 
zopakoval svoju žiadosť, obrá� l sa na Janka s prosbou, aby 
skočil do pivnice a priviedol Máriu.

Uplynulo asi desať minút a Janko dobehol udychčaný, 
zastal pri dverách v rozpakoch, s
 skajúc čapicu v ruke:

„Nechce ísť... Bojí sa,” povedal a previnilo sa usmial.
„Tvoja sestra Mária?” spýtal sa kňaza Michail.
„Dá,” odpovedal mu po rusky kňaz. Ale ich rozhovor 

hneď uviazol, pretože frekvencia dopadu delostreleckých 
granátov sa zvýšila a zdalo sa, že zvuk výbuchov i otrasy 
sú stále intenzívnejšie. Spozorneli všetci, ale potom všetko 
u
 chlo; delostrelecká a mínometná paľba sa preniesla na 
vzdialenejšie pozície za mestom. Znovu sa rozprúdil roz-
hovor, do ktorého za� ahli aj mladého študenta Janka. Kde 
študuje a čo študuje, čím bude. Kapitán Alexander Jefre-
movič prehral prvú par� u, pretože v osobe miestneho 
duchovného narazil na dobrého šachistu. Bolo na ňom vi-
dieť, že by chcel sviaščennikovi prehru vrá� ť, ale jeho druh 
Michail Sergejevič ho prerušil a opäť požiadal Janka, aby 
zbehol po Máriu.

Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 

Nitra 2010, s. 183)



Kto sú Slováci v Poľsku podľa sčítania z roku 2011?
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

O počte Slovákov v Poľsku i o novátorstve a úskaliach sčítania obyvateľstva z roku 2011 sme písali už v marcovom čísle Života. 
Podľa najnovších, spresnených údajov, ktoré predložil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS) na Zmiešanej komisii vlády a národnost-
ných a etnických menšín žije v Poľsku 3241 Slovákov. Z tohto počtu 2739 osôb tvorí autochtónne obyvateľstvo, ktoré má poľské 
občianstvo a spĺňa kritéria zákona zo 6. januára 2005 o národnostných a etnických menšinách a regionálnom jazyku, 480 nemá 
poľské občianstvo a 22 deklarovalo dvojakú totožnosť na druhom mieste – ide pravdepodobne o potomkov zmiešaných manželstiev 
Slováka, resp. Slovenky s príslušníkom inej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Od posledného sčítania sa teda počet Slovákov v 
Poľsku zvýšil o 60,2%.

autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto   ĽUDOMÍR MOLITORIS

Varšava sa stala v dňoch 13. a 14. marca miestom pr-
vého tohtoročného zasadnu� a zmiešanej komisie 
poľskej vlády a národnostných i etnických menšín ži-

júcich na území Poľska. Okrem zástupcov jednotlivých mi-
norít sa ho zúčastnili viacerí predstavitelia poľského štátu, 
a to: štátny tajomník Ministerstva správy a digitalizácie PR 
Włodzimierz Karpiński, riaditeľ Odboru náboženských zá-
ležitos
  a národnostných a etnických menšín spomínané-
ho ministerstva Józef Różański a šéf sekcie národnostných 
a etnických menšín daného odboru Dobiesław Rzemienie-
wski. Prítomní boli tak� ež: riaditeľ Odboru spolupráce so 
zahraničnými Poliakmi pri Ministerstve zahraničných vecí 
Maciej Szymański, expertka Odboru všeobecného a špe-
ciálneho vzdelávania Ministerstva školstva PR Grażyna 
Płoszajska či riaditeľka Odboru pre demografi cký výskum 

XXXVII. Zasadnutie XXXVII. Zasadnutie Zmiešanej komisie vlády a Zmiešanej komisie vlády a 
národnostných i etnických menšín Poľskej Republikynárodnostných i etnických menšín Poľskej Republiky

v Hlavnom šta� s� ckom úrade Lucyna Nowak. Slovenskú 
menšinu zastupoval generálny tajomník SSP Ľudomír Mo-
litoris, ktorý bol do zmiešanej komisie menovaný premié-
rom Poľskej republiky Donaldom Tuskom v decembri mi-
nulého roku.

Zasadnu� e bolo venované najmä výsledkom sčítania 
obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011, a s ním 
spojenými otázkami početnos�  a spoločensko-demogra-
fi ckej štruktúry jednotlivých národnostných menšín a et-
nických skupín žijúcich v Poľsku. Na rokovaniach odznela 
� ež informácia o východiskách populačnej poli� ky Poľska 
a možnos� ach zohľadnenia národnostnej problema� ky 
v nej. Hovorilo sa aj o priebehu digitalizácie a postupoch 
pri vybavovaní žiados
  pri realizácii úloh, ktorých cieľom 
je zachovanie a rozvoj kultúrnej iden� ty národnostných 
a etnických menšín i regionálneho jazyka obyvateľov 
žijúcich na území Poľska. Na záver odznela informácia 
o spôsoboch napĺňania odporúčaní, ktoré udelil Najvyšší 
kontrolný úrad vo svojej Informácii o výsledkoch kontroly 
realizácie úloh vyplývajúcich zo zákona o národnostných a 
etnických menšinách. 

GUS tak� ež spracoval a predstavil spoločensko-de-
mografi ckú štruktúru slovenskej menšiny, ktorá 
spĺňa kritéria spomínaného zákona a jej rozloženie 

v jednotlivých poľských vojvodstvách. Podľa týchto vý-

sledkov sú Slováci zastúpení vo všetkých poľských krajoch. 
Viac ako polovica z tohto počtu – 52,12% žije prirodzene 
v Malopoľskom vojvodstve, kde patria aj územia severné-
ho Spiša a hornej Oravy. Najmenej Slovákov bolo sčítaných 
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v Kujavsko-pomorskom vojvodstve, a to 0,99% z udaného 
počtu spĺňajúceho kritéria spomínaného zákona. Rozlože-
nie slovenskej menšiny na území Poľska zobrazuje nasle-
dujúci graf:

Čo sa týka vzdelanostnej úrovne Slovákov v Poľsku, kto-
rá bola určovaná od 13 roku, vyššie vzdelanie má približne 
jedna pä� na (20,29%), podobne ako aj stredné (22,75%) 
a nižšie ako stredné vzdelania má 45,73%. Viac ako jedna 
desa� na (11,23%) svoje vzdelanie neuviedla. Z hľadi ska 
ekonomickej ak� vity, ktorá bola určovaná od 15 roku ži-
vota a nezohľadňovala osoby pracujúce v zahraničí viac 
ako 12 mesiacov, je najviac osôb ekonomicky neak� vnych 
(46,37%). Viac ako jedna tre� na je zamestnaných (39,04%) 
a len 3,24% nezamestnaných. Opäť viac ako jedna desa� -
na (11,35%) svoju ekonomickú ak� vitu neuviedla. 

Veková štruktúra

Rodinný stav

Ekonomická ak� vita

Vzdelanostná úroveň

Zo spoločensko-demografi ckej štruktúry spracovanej 
GUS-om na základe výsledkov sčítania z roku 2011 vyplý-
va, že viac Slovákov v Poľsku býva na dedine (57,64%) ako 
v mestách (42,36%), pričom mierne prevažuje mužská po-
pulácia (52,26%) nad ženskou (47,74%). Väčšina Slovákov 
starších ako 15 rokov pritom žije v manželskom zväzku 
(59,02%), takmer jedna štvr� na je slobodná (25,26%), jed-
na desa� na ovdovela (10,23%), 3,30% sa rozviedlo a 2,19% 
svoj rodinný stav nezadalo.

Čo sa týka vekového rozvrstvenia, je pomerne rovno-
merné. Väčšia priepasť je medzi vekovou skupinou 20 až 
29 ročných (12,69%) a 10 až 19 ročných (6,96%), ktorých 
je takmer o polovicu menej a prirodzene aj medzi najstar-
šími obyvateľmi. Najpočetnejšiu skupinu tvoria Slováci vo 
veku od 15 do 64 rokov (63,55%) a dosť silné zastúpenie 
má aj staršia generácia nad 65 rokov (24,17%). De�  do 
14 rokov tvoria len 12,28% z celkového počtu sčítaných a 
spĺňajúcich kritéria národnostného zákona. Z toho logicky 
vyplýva, že z ekonomického hľadiska je najviac Slovákov 
v produk� vnom veku, teda od 18 do 59 (ženy), respek� ve 
64 (muži) rokov (58,91%) a hneď za nimi sú osoby v popro-
duk� vnom veku nad 60 (ženy), respek� ve nad 65 (muži) 
rokov (26,95%). Najmenej početnou ekonomickou skupi-
nou sú de�  a mládež v tzv. predproduk� vnom veku, do 17 
rokov (14,14%).

Ekonomické skupiny

Dolnośląskie 3,31%
Kujawsko-pomorskie 0,99%
Lubelskie 2,64%
Lubuskie 1,43%
Łódzkie 4,98%
Małopolskie 52,12%
Mazowieckie 9,43%
Opolskie 1,29%
Podkarpackie 2,25%
Podlaskie 1,55%
Pomorskie 2,81%
Śląskie 9,63%
Świętokrzyskie 1,35%
Warmińsko-mazurskie 1,23%
Wielkopolskie 2,95%
Zachodniopomorskie 2,04%

0-9 (8,87%)

10-19 (6,96%)

20-29 (12,69%)

30-39 (17,88%)

40-49 (10,51%)

50-59 (13,46%)

60-69 (9,85%)

70-79 (14,04%)

80 a viac rokov (5,74%)

predproduk� vny vek 
(0-17 rokov) - 14,14%

produk� vny vek - spolu 
(18-59/64) - 58,91%

poproduk� vny vek 
(60/65 a viac rokov) 
- 26,95%

zamestnaný 
39,04%

nezamestnaný 
3,24%

ekonomicky neak-
� vny 46,37%

neuvedené 
11,35%

slobodný/slobodná 
25,26%

ženatý/vydatá 
59,02%

vdovec/vdova 
10,23%

rozvedený/
rozvedená 3,30%

neuvedený 2,19%

vyššie 20,29%

stredné 22,75%

nižšie ako stredné 45,73%

neuvedené 11,23%
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Kapitál kostola vo Vyšných Lapšoch: 
a) Fundácia slobodného baróna Andreja Horvátha z Plavča 

na večné svetlo 4. júna 1801 uložená na 6 % úrok a inta-
bulovaná v Levoči 26. novembra 1801   172 zl 25 gr.

b) Vklady nezaťažené žiadnym bremenom činia 540 zl 
5 gr.

a) U menovaného s. b. Andreja Horvátha z Plavča sa ulo-
žilo 1. júna 1809 a 17. júna 1816 bolo intabulovaných 
v Levoči na 6 % úrok 90 zl 5 gr.

b) U s. b. Ferdinanda Horvátha z Plavča sa 30. apríla 1823 
uložilo a v Levoči 13. marca 1832 intabulovalo na 6 % 
úrok 300 zl. 

c) U toho istého 30. októbra 1824 sa uložilo na 6 % úrok 
a intabulovalo v Levoči 13. marca 1832  150 zl. 
Kapitálu súhrnom 712 zl 30 gr. 
Potvrdenky od týchto súm sa uchovávajú v pokladnici 

kostola, úrok sa ročne vypláca, pasívami kostol nie je zaťa-
žený. Farár bez vedomia Biskupského úradu nehýbe v svo-
jom mene s peniazmi kostola, ani kostolné polia nedáva 
do árendy. 

Príležitostné príjmy sú: od pohrebného zvonenia 6 gr, 
od zažatých sviec na castrum doloris za spievané rekviem 
9 gr, za čítané rekviem 6 gr, od každej zažatej lampy pod 
spievanou omšou 6 gr, pod � chou 3 gr, od čiernej prikrýv-
ky na tumbu 6 gr, za pluviál 6 gr. Má príjem aj zo zvončeka, 
ktorý odomykajú kostolníci pred farárom a suma sa zapi-
suje do knihy účtov. 

Celý príjem kostola je zverený staros�  farára, do úč-
tovania zasahujú aj kostolníci; súvaha sa robí pred nimi, 
pred richtárom obce a panským úradníkom, podpisuje sa 
v troch exemplároch, predkladá sa na kontrolu dekanovi 
v dvoch exemplároch na poslednú promóciu, tre
  zostáva 
farárovi. Peniaze sa uchovávajú v pokladnici kostola s dvo-
ma zámkami, jeden kľúč majú kostolníci, druhý farár. Pe-
niaze sa používajú na bežné výdavky, výdavok nad 10 zl len 
so súhlasom Biskupského úradu aj mimoriadne výdavky. 

Kaplnky nemajú žiaden príjem. 

2. Príjem farára
Príjem farára tvoria pozemky, zosyp a peniaze; predo-

všetkým z polí:
1. pole nazývané Foldovka na 30 bra� slavských meríc 

ovsa, ohraničuje ho od východu a západu pole Andreja Fu-
jeru, od juhu Jakuba Stančáka, od severu Kolodzeja.

2. pole  Tribšanka na 50 bra� slavských meríc ovsa, pri-
ľahlá lúka má rozlohu na jeden voz sena, od východu je 
pole Jakuba Majerčáka, od západu Jozefa Faltyna, od juhu 
Fran� ška Majerčáka, od severu tribšské obecné lúky.

Záhradu slúžiacu na výsadbu cyklamenu na ¾ bra� slav-
skej merice: od východu má záhradu Michal Grigľak, od 
západu je dom Jána Packu, od severu cesta, od juhu potô-
čik. Všetko spolu činí 2/3 poddanskej sessie, obrába ju farár 
sám. 

PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ VYŠNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (3)
preklad z latinského originálu    PROF. JOZEF ŠIMONČIČ

Farár nedostáva desiatok, namiesto neho má zosyp 
plodov a to vo farnos�  Vyšné Lapše od 20 poddanských 
usadlos
  po jednej merici pšenice, jačmeňa a dvoch ovsa, 
od každého z 12 želiarov ¼ merice pšenice, ¼ jačmeňa 
a 2/4 ovsa; od šoltýstva po 2 merice pšenice, jačmeňa 
a ovsa, od dvoch podželiars� ev 1 mericu ovsa, sumárne 
25 meríc pšenice, 25 jačmeňa a 51 ovsa.

Od obce Vyšné Lapše dostáva 44 kureniec, podľa roz-
hodnu� a farára in natura, alebo v peniazoch. 

Obec Vyšné Lapše je od nepamä�  povinná poorať fará-
rovi polia pre sia� ny o ploche 12 meríc.

Vo fi liálke Lapšanka dostáva od jedného šoltýstva 1 me-
ricu pšenice, 1 jačmeňa, 2 ovsa a od každej z 20 sedliac-
kych usadlos
  dostáva 2 štvr� ny ovsa alebo spolu  dostáva 
12 meríc; každá jedna sedliacka usadlosť odovzdáva 1 lib-
ru ľanu, spolu 20 libier, k tomu 3 mierky masla.

Poddaných nemá farár žiadnych, ani neužíva regálne 
právo. Má však voľné rúbanie dreva, o výrub sa stará farár 
o dovoz 20 � mi vozmi obec Vyšné Lapše. O opravu fary sa 
stará panstvo vždy okamžite. Pasenie dobytka má voľné.

Fundačný kapitál: 
a) Ščechovický: 200 zl m. c., ktorý len vo valute zará-

ba,  je uložený  roku 1764 u slob. baróna Jozefa Horvátha 
z Plavča na 6 % úrok a 26. novembra 1799  intabulovaný 
v Levoči. Potvrdenky sa uchovávajú v pokladnici kostola. 
Úrok 12 zl dostáva od sl. baróna Ferdinanda Horvátha 
z Plavča. 

b) Maťašovský pozostáva zo základiny vo valutách 400 
zl na 12 omší, uložených u Juraja Raysa, veliteľa hradu Ľu-
bovňa na 6 % úrok. Potvrdenka z 1. apríla 1827 č. 375 je 
v Diecéznom archíve, dáva daň 24 fl orénov.

Príslušná štóla farárovi nie je ľubovoľná, ale dohodnutá 
s obcou; táto dohoda sa od nepamä�  opatrovala v poklad-
nici kostola, ale zmizla. Od vádzky dostáva 12 gr, od sobáša 
3 zl, od pohrebu dospelého 2 zl, dieťaťa 1 zl 12 gr. Tieto štó-
lové poplatky boli potvrdené počas vizitácie biskupa grófa 
Jána de Révaya v roku 1807 ako legálne na rok 1802.

V hotovos�  ako podporu od Náboženského fondu dos-
táva 76 zl 51 gr v. v. Okrem toho od obce Vyšné Lapše popri 
zosype plodov od každej poddanskej usadlos�  dostáva 30 
gr, želiari 7 1/2 gr, šoltýstvo 1 zl. Vo fi liálke Lapšanka od kaž-
dej poddanskej usadlos�  dostáva 4 gr, od šoltýstva 30 gr.

Pre nedostatok dokumentov, nie je možné dokázať, či 
sa niečo vytra� lo z príjmov fary.

3. Príjem kaplána - nič
4. Príjem učiteľa

Dediny Vyšné Lapše a Lapšanka sa dohodli od nepamä-
�  na tomto: každý štvrtník a želiar dá učiteľovi 1/4 merice 
jačmeňa, spolu dostane 25 meríc jačmeňa; obec Lapšanka 
dá ešte 6 meríc ovsa alebo každý štvrtník 1/8 merice. Nemá 
žiadne polia, namiesto nich obec je povinná poorať a ob-
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siať vlastným semenom 8 meríc poľa. Je to treba vykonať 
podľa dohody medzi obcou a učiteľom, potvrdenej bisku-
pom Jánom de Révay v Nedeci 28. júla  1778 a potvrdili to 
aj závery vizitácie. Má záhradu na 1/4 merice ovsa, ktorú 
oddeľuje od farskej záhrady jedine cesta.

Štólový príjem má takýto: od pohrebu dospelého 1 zl, 
od pohrebu dieťaťa 36 gr, od pohrebnej piesne 12 gr, za 
jedno zvonenie na pohreb 3 gr, od Veni Creator 12 grošov, 
od napísania ohlášok 12 gr, od spievaných hodiniek Panne 
Márii 5 zl.  V obci Vyšné Lapše dáva pri zosype každý štvrt-
ník 6 gr. Od každého dieťaťa za týždeň vyučovanie v škole 
dostáva 1 gr. Inak nedostáva nič iné. 

5. Príjem učiteľov - je tu sám organista. Nič
6. Príjem syndika - nič
7. Príjem kostolníkov z príjmov kostola dostávajú 3 zl v. v.
8. Príjem kurátora príjem dobročinného spolku - nič
9. Odmena hrobárov

Podľa dohody s obcou za hrob dospelého dostáva 
36 gr, za hrob dieťaťa 18 gr. 

10. Odmena babíc
Závisí od rodičiek.

V. Ľud farnosti a jeho povinnosti
Ľud farnos�  Vyšné Lapše je okrem slob. baróna Ferdi-

nanda Horvátha z Plavča poddaný viacerým kompossesso-
rom. Lapšanka je celá slob. baróna Ferdinanda Horvátha 
z Plavča; keď vrchnos�  zis� li, že treba opraviť strechu na 
škole, okamžite konal. Ľud hovorí jazykom poľsko-slo-
venským, katolícky. Je tu 1468 duší, dospelých 1168, de
  
300. Úcta k Bohu a k posvätným veciam je u obyvateľov 
chvályhodná, morálny charakter je v zásade dobrý. Ne-
dele a sviatky svä� a, zúčastňujú sa omší, litánií, kateché-
ziek. Veľkonočnú spoveď si riadne odbavujú, ba zo svojich 
hriechov sa spovedajú častejšie. Voči farárovi preukazujú 
úctu a potrebnú česť. Pôsty zachovávajú, nie sú vystavení 
žiadnym zvodom. Mládež je v kostole zbožná, mimo kos-
tola slušná, dá na napomenu� e. Schôdzky nepozorovať, 
nie sú tu žiadne škandály. Konkubíni, cudzoložníci a odde-
lení manželia tu nie sú. Ľud je promptný aj v povinnos� ach 
voči farárovi a učiteľovi.

VI. Miesta vzdialené od centra farnosti
Filiálka Lapšanka je vzdialená od farnos�  1 1/2 hodiny, ne-

možno ju však prideliť do inej farnos� , pretože nejestvujú 
vhodnejšie miesta, kam by ju bolo možno inkorporovať. 

Úprava farárovi 
Pozemky  majetok kostola, fary a školy, ako sa tu opisu-

jú, treba zachovať v ich úplnos�  bez akéhokoľvek prenáj-
mu, výmeny a akýchkoľvek transakcií, ktoré sú bez súhlasu 
biskupa beztak nulitné.

V prítomnos�  podpísaných, menovite predstaviteľa pa-
tronátu, menovaného osobitne k tomuto aktu, ako potvr-
denie tejto kanonickej vizitácie dávame svoj podpis a pečať 
a schvaľujeme ju. Vo Vyšných Lapšoch 2. júna 1832.

Jozef Bélik
spišský biskup v. r. 
     L. S.
Caspar Nemessányi de Eadem v. r.
spišský kanonik L. S.
    
S opatrnosťou zo strany panstva protestujem pro�  vy-

jadreniam v IV. hlave, že farár má slobodné rúbanie dreva, 
čo nie je v súlade s eminentnými právami panstva a vy-
plýva to vždy len z dobroty panstva; pasenie je treba chá-
pať len v zmysle urbáru; branie desiatku z kopaníc ľuďmi 
kostola a farárom z akýchkoľvek dôvodov možno podpísať. 
s rezervou.

   Juraj Gergelyi m. p.
    panský fi škál  L. S.
    
Pred nami ako svedkami:
Fran� šek Lányi, spišský podžupan v.r. L.S.
Anton Juraj Sponer, prísažný Spišskej stolice v.r., L.S.
    
Keďže predstaviteľ panstva a zároveň patronátu bol 

pri tejto vizitácii a upozornil, aby sa do práv panstva ne-
vnášali právne predpoklady, tak pri desiatkoch z kopaníc 
ako aj pri voľnom rúbaní dreva,  treba zdôrazniť, že toto 
právo vyšnolapšanskému farárovi dal súpis z roku 1802 
a nemožno ho redukovať na čistú milosť t.j. dobroprajnosť 
panstva; toto právo bolo dané farárom, už keď sa zakladal 
kostol a fara, a urobil ho zakladateľ sponte sua - sám od 
seba, dobrovoľne, spontánne a uložil ho sám sebe a svo-
jim následníkom. Toto právo i právo pasenia zostane vy-
šnolapšanskému farárovi, autoritou kráľovského komisára 
a treba ho ponechať v tejto vizitácii. Podpísané na Spišskej 
Kapitule 29. apríla 1833.

Jozef Bélik
spišský biskup v. r.
    

A) Zoznam kníh patriacich do majetku vyšnolapšanskej fary
Lucii Ferrarii       4 zv.
Interpreta� ones Veteri et Novi Testamen�  
   ab Alber     13 zv.
Ins� tu� ones historiae ecclesias� cae  4 zv.
Libri ab excellen� ssimo Fuchs dona�   17 zv.
Sermones catheche� ci Seraphini Misionarii 4 zv.
Cathechesis slavica  (Slovenský katechizmus) 1 zv.

    
B) Protokoly patriace vyšnolapšanskej fare
Protokol súpisu duší    1 zv.
Matriky pokrstených, sobášených a zomrelých 
   od roku 1660     3 zv.
Matriky pokrstených, sobášených a zomrelých 
   vojakov od roku 1830    1 zv.
Matrika birmovaných od roku 1801  2 zv.
Matrika miešaných manžels� ev   1 zv.
Matrika konver� tov a odpadlíkov  1 zv.
Protokol kráľovských a biskupských nariadení 
od roku 1787     2 zv.
Knihy (denník) účtov kostola od roku 1759   2 zv.
Kniha historia domus (dejiny farnos� )  1 zv.
Protokoly svätých fundácií   1 zv.  



Blahoželania
Dňa 11. marca tohto roku 

naša drahá mamička Mária 
Kašpráková z Jablonky oslá-
vila krásne životné jubileum 
- 80 rokov života. Pri tejto 
príležitos�  jej chceme po-
blahoželať týmito slovami:

Drahá mamička, 
babička a prababička,
v knihe života Vášho strana 80 sa zatvára,
pripíjame si s Vami perlivým vínom z pohára,
na Vašu lásku spomíname s vďakou a v � chom doja
 ,
kto z nás a kedy drahej mamičke všetku tú lásku opla
 ?
Život Vám veľa dal, no nemálo aj vzal, 
niekto Vás potešil, niekto oklamal,
no pred Vami sú ešte nepreskúmané cesty životnej púte,
na ktorej Vám prajeme: šťastná buďte!
Nech Váš život plynie plný  pokoja a lásky, 
aby ste mohla povedať, že život je krásny.
Prajeme Vám, nech máte komu svoju lásku dať,
nech Vás majú všetci radi, starí, starší aj 
  mladí.
A hlavne veľa, veľa zdravia, rados� , op� mizmu a energie 
do ďalších rokov života 
prajú: 

dcéry Aniela a Mária s manželmi, synovia Alojz a Marek 
s manželkami, 14 vnúčat a 5 pravnúčat. Prababičku bozká-
va najmladší pravnúčik Matejko. K blahoželaniam sa pripá-
ja sestra Štefánia, netere a synovci.

***
K 70-tke   
Dnes pekný sviatok máš, 
už 70 rokov prežívaš.
Život Ti dal, čo Ti dať mal, 
niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
No pred Tebou je ešte dlhá púť, 
preto Ti želám, šťastný buď,
nech život plynie v pokoji a láske, 
aby si povedal, že žiť je krásne.

Tento vinš patrí Andrejovi Mošovi z Novej Belej, ktorý 
23. apríla oslávi 70 rokov svojho života. K blahoželaniu sa 
pripájajú manželka, de�  s rodinami a ostatná rodina.

***
Nech tento krásny deň, dá Vám 
úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok, 
dá Vám iba šťastný krok.
Nech Vaša dobrá duša 
a srdce ras� e,
nech Vám dá Boh lásku, šťas� e.
Mnohé chvíle v ušlom ži
 , 
ťažké boli ako ako jarmo,
ale človek v srdci cí� , 
že � e roky nežil darmo.

Pre všetky � e šťastné chvíle, pre tých čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé, žiť � e roky hodné bolo.
Preto smú� ť nie je dôvod, človek musí premôcť seba,
spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba.

Toto blahoželanie patrí krajanke Žofi i Petráškovej 
z Krempách, ktorá 4. apríla t.r. oslávila 80-te narodeniny, 
ku ktorým jej blahoželanie zasiela manžel, dcéry, synovia 
a celá rodina. 

***
Tento vinš patrí Anne Starostovičovej z Vyšných Lápš, 

ktorá 22. apríla t. r. oslávila 65-te narodeniny.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom jubileu zaželať.
Nech slza boles�  Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťas� e, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

Zo srdca želajú dcéra a synovia 
s rodinami. Ku gratulácii sa pripája 
aj redakcia Život.

***
Na krídlach motýľa 
prilieta prianíčko, 
aby Ti Justynka svie� lo slniečko. 
Slniečko šťas� a, 
lásky a nádeje, 
nech sa tvoje srdiečko 
z rados�  zasmeje.
Krásne narodeniny!

Blahoželanie zasielame Justyn-
ke Szczepaniecovej z Krempách pri 
príležitos�  jej 9 narodenín, ktoré 
oslávila 17. marca t. r. v kruhu svo-
jich kamarátok. Bol to pre ňu krásny deň, plný veselos� , 
darčekov, dobrej zábavy, okrem iného sa zhos� la úlohy 
princeznej s korunou na hlave a zhasínala sviečky z krásnej 
a chutnej tor� čky. Oslávenkyni blahoželajú rodičia, sestra, 
kamarátky a kamará� , ako aj celá ostatná rodinka.  

***
V deň Tvojich vzácnych narodenín 
prišli sme k Tebe s pozdravením: 
dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu, 
aby po ďalšie dlhé roky 
s istotou viedol Tvoje kroky. 

Všetko najlepšie Fran� škovi 
Chalupkovi z Novej Belej, ktorý 17. 
apríla t.r. oslávil 60-te narodeniny, 
praje manželka, de� , nevesty, vnu-
kovia, súrodenci s rodinami, švagrovia i švagriné, svokrovci 
a ostat ná rodina.
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***

***
Milí rodičia, už ste traja, 
ďalšie srdce viac Vás spája.
A staros
  vyše hlavy,
niet na svete lepšej správy.

Dňa 26. januára t.r. pribudol do 
rodiny Margity a Marka Chalup-
kových z Novej Belej synček Ka-
mil Marek, ktorému prajeme veľa 
zdravíčka a rodičom radosť.

Podľa wikipédie.sk, sviečková manifestácia alebo Sviečková 
demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok, bola pokojná ma-
nifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody 
v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 
1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, je dnes s od-
stupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení 
občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slo-
vensku. Táto manifestácia bola zavŕšením aktivít tajnej cirkvi v 
komunistickom Česko-Slovensku. Sviečková manifestácia vznikla 
z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné do-
držiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých ob-
čanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, 
šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci 
a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok 
defi nitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku kto-
rému došlo po 17. novembri 1989.

V rámci osláv 25. výročia Sviečkovej demonštrácie v 
Bra� slave sa 19. marca 2013 v Slovenskom inš� tú-
te vo Varšave konala projekcia fi lmu Ústavu pamä�  

národa Sviečková manifestácia alebo Bra� slavský Veľký 
piatok (2008), ktorý režíroval Ondrej Krajňák a prezentá-
cia poľského prekladu knihy A. Hlinku Sila slabých, slabosť 
silných. 

Historický kontext demonštrácie zúčastneným pred-
stavil Pavol Jakubčin z Ústavu pamä�  národa v Bra� slave, 
ktorý poukázal na udalos�  predchádzajúce jej vypuknu� u 

a situáciu katolíckej cirkvi v čase komunis� ckého režimu 
na Slovensku. 

Súčasťou poduja� a bola prezentácia spomínanej knihy 
A. Hlinku, ktorú do poľš� ny preložil kňaz Artur Sobótka. 
Otázke slovenskej katolíckej cirkvi sa venoval už dlhé roky, 
a nad prekladom samotnej knihy, ktorú považoval za po-
trebnú a doplňujúcu informáciu o Slovensku pre poľského 
čitateľa, pracoval vyše 15 rokov. 

Diskusiu moderoval Jacek Adamczyk vedecký pracov-
ník Inš� tútu histórie Poľskej akadémie vied a tajomník 
Poľsko-slovenskej komisie historikov za účas�  recenzentov 
knihy, kňazov Marka Starowieyského a Michala Janochy.  

Na poduja
  sa zúčastnilo cca 60 osôb z cirkevných kru-
hov, oblas�  kultúry a histórie. 

25. výročie sviečkovej manifestácie na Slovensku
autor    MONIKA KALINOWSKA

Drahá mamička, 
babička a prababička,
prajeme Ti šťas� e, pretože je krásne,
prajeme Ti zdravie, pretože je vzácne,
prajeme Ti lásku, lebo jej je málo
a všetko dobré, čo by za to stálo.

Krajanka Mária Gogoľová z Čier-
nej Hory sa narodila 5. apríla 1934 
a tento rok oslávila 79 narodeniny, ku 
ktorým jej blahoželanie zaslala celá rodina.
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    ADAM PACYGA 

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa 
ich príchod nás prekvapí. Prednedávnom nám prišla do redakcie 
smutná správa o smrti krajana Jána Brinčku z Fridmana. Dňa 
3. marca 2013 odišiel spomedzi nás vo veku 89 rokov dobrý kra-
jan, otec, dedo i pradedo, ktorého väčšina z nás poznala, vážila si 
ho a mala ho rada. Bol veľkou oporou, životnou istotou, zdrojom 
radosti i spolupatričnosti pre svoju rodinu, ale aj krajanskú ko-
munitu vo Fridmane. Jeho odkaz mladším generáciám Fridman-
čanov, ktorý zanechal, bude žiť v jeho článkoch, ktoré písal do ča-
sopisu Život a boli vydané aj súborne v roku 2004 pri príležitosti 
jeho osemdesiatych narodenín v Almanachu Slováci v Poľsku X. 
s názvom Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinč-
ku, ktoré mu priniesli uznanie aj medzi rodákmi v zámorí. 

Ján Brinčka sa narodil 17. júna 1924 
v slovenskej rodine Márie, rod. Pre-

lichovej a Jozefa Brinčkovcov vo 
Fridmane. Mal troch súrodencov, 
sestru Máriu a bratov Karola a Jo-
zefa. Mária a Jozef bývali na Slo-
vensku. Keď sa v roku 1940 začala 
na Spiši výstavba ciest, zamestnal 

sa pri nej. V roku 1945 odišiel do 
Čiech, kde pracoval v hute obloč-

ného skla. Oženil sa 27. augusta 1948 
s krajankou Máriou Galikovou a po svad-

be odišli spolu do Čiech do práce a po roku sa vrá� li na-
späť do Fridmana. Práve po ich návrate sa začalo organizo-
vať krajanské hnu� e, o ktoré Ján javil od začiatku záujem. 
Stál pri zrode miestnej skupiny Spolku Čechov a Slovákov 
vo Fridmane. Celý svoj život bol propagátorom a verným 
čitateľom časopisu Život. Ako hovorieval, Život mu ponú-
kal jedinú možnosť pravidelného kontaktu so slovenským 
písaným slovom. 

Krajan Ján pracoval ako úradník v štátnej správe, najskôr 
ako tajomník Obecnej národnej rady, ktorá bola sedem ro-
kov vo Fridmane a neskôr do roku 1972 v Harklovej. Potom 
sa stal účtovníkom Družstva roľníckych krúžkov, až napo-
kon v roku 1985 odišiel do dôchodku. Spolu s manželkou 
Máriou prežili päťdesiatpäť rokov v šťastnom manželstve a 
vychovali v slovenskom duchu dve dcéry Bernade� u a An-
gelu, ktoré v súčasnos�  bývajú s rodinami v USA. Dočkali 
sa šies� ch vnukov a viacerých pravnukov. Ťažké chvíle na-
stali preňho po smr�  manželky v roku 2003. Zvládol to aj 
vďaka svojej veľkej záľube, akou bolo písanie článkov a čí-
tanie kníh spojených s dejinami regiónu, v ktorom žil. Ná-
mety do svojich článkov čerpal z rozprávania starších ľudí, 
ale i vlastných skúsenos
 . Keď už bol v dôchodku mohol sa 
naplno venovať svojej záľube, pretože mal viac času. Jeho 
spisovateľský talent mu umožňoval spísať všetko, čo bolo 
kedysi. Bol štvornásobným víťazom súťaže o Zlaté pero, 
vyhlasovanej redakciou Život. Jeho články priťahovali mla-

Spomienka na krajana Jána Brinčku

dých i starších čitateľov. V posledných rokoch sa mu zhoršil 
zdravotný stav a najmä zrak, ktorý mu už neslúžil, s čím 
sa nevedel zmieriť, pretože mu to znemožňovalo písanie i 
čítanie. Avšak vždy bol obklopený dobrými ľuďmi. 

Na poslednej ceste sprevádzala krajana Jána Brinčku 
najbližšia rodina, ale aj krajania z Fridmana i okolitých 
obcí na čele s predsedom Obvodného výboru SSP na Spiši 
F. Mlynarčíkom. Všetci, čo ste ho poznali, venujte mu � chú 
spomienku. 

 

Smútiaca rodina
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• apríl –  14.04.2013
• máj – 12.05.2013
• jún – 09.06.2013
• júl – 14.07.2013
• august – 11.08.2013
• september – 08.09.2013
• október – 13.10.2013
• november – 10.11.2013
• december – 08.12.2013

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v 
Krakove o 16.30 hod.

• apríl – 30.04.2013
• máj – 28.05.2013
• jún – 25.06.2013
• júl – 30.07.2013
• august – 27.08.2013
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Dňa 21. marca 2013 zomrela v Mi-
kołove vo veku 70 rokov krajanka

ŠTEFÁNIA 
KNAPČÍKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou pokladníč-
kou Miestnej skupiny SSP na Sliezsku 
v Mikołove, propagátorkou a čitateľ-
kou časopisu Život. Spolu s manželom 

Bronislavom prežili vyše päťdesiat rokov spolu a venovali 
sa zveľaďovaniu slovenskej tradície na Sliezsku a populari-
zácií turis� ky. V minulos�  zosnulá pracovala aj v sekreta-
riáte na ÚV SSP. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 
manželka, matka, svokra, babička, príbuzná a známa. Nech 
odpočíva v pokoji!

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

Dňa 25. januára 2013 zomrela vo 
Falš
 ne vo veku 83 rokov krajanka

ŽOFIA NALEPKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 

časopisu Život. Odišla od nás dobra 
krajanka, starostlivá matka a babička. 
Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnu-
lej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Falš� ne

Dňa 17. februára 2013 zomrel 
v Čiernej Hore Záhore vo veku 73 ro-
kov krajan

ANDREJ MILON
Zosnulý bol členom MS SSP a dlho-

ročným predpla� teľom časopisu Život. 
Odišiel od nás vzorný krajan, manžel, 
otec, svokor, brat a dedo. Nech odpo-

číva v pokoji! Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť. 

MS SSP v Čiernej Hore-Záhore

Dňa 22. marca 2013 zomrel vo Vyš-
ných Lapšoch vo veku 83 rokov kra-
jan 

FRANTIŠEK SVOČÍK 
Zosnulý bol dlhoročným čitate-

ľom časopisu Život. Odišiel nás dobrý 
krajan, manžel, otec, dedo i pradedo. 
Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
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ODIŠLI OD NÁS

• september – 24.09.2013
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej 
o  11.00 hod.
Krempachy  - farnosť sv. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovza� a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a fi liálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navš
 venia Panny Márie o 7.45 hod. 
a 9.30 hod., fi liálka Tatranská Javorina – kostolík 
sv. Anny o 11.00 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.

Dňa 5. marca 2013 zomrela v Jur-
gove vo veku 54 rokov krajanka

ANNA 
MARTINČAKOVÁ

Zosnulá bola členkou miestnej sku-
piny a čitateľkou časopisu Život. Odišla 
od nás vzorná krajanka, dobrá dcéra, 
sestra a teta. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 16. marca 2013 zomrel v Jur-
gove vo veku 89 rokov krajan

SEBASTIÁN VOJTAS
Zosnulý bol členom miestnej 

skupiny Spolku a verným čitateľom 
Života. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý otec, dedo a brat. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove
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Najšikovnejších odmeníme slovenskými 
knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou 
podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí.

Vo marci sme odmenili: Annu Špernogovú 
z Kacvína a Petra Bugajského z Pekelníka.

Milé deti,
na jar sa príroda pre-

búdza zo zimného spánku. 
Hviezdička Alenka sa díva okolo seba a pozoruje kvety, chro-
báčiky, zvieratká... Skúste porozmýšľať, čo všetko sa mení.

Prvý jarný deň je .....................................

Pomenujte kvety 
na obrázku. Ten, 
ktorý kvitne 
v lete, zakrúžkujte 
červenou 
farbičkou. Kvet, 
ktorý kvitne na 
jeseň, zakrúžkujte 
modrou farbičkou.

Danuša Dragulová-Faktorová

Ide jar
Prvá skupinka:
Čia hlávka je v tráve skrytá?
Druhá skupinka:
To snežienka lúče chytá.

Prvá skupinka:
Čo od rána v kríčku cinká?
Druhá skupinka:
To je predsa konvalinka!

Refrén – všetci spolu:
Už nám lesný kalendár
prezrádza, že ide jar!

Pomenujte jednotlivých členov zviera-
cích rodín. Viete, z čoho prichádzajú na 
svet domáce vtáky? Nakreslíte!
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KREMPACHY
Obec Krempachy bola založená 

v rámci kolonizačnej ak� vity šľach� c-
kého rodu pánov z Lomnice a spoloč-
ne s viacerými ďalšími zamagurskými 
obcami patrila do panstva majiteľov 
nedeckého hradu. Obyvateľstvo sa 
živilo predovšetkým poľnohospo-
dárstvom a chovom dobytka. Obci 
dominuje go� cko-renesančný farský 
kostol sv. Mar� na z prvej polovice 
16. storočia so š
 tkovou a� kou, ktorá 
je typická pre renesančné kostoly na 
východnom Slovensku. Okrem neho sa 
na miestnom cintoríne nachádza kos-
tolík sv. Valen
 na, ktorý bol pravdepo-
dobne postavený na mieste staršieho, 
dreveného kostola. V roku 1920 bola 
obec Krempachy spolu s niekoľkými 
ďalšími spišskými obcami pripojená 
k Poľsku, v roku 1939 späť k Slovensku 
a v roku 1945 opäť k Poľsku, kde leží 
dodnes. V súčasnos�  v Krempachoch 
funguje jedna z najak
 vnejších miest-
nych skupín Spolku Slovákov v Poľsku, 
ktorá spoločne s ústredným výborom 
každoročne organizuje súťažnú pre-
hliadku krajanských umeleckých zo-
skupení zo Spiša a Oravy pod názvom 
Fašiangy-Ostatki, Dni slovenskej kul-
túry na Spiši i iné krajanské poduja� a. 
V obci pôsobí folklórny súbor Zelený 
javor prezentujúci spišské i slovenské 
zvyky a tradície. Na základnej škole a 
gymnáziu sa vyučuje slovenský jazyk. 
(mm-m)
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 Kostol v Krempachoch Kostol v Krempachoch

text a ilustrácia     IVANA PANČÁKOVÁ
Naša suseda pani Straková stála dnes ráno na zastávke autobusu, 

otvárala dáždnik a hundrala na hlúpe a nevyspytateľné počasie. „Bláz-
nivý apríl!“, šomrala. Mala pravdu. Raz svie�  slniečko a je teplo, že si 
rozopíname jarné bundy a vzápä
  zas zaduje taký svieži vetrík, že si aj 
uši máme chuť s� ahnuť pod golier. No a keď ešte aj zaprší, je to naozaj 
na zbláznenie. Mamka má na toto aprílové počasie svoju stratégiu. 
Ráno mi dáva presné pokyny: „Keď bude teplo, daj si dole bundičku. 
Ale svetrík si nechaj, ešte nie je leto! Ak by však fúkalo, tak si bundu 
nechaj a keď �  bude teplo, vyzleč si radšej spod bundy svetrík. A vez-
mi si aj dáždnik. Človek nikdy nevie... možno bude aj pršať.“ A toto si 
mám pamätať? Ale viete čo? Napriek tejto motanici, nič mimoriadne 
bláznivé na tom apríli nevidím.

Och, predstavte si, že by si príroda urobila na jeden mesiac v roku, 
práve v apríli, naozajstnú srandu a všetko by poplietla. Cez deň by jas-
ným svetlom žiaril mesiac i hviezdy a v noci by zas na prázdnej tmavej 
oblohe svie� lo osamelé slnko. A vtáčiky by ste na tej oblohe hľadali 
márne. V apríli by sa to� ž museli naučiť plávať a celé húfy lastovičiek by 
sa preháňali v našom potoku. No a tých pár rybičiek a rakov by zas lieta-
lo nad fi alovo zafarbenými zeleninovými stromami. Aj žaby by sa snažili 
vzlietnuť, ale nešlo by im to tak ako rybičkám a sem-tam by nám padali 
z neba na hlavu. Náš dom by strážil statný jeleň. V okne by namiesto le-
nivého kocúra vysedávala sova. V maštaliach by gazdovia jeden mesiac 
chovali líšky a na pašu by každé ráno vyháňali stádo lesných mravcov. 
A dážď, ten by nepadal z mrakov z oblohy! Kvapky by vystreľovali z mlák 
a kaluží rovno do neba. A to niekedy tak prudko, že by so sebou strhli 
všetky prekážky. Ak by ste neprezieravo nechali stáť za aprílovej búrky 
vonku bicykel, bolo by viac ako pravdepodobné, že by sa vznášal niekde 
nad susedovým karamelovým sadom. Naozaj bezpečné by bolo vtedy 
ostať doma. Ale v prípade, že by vás búrka zas� hla nepripravených a vo-
da by tryskala do neba ako z gejzíru, odporúča sa obrá� ť dáždnik a pla-
viť sa na ňom rýchlo domov ako na lodičke.

No uznajte ... až toto by bol naozajstný bláznivý apríl! 

 Kostol v Krempachoch Kostol v Krempachoch
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František Kolkovič

Krása
Je všade.
Vyras� e z rodnej pôdy,
zrodí sa v sade.
Tá krása oprie sa
o teba v zamyslení
o moje rameno aj čelo
a zavedie nás do lesa.

Ešte mi povie ako tu je veselo.
A bude pri nás dôverne stáť.
Krása, ktorá s časom neráta.
Nemeria čas v priestore,
iba ak dokáže zahatať 
rozvírené myšlienky a city.
Tá krása je život
so všetkým pospolu žitým.

Krása vyrastená a úrodná ako pôda,
ktorá stojí pri mne verne,
povie mi konečne, že sme spolu.
Ako aj čo je biele
čo zas čierne.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Mladá, krásna a pritom veľmi nadaná
spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Taká je slovenská svetoznáma operná speváčka, sopranistka Adriana Kučerová. 
Narodila sa 24. februára 1976 v Lučenci. Neskôr sa jej rodičia presťahovali do Hriňovej 
pod Poľanou, kde Adriana strávila pekné roky detstva. Vyrastala v rodine ekonómky 
a technika, ktorí pracovali v Podpolianskych strojárňach. Má sestru dvojičku, s ktorou 
si veľmi dobre rozumejú. Keď mala štrnásť rokov jej rodičia kúpili dom a presťahovali 
sa opäť do Lučenca, kde študovala na gymnáziu. Vysokoškolské štúdium absolvovala 
v Banskej Bystrici na  Pedagogickej fakulte so zameraním na učiteľstvo prvého stupňa 
základných škôl. 

A ž neskôr sa rozhodla pre Vysokú školu múzických umení v Bra� slave so 
zameraním na operný spev v triede prof. Stracenskej. Je zaujímavé, že 
prvú operu vo svojom živote videla, keď mala vyše dvadsať rokov a vte-

dy jej to učarilo. Ako o sebe hovorieva, má dobrodružnú povahu a asi nikdy 
nikomu neprišlo na um, že raz z nej bude operná diva. Študovala aj na Národ-
nom konzervatóriu v Lyone. V súčasnos�  pokračuje v doktorandskom štúdiu 
na VŠMU. Vyhrala niekoľko súťaží, v roku 2005 pres
 žnu medzinárodnú súťaž 
Belvedere. Od roku 2005 
je sólistkou SND, kde 
účinkuje v predstave-
niach Alcina, Nápoj lás-
ky či Rusalka. Vystupuje 
v pres
 žnych operných 
domoch v zahraničí, 
napr. v Rakúsku, Talian-
sku, Francúzsku, Nemec-
ku. Jej odborný rast je 
obdivuhodný a vidieť aj 
obrovskú prácu, ktorú 
vkladá do svojich postáv 
na pres
 žnych operných 
scénach, vďaka čomu 
patrí ku špičke operných 
spevákov. V súčasnos�  
patrí k najmladšej gene-
rácii slovenských oper-
ných speváčok, ktoré 
zveľaďujú dobré meno 
Slovenska po celom sve-
te. O. i. vo februári zaspievala na Kráľovskom zámku vo Varšave pri príležitos�  
20. výročia Slovenskej republiky. Vystúpenie bolo pre obecenstvo veľmi krá-
snym zážitkom. A niet divu, že ľudia, ktorí sa dostanú s Adrianou Kučerovou 
do kontaktu, sú ňou očarení, lebo má v sebe pôvab a prirodzenú gráciu. S ľah-
kosťou sa s ňou môže porozprávať každý záujemca a pritom necí� , že sa práve 
zhovára s významnou opernou divou.  Jej kalendár je naplnený najmenej na 
najbližšie dva roky. Na svoje nové úlohy sa pripravuje vytrvalo a poriadne. Do 
každej postavy dá i kúsok seba, lebo inak by neboli tak výborne stvárnené. 
Má v sebe veľa energie, vitality a to jej určite pomáha v tomto náročnom 
povolaní.

Vo voľnom čase sa rada venuje fotografovaniu, zvlášť prírody, ale aj toho 
čo ju obklopuje. Je to jej veľká záľuba. Okrem toho maľuje obrazy, ale to skôr 
pre seba. K jej najobľúbenejším des� náciám patrí Kuba, kde sú, podľa A. Ku-
čerovej, jedny z najkrajších pláží na svete. Vždy sa veľmi rada vracia aj domov 
do Lučenca za svojimi rodičmi, sestrou a známymi. Tam nachádza oddych od 
uponáhľaného životného tempa a veľkomestského života. 

Spieva Adriana Kučerová a na klavíri ju sprevádza Róbert Pechanec. Foto: L. Kajan
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MOTO A VARENIE

Alfa Romeo Brera
spracoval    MARIÁN SMONDEK

V dnešnej rubrike „moto“ sa vrátime trochu do minulosti, 
ale naozaj len trochu. Prednedávnom idúc po diaľnici som mal 
mo žnosť obehnúť auto, ktoré moju pozornosť už pútalo hodnú 
chvíľu - Alfa Romeo Brera.

Tento automobil so športovým dychom sa na trh do-
stal v roku 2005.

Autá značky Alfa 
Romeo boli odjakživa 
známe svojimi skvelými 
jazdnými vlastnosťami a 
neobyčajne zmyselným 
dizajnom. Charakteris-
� cké sú � ež svojou obra-
tnosťou a nízkou hmot-
nosťou. To auto je proste 
nádherné. Brera dostala 
za svoj dizajn vytvorený 
Giorge� om Giugiarom 
množstvo cien.

Interiér Brery vás dostane svojou prepracovanosťou. 
Sedadlá zdobí kovová „plaketa“ s nápisom „Brera“. Majú 
výrazné bočné vedenie a spoľahlivo držia telo za každých 
okolnos
 . Tmavší kovový dekor stredovej konzoly dodáva 
pocit z dokonalého dielenského spracovania. Čo sa však 

týka priestrannos� , to je už horšie. Síce pasažieri na pred-
ných sedadlách sa nemusia nijako obmedzovať, vzadu je 
situácia úplne iná. Dozadu sa poskladá osoba normálneho 
vzrastu, ale v prípade veľkej, len pokiaľ si spolujazdec po-
sunie sedadlo maximálne dopredu. Za 180 cm vodiča sa 
zmes
  akurát tak malé dieťa. Zdola niet miesta na nohy 
a zhora vás tlačí znižujúca sa strecha. Zadné sedadlá sa 
však dajú sklopiť a z 300-litrového batožinového priestoru 
tak získate 610 litrov.

Na športovú jazdu je predsa len karoséria typu kupé 
najvhodnejšia a Brera nás v tomto názore len utvrdila. Veľ-

ký rozchod kolies, široké 
pneuma� ky, malá výška 
karosérie a nízko položené 
ťažisko, to všetko má svoj 
podiel na tom, že Breru 
môžete poslať do zákruty 
v nezvyčajne vysokej rý-
chlos�  a nevyvedie ju to z 
miery. Riadenie je presné, 
rýchle a kladie ten sprá-
vny odpor a detailistov po-
tešia nápisy na všetkých 
„budíkoch“ v taliančine.

Čo sa týka motorov, spektrum bolo naozaj bohaté. Ten 
najvýkonnejší V6 JTS s objemom 3195 cm3 mal úctyhodný 
výkon 191 kW (260 koní) s maximálkou 250 km/h v kom-
binácii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Síce 
spotreba v plnom výkone predsa len bola výraznejšia, pri 
zrýchľovaní sa k stovke auto priblížilo za cca 7s. 

Švajčiarske rezne
1 kg bravčového karé (alebo stehno), soľ, mleté čierne 

korenie, 4 strúčky cesnaku, Vegeta, 30 dkg tvrdého syra, 
1/2 l kyslej smotany, 5 vajec, masť.

Pracovný postup: Tenko nakrájané bravčové karé osolí-
me, okoreníme, posypeme Vegetou a opečieme na horú-
cej mas�  na obidve strany do červena. Rezne poukladáme 
vedľa seba na pekáč, každý potrieme rozotreným cesna-
kom a posypeme postrúhaným syrom. V smotane rozšľa-
háme celé vajcia, osolíme, prelejeme rezne a upečieme v 
rúre do červena. Podávame so zemiakovou kašou a cviklo-
vým šalátom.

Boršč
1/4 kg hovädzieho mäsa z lopatky, 1/4 kg bravčových 

rebier, koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler), 2 ze-
miaky, 1 cibuľa, 1 zelená paprika, pol hlávky zeleru, 60 
dkg kapusty, mleté korenie, rajčiakový pretlak (pol dl), 
bobkový list, červená mletá paprika, voda, soľ, trochu 
cukru, 1 dl kyslej smotany, 1 dkg múky, 4 dkg uvarenej 
cvikly.

Pracovný postup: Do troch litrov studenej vody vložíme 
umyté, na väčšie kúsky pokrájané hovädzie mäso a varí-

me asi jednu hodinu. Potom pridáme na kúsky pokrájané 
bravčové mäso, koreňovú zeleninu pokrájanú na rezance, 
bobkový list, pokrájanú cibuľu, korenie, soľ, rajčiakový 
pretlak, pokrájanú zelenú papriku a ďalej varíme na mier-
nom ohni. Keď je mäso skoro mäkké, pridáme pokrájanú 
kapustu a varíme, kým nie je mäkká. Keď je všetko mäkké, 
prilejeme smotanu, v ktorej sme rozmiešali múku, a pre-
varíme. Potom pridáme osobitne uvarenú cviklu, pokrája-
nú na rezance, a nakoniec polievku okyslíme octom alebo 
citrónovou šťavou a zjemníme ju cukrom.

Tvarohové pampúšiky
1/2 kg tvarohu, 1/4 kg múky, 2 vajcia, 2 lyžičky cukru, 

trochu soli, 1 rovnú kávovú lyžičku sódy bikarbóny, masť 
alebo olej.

Pracovný postup: Múku so sódou bikarbónou preosiať 
do misy, pridať tvaroh, soľ, cukor a všetko dobre rozdrobiť. 
Nakoniec pridať vajcia a spolu zmiesiť, vyvaľkať na hrúbku 
1 cm a okrúhlou formičkou vykrajovať kolieska. Kolieska 
vyprážať v horúcej mas�  alebo oleji po obidvoch stranách. 
Vyprážané poukladáme na misu a posypeme vanilkovým a 
práškovým cukrom.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské 
vydavateľské centrum : 2012.
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KOSMETOLOG ELŻBIETA 

KRZYSIK

technik 

masażysta

Leczenie żywnością           
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że 

to co jemy na co dzień ma ogromny wpływ 
na nasz organizm i jego funkcjonowanie. 
Przyjrzyjmy się kilku podstawowym pro-
duktom oraz ich wartości odżywczej: 

Marchew: ma słodki smak, działa 
na kanał płuc i śledziony. Zawiera wię-
cej niż dwa rodzaje karotenu, witami-
ny B1, B2, aminokwasy, cukier i olej. 
Działanie marchwi wzmacnia śledzio-
nę, usuwa zastój pokarmu, obniża ciś-
nienie krwi oraz zapobiega procesom 
rakotwórczym. Seler naciowy: jest on 
słodki i gorzki w smaku. Oddziałuje 
na kanały żołądka i wątroby. Zawiera 
w sobie kwasy organiczne, karoten, 
witaminę C i cukier. Ogórek: ma słodki 
smak. Oddziałuje na kanały śledziony 
i jelita grubego. Zawiera: aminokwasy, 
cukier, karoten, witaminę C, wapń, fo-
sfor, żelazo oraz włóknik. Ogórek jest 
bardzo dobrym pokarmem na lato ze 
względu na właściwości ochładzające 
i zdolność usuwania gorąca. Ogórków 
powinny unikać osoby z przewlekłym 
zapaleniem oskrzeli i wrzodziejącym 
zapaleniem okrężnicy. Cebula czerwo-
na, żółta lub biała: jest ostra i słodka. 
Jest bogata w witaminy: A, B1, B2, C, 
wapń, żelazo i fosfor. Cebula zmniej-
sza stężenie cholesterolu i triglicery-
dów, a więc może być stosowana do 
leczenia stwardnienia tętnic, zapalenia 
jelit i błonicy. Może także wzmacniać 
włosy i nadawać im połysk. Czosnek: 
ostry w smaku, o właściwościach roz-
grzewających, zawiera białko, tłuszcze, 
węglowodany, witaminy i minerały. 
Ma wszechstronne zastosowanie co 
pewnie nie jeden z nas wie, a miano-
wicie niszczy pasożyty, działa odtruwa-
jąco, łagodzi niestrawności i wzmacnia 
żołądek, ponieważ jest rozgrzewający 
dobrze jest go spożywać zimą. Rzod-
kiewka: jest ostra i słodka w smaku. 

Najnowsze trendy w makijażu 
w sezonie wiosna/lato 2013

Tej wiosny podkreślamy oczy 
i kusimy spojrzeniem. Powracają 
żywe kolory, możemy wybierać 

spośród szerokiej palety żółci, zieleni, 
błękitów, czerwieni, kredka do oczu 
podkreślająca dolną powiekę staje się 
naszym nowym przyjacielem. Kreski 
będą hitem sezonu! Malujemy je za-
równo tradycyjnie tuż przy linii rzęs, 
jak i niebanalnie w załamaniu powieki. 
Warto więc zaopatrzyć się w tym se-
zonie także w kolorowe eyelinery lub 
zwilżyć cienki pędzelek w intensyw-
nym sypkim pigmencie i namalować 
nim kreskę w intensywnym kolorze. 
Wraca także klasyczny smoky eyes 
w odcieniach granatu i czerni, roz-
jaśnione subtelnymi akcentami złota 
w kącikach oczu. Wymaga on perfek-
cyjnego wycieniowania oraz mocniej 
zaakcentowanej linii brwi. Aby dodat-
kowo wymodelować oko, można przy-
kleić sztuczne rzęsy. Ale po kolei: po 
nałożeniu korektora, podkładu i zma-
towieniu skóry, na powiekę ruchomą 
nakładamy cień bazowy – matowy lub 
lekko perłowy, w kolorze zbliżonym do 
naturalnego odcienia skóry. Obryso-
wujemy czarną, miękką kredką kontur 
oczu, zarówno na powiece górnej, dol-
nej, jak i wewnątrz powiek. Zwróćmy 
jednak uwagę na to, by kredka użyta 
do malowania wewnętrznej krawędzi 
oka była wodoodporna, w przeciw-
nym razie makijaż będzie się rozma-
zywał. Rozcieramy kreski zgodnie z na-
turalnym kształtem oka – delikatnie, 
przytrzymując powieki palcami dru-
giej ręki. Nakładanie cienia: w klasycz-
nym smokey eye będzie to czarny mat. 
Rozprowadzamy go TYLKO do załama-
nia powieki. Nie zapomnijmy o powie-
ce dolnej – tam też kładziemy ciemny 
cień, rozcierając go lekko w dół. Przy 
pomocy szarego cienia rozcieramy 
granicę pomiędzy jasnym, a czarnym 
cieniem. By spotęgować efekt może-
my ponownie obrysować oko czarną 
kredką. Bardzo dokładnie tuszujemy 
rzęsy, najlepiej dwukrotnie – powinny 
być bardzo mocno zaznaczone, gęste 
i wyraziste. Brwi zostawiamy nietknię-

te, a usta powinny zostać naturalne 
lub malujemy je szminką w odcieniu 
czerwieni. 

Kolejny z pomysłów lansowanych 
na nadchodzącą wiosnę to makijaż 
w stylu nude. Na czym polega makijaż 
nude? Na naturalności. Aby uzyskać 
ten efekt, wszystkie kosmetyki powin-
ny mieć delikatne, cieliste kolory. Nie 
przesadzamy z pudrem brązującym 
ani różem. Dobrze, gdy ten ostatni ma 
kremową konsystencję – nakłada się 
go wtedy palcami, dzięki czemu ładnie 
„stapia się” z podkładem. Dozwolone 
kolory cieni do powiek to cappucci-
no, cielisty róż i cynamon. Szminkę 
najlepiej zastąpmy beżowym albo 
bezbarwnym błyszczykiem. Mascarą 
– grafi tową lub czarną – pociągamy 
rzęsy tylko raz. Zasady makijażu nude: 
w makijażu tym zakazane są wyraziste 
kreski – na powiekach lub brwiach. 
Zamiast mocno kryjącego fl uidu, któ-
ry często powoduje efekt maski, uży-
wamy korektora i lekkiego podkładu. 
Nie maskujemy pieprzyków ani pie-
gów. Pociągnięte błyszczykiem usta 
wydadzą się ładniej wykrojone, jeśli 
rozświetlimy korektorem ich kąciki 
i załamania wokół nich. Najważniejsza 
w tym przypadku jest gładka, zadbana 
cera, wygładzone usta i wypoczęte, 
błyszczące oczy. Taką twarz wystarczy 
przyprószyć odrobiną pudru i umalo-
wać najdelikatniej jak to tylko możli-
we przy użyciu pastelowych, miękkich 
barw. Ten makijaż doda nam świeżo-
ści, młodzieńczego blasku i będzie ide-
alny zwłaszcza w gorące dni. 

Kobiety, które tęsknią do lat 60-tych 
również znajdą coś dla siebie. Nadal 
będzie modny czarny liner w towarzy-
stwie długich i gęstych rzęs, idealnie 
jednak rozczesanych i rozdzielonych. 
Powiekę podkreślamy grubą kreską 
wykonaną eyelinerem, rzęsy mocno 
tuszujemy, pogrubiając je oraz wydłu-
żając. Usta pozostają w naturalnym od-
cieniu. Aby optycznie powiększyć oczy 
obrysowujemy białą kredką ich dolną, 
wewnętrzną część, tzw. linię wodną. 

Myślę, że w nadchodzącym sezo-
nie każdy znajdzie coś dla siebie. Nie 
bójmy się eksperymentów z kolorami. 

Dawid
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PRAWNIK

 NAŠA PORADŇA

Nie palmy traw!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wez -

wała rolników do zaprzestania celowego wypalania sta-
rych, suchych traw, chwastów z nadejściem wiosny, ponie-
waż jest to szkodliwe dla otoczenia i grożą za to spore kary 
fi nansowe, ba nawet pozbawienie dopłat z budżetu Unii 
Europejskiej.

Po wypalaniu ziemia staje się jałowa, zabija się małe or-
ganizmy żyjące w glebie, które podnoszą jej urodzajność, 
zniszczone zostają siedliska owadów, np. pszczół i dziko ży-
jących zwierząt. Pożary zagrażają także lasom i osiedlom 
ludzkim, czy poruszającym się po drogach pojazdom, np. 
dym. Mogą także spowodować zanieczyszczenia gleby, 
wód gruntowych, jak i atmosfery, w wyniku emitowanych 
trujących gazów i pyłów ze spalanej roślinności.    

Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypala-
nia traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, 
skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zo-
stanie złapany na gorącym uczynku to podlega karze aresz-
tu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku zagro-
żenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiącego 
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana 
kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

Zakaz wypalania traw wynika także z konieczności 
przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników 
ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności 

obszarowe w ramach PROW 2007 – 2013. W wyniku tego 
Agencja może nakładać na rolników za świadome wypala-
nie traw dotkliwe kary fi nansowe. 

Zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich
Z dniem 1 września 2013 r. wejdą w życie zmiany w wy-

miarze urlopu macierzyńskiego. I tym samym dotychcza-
sowy półroczny urlop macierzyński będzie można wydłu-
żyć o kolejne pół roku. Jeżeli rodzice najpóźniej na 14 dni 
przed porodem od razu zdecydują o pozostawaniu na urlo-
pie macierzyńskim łącznie przez rok, wtedy jedno z nich 
będzie dostawało 80 proc. wynagrodzenia przez cały okres 
trwania urlopu. Jeśli nie będzie takiej decyzji, wówczas 
przez pół roku matka będzie otrzymywała świadczenie 
w wysokości 100 proc. Gdy po zakończeniu urlopu ma-
cierzyńskiego podejmą decyzję o jego kontynuacji przez 
następne pół roku, wynagrodzenie wyniesie już tylko 60 
proc. pensji. Rodzice będą mogli podzielić się urlopem, ale 
bez możliwości przebywania na nim jednocześnie. Będzie 
można za to wykorzystać drugą część urlopu w częściach 
(w trzech częściach, każda po minimum 8 tygodni). 

Z urlopów macierzyńskich i wychowawczych będą mo-
gły skorzystać także osoby pracujące na samozatrudnieniu, 
które odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne. 
Podczas urlopu składki do ZUS odprowadzało będzie za 
nich państwo. (aj)

Zawiera w sobie glukozę, sacharozę, frukto-
zę, różnego rodzaju aminokwasy, witaminę 
C. Zalety rzodkiewki to: usuwanie zalegania 
pokarmu, fl egmy, łagodzi mdłości i wymioty, 
reguluje działanie śledziony i żołądka, leczy 
biegunki, migreny, bóle głowy i zmniejsza 
masę ciała. Może być przydatna jesienią, ponieważ po-
budza wytwarzanie płynów ustrojowych i wspomaga eli-
minowanie suchości. Pomidor: zawiera bardzo duże ilości 
witamin B1, B2, C, karoten, wapń, fosfor i żelazo. Stoso-
wany w anoreksji i przy wysokiej gorączce. Brzoskwinia: 
jest słodka w smaku, zawiera węglowodany cukier, karo-
ten, białko, żelazo, wapń, fosfor, witaminy A, C i z grupy 
B. Zaletą jest nawilżanie płuc, łagodzenie objawów astmy 
i zatwardzenia. Banan: słodki w smaku, zawiera skrobię, 
potas, białko, tłuszcze, cukier, witaminy A, C, E, z grupy B, 
pektynę, wapń, fosfor i żelazo. Jest dobrym pokarmem je-
sienią ze względu na właściwości nawilżające. Jabłko: jest 
słodkie i kwaśne w smaku. Zawiera dużą ilość fruktozy, kwas 
jabłkowy, włóknik, pektynę, wapń, fosfor, żelazo i potas. 
Wzmacnia śledzionę i żołądek. Gruszka: słodka a zarazem 
lekko kwaśna. Zawiera fruktozę, sacharozę, glukozę, kwas 
jabłkowy, witaminy B1, B2 i A wapń, fosfor, żelazo, ślado-
we ilości białka i tłuszczu. Jest ona stosowana do lecze-
nia niepokoju i pragnienia spowodowanego zachwianiem 
płynów ustrojowych. Wiśnia: jest słodka. Zawiera bardzo 
dużą ilość żelaza (najwięcej ze wszystkich owoców), białko, 
cukier, fosfor, karoten i witaminę C. Wzmacnia śledzionę 

i żołądek. Winogrono: słodkie i kwaśne. 
Zawiera glukozę, fruktozę, niewielką ilość 
sacharozy, ksylozę, białko, wapń, fosfor, 
karoten witaminy B1, B2, C. Pomocne gdy 
dolega nam trudne i bolesne oddawanie 
moczu, osłabienie śledziony i żołądka, 

zmęczenie i obrzęk. Arbuz: zawiera proteiny, witaminy A, 
C z grupy B, glukozę, fruktozę, sacharozę potas, wapń, fo-
sfor i włóknik. Leczy owrzodzenie jamy ustnej i zapalenie 
gardła. Truskawka: słodka i kwaśna. Zawiera: białko, fruk-
tozę, sacharozę, glukozę, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, 
aminokwasy, karoten, włóknik, różne witaminy, wapń, 
fosfor, potas i mikroelementy. Truskawki zapobiegają 
nadciśnieniu, stwardnieniu tętnic i rakowi jelita grubego. 
Ananas: jest słodki i kwaśny. Zawiera: fruktozę, glukozę, 
białko, różne rodzaje witamin, wapń, żelazo, fosfor i po-
tas. Należy też wspomnieć o rybach i małżach takich jak: 
ślizga, kraby, ostrygi, rekin, małż oraz krewetki, o których 
nie możemy zapominać w naszym menu. Z mięsa i drobiu 
polecałabym spożywać królika oraz baraninę, w zależności 
od naszych preferencji. Na koniec nie zapominajmy także 
o mleku i jajku. 

Zapewne, wiele z wyżej wymienionych produktów 
znajduje się w naszych jadłospisach. Ale dosyć często 
współczesny człowiek w pogoni za pracą zapomina o do-
brym odżywianiu się, ograniczając się niestety do jakiegoś 
minimum, a i nierzadko fas� oodowego, które odbije się na 
naszym zdrowiu w późniejszym okresie. 
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST
Rozumieš svojmu 
chlapcovi?

1. Dnes večer má tvoj chlapec 
skvelú náladu a pozval ťa na disko-
téku, tebe sa však vôbec nechce...
a) Ideš, ale netváriš sa vôbec nadše-
ne. b) Odmietneš to a ani nepovieš, 
prečo. c) Hoci sa �  nechce, ideš a 
tváriš sa OK.

2. Máš  schôdzku  so svojím chlap-
com a on príde o polhodinu ne-
skôr, kým ty naňho čakáš na ulici...
a) Dáš mu to poriadne najavo. b) 
Vynadáš mu a odídeš. c) Milo ho 
privítaš a veríš, že na to mal vážny 
dôvod.

3. Jeden z jeho kamošov, kto-
rého za� aľ nepoznáš, vás pozve k 
nemu domov... a) Nevidíš v tom 
žiadny problém. b) Nejdeš, lebo 
nevieš, o čom by sa s ním bavila. 
c) Ideš a si veľmi rada, že spoznáš 
jeho kamoša.

4. Tvoj chalan �  povedal, že sa 
do teba zamiloval na prvý pohľad. 
Ty mu na to... a) - ale nepovedz! b) 
- nerob si zo mňa blázna! c) - som 
naozaj šťastná...

5. Na ulici ťa tvoj chalan zozná-
mi s jeho peknou kamoškou, ktorá 
ide okolo... a) Usmievaš sa, aj keď 
si trochu nepokojná. b) Nie je �  
to vôbec príjemné, hneď ho ťaháš 
preč. c) Si príve� vá a nepripúšťaš si 
akýkoľvek dôvod k žiarlivos� .

6. Chceš ho pobozkať na ulici, 
ale on nechce... a) Rozladí ťa to, 
ale dáš pokoj. b) Naštve ťa to a v 
duchu si povieš, že mu to raz pri-
pomenieš... c) Povieš mu, že si to 
ešte vybavíte, keď budete sami!

VYHODNOTENIE:
VAČŠINA ODPOVEDÍ „a“: Tvo-

ja živá povaha spôsobuje, že sa s 
tvojím chalanom dostávaš často 
do konfl iktov. Ty sa to� ž nerada 
prispôsobuješ. Svojho chlapca máš 
však úprimne rada, nenávidíš pre-
tvárku a lož a si schopná horúceho 
citu. Ak sa rozídete, bude na vine 
asi on.

VAČŠINA ODPOVEDÍ „b“: Vší-
maš si každý detail, ktorý sa týka 
tvojho chlapca a tvoja málo pris-
pôsobivá, horúca povaha ťa často 
privádza do ťažkos
 . Akékoľvek 

BÝK (21.4.-20.5.)
Zariaďte si život podľa 

svojich predstáv. Najlepšie 
viete, čo chcete, a iní sa 

tomu podriadia. Viac sa však sústreď-
te na rodinu a domov. V práci ste síce 
dosiahli, čo ste chceli, avšak milostný 
život bude komplikovaný.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Prichádza čas na realizá-

ciu nových projektov. V pr-
vej polovici mesiaca môže-

te mať problémy so zdravím, malo by 
to byť prechodné. Ale ani práca vášmu 
zdraviu neprospeje, pripravte sa na ne-
stabilitu, ťažkos� , stres.

RAK (22.6.-22.7.)
Najbližší mesiac sa preja-

ví vaša osobná nezávislosť. 
Jednoducho máte šťas� e vo 

vlastných rukách. Finančne budete na 
tom dobre, budete mať podporu v prá-
ci i v rodine, tak hor sa na � e najblázni-
vejšie plány.

LEV (23.7.-23.8.)
Aj v apríli budete mať 

príležitosť zrealizovať 
úspešne svoje nápady 

a plány. Budete pánom doma i v za-
mestnaní. Okolie bude obdivovať vašu 
múdrosť, odvahu a skutky. Užívajte si 
to, pokiaľ sa dá. Tento stav nepotrvá 
večne!

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac sa vám 

bude v láske po každej strán-
ke dariť a nebude záležať na 

tom koľko máte rokov, či ste zadaný, či 
slobodný. Mali by ste to využiť a zrela-
xovať sa po telesnej i duševnej strán-
ke. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Váš život sa bude riadiť 

citmi. Nával stresu na vás 
doľahne hlavne po fi nan-

čnej stránke. Ale pokiaľ bude váš mi-
lostný život v poriadku, nič vás nerozhá-
dže. Dávajte si pozor na svoje zdravie, 
a doprajte si chvíľu oddychu.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Mali by ste zvoľniť, viac 

oddychovať, dávať si pozor na 
seba i na svojich najbližších. 

Radšej sa u� ahnite do úzadia. Napriek 
tomu bude nastávajúci čas príjemný, 
šťas� e v láske dopraje a peňazí budete 
mať tak akurát.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Láska a obľúbenosť v 

spoločnos�  budú pre vás 
veľmi dôležité. Ak plánuje-

te rodinu, teraz bude vhod-
ný čas. Skúste spojiť prácu so zábavou 
a úspechy vás neminú. To vás naplní 
potrebnou energiou na realizáciu plá-
nov.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Venujte sa hlavne rodine 

a najbližším. Je načase upu-
s� ť z pracovného tempa. Mu-

síte uprednostniť svoj citový život a 
stabilitu doma pred úspechom v karié-
re. Spln Mesiaca preverí aj manželstvá 
či vážne vzťahy.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V poslednom čase ste 

prežili mnohé zmeny na 
pracovisku či v kariére. Skús-

te sa vyrovnať so svojimi emóciami 
a nastoliť si vnútornú harmóniu. Snažte 
sa konať racionálne, nie všetko je také 
zlé, ako to vyzerá.

RYBY (19.2.-20.3.)
Sústreďte sa na svojich 

najbližších. Snažte sa zís-
kať citovú rovnováhu, aby 

ste zvládli úspech, ktorý na vás čaká. 
To vás nadchne k tomu, aby ste sa zdo-
konaľovali, učili sa niečo nové, našli si 
prácu a rozvíjali svoje vedomos� .

BARAN (21.3.-20.4.)
Váš život je priam rozpráv-

kový. Doslova žiarite, môžete 
sa tešiť na úspech v láske i fi -
nanciách, a pritom nič nemu-

síte preto urobiť. Využite svoju intuíciu 
a zainvestujte tam, kde by ste za iných 
okolnos
  neinvestovali. (ms)



Príde Jožko do školy a na hlave má 
obrovskú hrču:

Pani učiteľka sa ho pýta: - Jožko, 
hádam Ťa nepoš
 pala osa?

Jožko: - Nie, pani učiteľka, ocko ju 
zabil lopatou!

***
Chuck Norris presvedčil svoju ba-

bičku, že nie je hladný.
***

Zamiloval sa chlapec do dievčaťa, 
vyznal jej svojej city a dievča mu polo-
žilo hneď dve otázky:

- Máš dva Mercedesy?
- Nemám, - odpovedal chlapec.
- A máš dvojposchodový dom?
- Noo, ani ten nemám, - smutne 

odpovedal.
- Tak sa teda nemáme ďalej o čom 

baviť, - povedala chladne.
Zlomený chlapec sa šiel poradiť 

s otcom. - Neviem, čo �  mám na to, 
syn môj, povedať. Keď ju natoľko mi-
luješ, môžeš nakoniec predať Bentley 
a Lamborghini, a kúpiť si namiesto 
nich dva Mercedesy, ale aby sme bú-
rali dve poschodia domu kvôli nejakej 
babe, to sa mi zdá dosť nezmyselné.

***
Babička vraví:
- Ja na zlepšenie trávenia pijem 

pivo, pri zažívacích ťažkos� ach pijem 
biele víno, pri vysokom tlaku si dám 
červené víno, keď mám tlak nízky, tak 
si dám koňak a pri nachladnu
  si vypi-
jem slivovicu.

- A kedy pijete vodu?
- Tak takú chorobu som ešte ne-

mala...
***

Minister obrany je na návšteve 
leteckej základne. Po prehliadke žia-

da veliteľa o jeden let ako druhý pi-
lot. Veliteľ vyberie najlepšieho pilota 
a oboznámi ho so situáciou. Keď už 
pilot a minister sedia v s
 hačke, pilot 
si vraví: - Tak, ty frajer, za � e tvoje ná-
pady trošku s tebou zatočím. 

Po pia� ch minútach letu si to na-
mieria priamo na jeden most. Pilot to 
tesne pred mostom zodvihne a minis-
ter vraví: - To som čakal. 

Pilota to naštve, tak to pus
  strm-
hlav dole a tesne nad zemou to vybe-
rie späť kolmo hore a minister zase: 
- To som čakal. Pilot ešte urobí 2x pi-
ruetu a minister vraví: - Tak toto som 
nečakal. 

Keď už pristanú, pilot sa ho pýta, 
čo to malo znamenať. Minister mu 
vraví: - Keď sme leteli priamo na ten 
most pro�  tomu mostu, tak som si 
vravel, že sa z toho určite povraciam... 
To som čakal... Keď sme leteli strm-
hlav dole, tak som si vravel, že sa z to-
ho určite poseriem..., to som tak� ež 
čakal..., ale to, že sa mi to vrá�  ešte 
dvakrát do prilby, tak to som nečakal.

***
Ona: - Čo si dostal na Vianoce?
On: - PSP...
Ona: - Playsta� on portable?
On: - Nie... Ponožky, slipy a pyža-

mo...
***

Idú dve žaby a jedna vraví: - Je mi 
nejako zle.

Na to druhá: - No jasné, si nejaká 
zelená... 

***
Upratovačka na policajnej stanici 

ohlasuje znásilnenie. Policajt spisuje 
zápisnicu a pýta sa upratovačky:

- Pani, a nemohli ste ujsť?
Ona rozčúlene odpovedá:
- A ako? Na pravo stena, na ľavo 

stena, on za mnou a vpredu už som 
mala poumývané.

***
Na pláži vylovili � ašku, v nej lístoček:
- Stroskotal som na pustom ostro-

ve. Nie sú tu ani bandi� , ani policaj� , 
ani banky, ani exekútori, ani daňové 
kontroly. Bodaj ste tam všetci pokapa-
li od závis� !

***
- Kde si bola? - pýta sa kamarátka.
- Na röntgene hlavy. - odpovedá 

blondína.
- A ako to dopadlo?
- Dobre, nič mi nenašli.

***
Ranné vstávanie: 
6:57 - Treba vstávať!
7:00 - Na tri vstanem!... Raz...

Dva...
9:55 - ... no do ri� !!!!
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhod-
li, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské 
frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra
 vy, stavebníctva, 

poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

służebność vecné bremeno

nieruchomość obciążona służebnością slúžiaci pozemok

dziura w asfalcie výtlk

procesor dwurdzeniowy w komórce dvojjadrový procesor v mobil-
nom telefóne

5 calowy wyświetlacz 5 palcový displej

pamięć wewnętrzna RAM interná pamäť RAM

wióry, zrębki š� epka

łupanie, rozłupać (np. drewno) š� epanie (napr. dreva)

szerokość arkusza okleiny šírka dyhového listu

pokrywanie płytkami lamelovanie

vybočenie zo zaužívaných vecí ťa vie 
nahnevať. Ste však dve odlišné by-
tos�  každá so svojou povahou a buď 
tvojho chlapca prijmeš takého, aký 
je, alebo sa budete musieť rozísť.

VAČŠINA ODPOVEDÍ „c“: Si hoto-
vý anjelik, ale pozor! Si si istá, že tvo-
ja snaha okamžite súhlasiť vo všet-
kým a rýchlosť, s akou to dokážeš 
urobiť, sa tvojmu chlapcovi po istom 
čase nespro� ví? Tým, že sa vyhýbaš 
akýmkoľvek konfl iktom a rozdielnym 
názorom, môže nakoniec vašu lásku 
pochovať.
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Stroj na čistenie oceánov
Mladý 19-ročný holandský študent 

Boyan Slat navrhol zariadenie nazvané 
Ocean Cleanup Array, ktoré by mohlo 
vyčis� ť moria a oceány od 7 250 000 
ton plastových odpadov. Prístroj by 
pozostával zo siete vznášajúcich sa 
trámov ukotvených na dne mora a nie-
koľkých zberných plošín. Zber odpadu 
by využíval silu prílivu a odlivu spolu s 
veternou energiou, vďaka čomu by sa 
odpad plavil k trámom, ktoréby slúži-
li ako zberný lievik. Projekt si získava 
čoraz širšie publikum z oblas�  laikov 

i odborníkov. 
Mladík pritom 
celý projekt za-
čal jednoduchou 
analýzou veľkos-
�  a množstva 
plastových pred-

metov, ktoré vytvárajú obrovské hro-
mady odpadu priamo na morských 
vlnách. 

Tento projekt by tak mohol ročne 
zachrániť stá� síce morských živočí-
chov a znížiť množstvo znečisťujúcich 
látok v moriach a oceánoch. Ďalšie 
milióny by zariadenie ušetrilo na ná-
kladných akciách čistenia morí i na 
škodách na námorných plavidlách, 
ktoré spôsobuje odpad v moriach. 
Študent aktuálne hľadá odborníkov 
z rôznych oblas
  napr. staviteľov a 
biológov špecializujúcich sa na plank-
tón a zároveň dúfa vo fi nančnú pod-
poru podnikateľov a širokej verejnos-
� . Ak sa mu podarí dostať zariadenie 
do morí a oceánov, celý čis� aci proces 
by mohol byť v priebehu pia� ch rokov 
úspešne ukončený. 

Zdroj: Dobré noviny

Ako zlepšiť pracovnú morálku?
Zamestnávatelia, ktorí utrácajú 

množstvo peňazí na rôzne voľnočaso-
vé ak� vity pre zamestnancov za úče-
lom zlepšenia pracovnej morálky a zní-
ženia stresu, možno svoje prostriedky 
utrácajú zbytočne. Vedci to� ž tvrdia, 
že výrazné zlepšenie pracovnej morál-
ky a efek� vity zamestnancov možno 
dosiahnuť jednoducho - prítomnosťou 
domácich miláčikov na pracovisku. 
Potvrdzuje to štúdia z Virginia Com-
monwealth University, na ktorej stres 
u zamestnancov v podnikateľskej a 

výrobnej sfére 
meral profesor 
Randolph Bar-
ker. Porovnával 
zamestnancov, 
ktorí si do prá-
ce vodili psov, s 
tými, ktorí síce psov vlastnia, ale ne-
vodia ich do práce a tými, ktorí psov 
vôbec nemajú. Porovnávanie spočíva-
lo v meraní hladiny stresového hor-
mónu – kor� zolu.

Všetci pozorovaní zamestnanci 
mali na začiatku pracovnej doby hla-
dinu kor� zolu v tele rovnakú. Avšak 

 , ktorí so sebou nemali psa, mali na 
konci pracovného dňa tento hormón 
výrazne zvýšený. Majitelia psov však 
mali hladinu kor� zolu stabilnú a až 
polovica skúmaných zamestnancov 
potvrdila, že prítomnosť psov na pra-
covisku je pre nich dôležitá. Až 80% 
zamestnancov, ktorí nemali psa, navy-
še potvrdilo, že prítomnosť domácich 
miláčikov na nich nevplývala nega
 v-
ne. Pozi
 vny efekt psov na pracovis-
ku má pritom jednoduché a rozumné 
vysvetlenie spočívajúce v chémii. Vý-
skum odhalil, že už len výmena po-
hľadu medzi psom a človekom zvyšuje 
v tele hladinu oxytocínu, čo je ľudovo 
povedané hormón dobrej nálady.

Zdroj: Dobré noviny

Nebezpečný kalamár
Predavač rýb v čínskej provincii 

Kuang-tung objavil počas porciova-
nia kalamára v tomto morskom živo-
číchovi nevybuchnutú malú bombu. 
Hlavonožca, ktorý bol približne meter 
dlhý, ulovili v Juhočínskom mori a ná-
sledne ho prepravili na neďaleký rybí 
trh. Ulovený kalamár si asi bombu po-
mýlil so svojou korisťou a prehltol ju. 

Keď ho chy� li, 
mal viditeľne 
veľké brucho. 
Bomba, ktorú 
zjedol, merala 
asi 20 cen� -
metrov a vážila 

približne 1,3 kilogramu. Predavač svoj 
nález okamžite oznámil polícii, ktorí 
ju odviezli a bezpečne odpálili. Podľa 
nich bombu mohlo do mora zhodiť 
vojenské lietadlo, jej vek však presne 
neurčili.

Zdroj: topky.sk
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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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