
Č. 11 (665)/roč. 55 
Cena 2,75 zł (5% VAT)NOVEMBER 

LISTOPAD

20132013
NOVEMBER 
LISTOPAD

Č. 11 (665)/roč. 55 
Cena 2,75 zł (5% VAT)

SPOZNÁVANIE KRÁS SLOVENSKA



 V NOVEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:

22-23

4-5

6-7

28

17-19

Na obálke: Žiaci na výlete na Slovensku – v kaštieli Betliar a v Soliváre Prešov.  
Foto: Monika Pacigová. Grafická úprava: E. Koziołová.

4-5 Kráčala za svojimi snami
Krajanka Lýdia Mšalová je povedomá našim čitateľom ako vý-

tvarníčka, učiteľka, aktivistka a cieľavedomá osoba. Svoje sny nie-
len snívala, ale ich prenášala do praxe a pritom neraz musela byť 
veľmi vynachádzavá i priebojná. Zaujímavý životný príbeh Lýdie 
Mšalovej prinášame pri príležitosti jej osemdesiatin.

6-7 Hájovňa na Rovniach (1)
Putovanie za krásami a národnými pamiatkami na Slovensko sa 

stalo medzi krajanmi už dobrým a dlho zaužívaným zvykom. Avšak 
k jednému miestu si oravskí krajania vôbec nemusia organizovať 
zájazd. Do hájovne na Rovniach, ktorá je známa aj ako Hviezdosla-
vova horáreň. A ako sa teda tam dostanú?

8 Dni slovenského zahraničia na Ukrajine
9 Viac ako šesť desaťročí spolu
10 Horčičné zrnko
11 Je potrebná slovenská sv. omša v Krakove?
12-13 Vysťahovalectvo zo severného Spiša  
a hornej Oravy po skončení druhej svetovej vojny V.
14-16 Ako sa vytvára čaro rozprávky?

Slovo rozprávka sa spája s niečím pekným, tajomným, ale aj 
čarovným a bezstarostným obdobím detstva. Porozprávali sme sa 
so spisovateľom Petrom Glockom a ilustrátorom Martinom Kellen-
bergerom o tom, ako prispievajú k tomu, aby rozprávky mali svoje 
čaro.

17-19 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
20-21 Z diania na Slovensku
22 -23 Spoznávame Gemer a východné Slovensko

Výlety žiakov na Slovensko na začiatku nového školského roka 
podporujú záujem žiakov o dedičstvo predkov, slovenský jazyk 
a reálie. Sú pre nich zdrojom nových poznatkov, ale i hmatateľným 
prvkom toho, o čom sa učia na vyučovacích hodinách a vidia na 
fotografiách. Tentoraz sa vydali spoznávať Gemer a východné Slo-
vensko. 

26 Krempašská prvácka pasovačka
27 Symbolický cintorín v Tatrách
28-29 Tomáš Červeň v kázni na odpuste v Chyžnom
30 Vo víre čardáša
30 Slovensko: bohatstvo v rozmanitosti
31 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád  
Slovensko
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  Na slovenčine v Podvlku
autor    Marián Smondek

Slovenský jazyk sa v Podvlku na základnej škole č. 2, ktorá je 
súčasťou Združenej školy, opätovne vyučuje už niekoľko rokov od 
školského roku 2005/2006. Vyučovanie vedie Grażyna Kozáková. 
Avšak aktuálny stav detí je nepochybne najnižší za posledné spo-
mínané roky. Totiž na základnej škole sa ju učia len dvaja žiaci, 
žiaci šiesteho ročníka, Jonáš a Daniel. Avšak v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi práve tento rok nastala zmena v  gymnáziu, 
kde sa vytvorila nová skupinka žiakov, do ktorej sa zapísali Grze-
gorz, Ola a Gabriela.

Združenú školu v Podvlku som navštívil v posledný ok-
tóbrový deň. Bol to štvrtok a práve vo štvrtky sa učia 
slovenčinu i v gymnáziu i na základnej škole a tak som 

sa mohol dozvedieť niečo viac o tom, čo práve žiaci pre-
berajú.

Prvú hodinu sme strávili v spoločnosti gymnazistov. 
Keď že je to novovytvorená skupinka, pani učiteľka Graży-
na Kozáková sa na hodinách zameriava hlavne na opako-
vanie už prebratého učiva, teda toho, čo sa naučili ešte na 
základnej škole. A tak som sa mohol počas jednej hodiny 
dozvedieť mnoho zaujímavých vecí o menšinách, ktoré žijú 
v Poľsku, o Slovákoch tu žijúcich, kde bývajú, aké združe-
nie si vytvorili, kto je aktuálne predsedom Spolku Slovákov 
v Poľsku. Následne si pripomenuli informácie o Slovensku, 
štátne symboly, vierozvestcov a rôzne iné zaujímavosti 
späté s touto peknou krajinou. Keďže slovenčinu majú žia-
ci v knižnici, môžu počas vyučovacích hodín na získavanie 
dôležitých informácií použiť aj počítače, vďaka ktorým si 
na internete môžu vyhľadať najpotrebnejšie informácie. 
Aj keď predsa len niektoré informácie rýchlo vyfučia z hla-
vy, táto možnosť je pre žiakov veľmi potrebná.

Keďže sviatok všetkých zosnulých a dušičky boli predo 
dvermi, na záver vyučovacej hodiny sme sa porozprávali aj 
o týchto sviatkoch. Pani učiteľka sa pýtala, kam chodia deti 
na cintorín, čo si pripravujú, či robia venčeky, či cestujú aj 
ďalej na hroby, alebo svojich blízkych majú blízko. Na záver 
sme si prečítali báseň zo zbierky Zahľadená v diaľku, ktorá 
sa tematicky spájala s prichádzajúci sviatkami a vyjadrova-
la ľútosť dcéry nad stratou matky.

Na hodine so šiestakmi zo základnej školy bolo už tro-
chu veselšie, pretože hlavnou náplňou hodiny boli sloven-
ské ľudové piesne. Spomedzi nich podvlčianskí žiaci naj-
radšej spievajú Na Orave dobre, ale tentokrát si zopakovali 
aj ďalšiu známu slovenskú ľudovú pesničku Vydala mamič-
ka. Ale ani na tejto hodine sme neobišli sviatky zosnulých 
a obrady s nimi spojené.

Počas spoločne strávených vyučovacích hodín sme ne-
obišli ani tému výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorú 
redakcia Život vyhlasuje pravidelne každý rok, a čuduj sa 
svete, akoby práve v Podvlku o tom nevedeli. Ale tentoraz 
mi žiaci sľúbili, že sa do súťaže isto zapoja a pošlú do re-
dakcie pekné diela. Nechajme sa teda prekvapiť.

Po stretnutí so žiakmi sme sa ešte na chvíľočku poro-
právali s učiteľkou Grażynou Kozákovou a pani riaditeľkou 
Alinou Leksander o možnostiach ešte lepšej spolupráce 
medzi školou a klubovňou, ktorá je pravidelne niekoľko-
krát do  týždňa otvorená pre podvlčianske deti a mládež, 
pre ktoré sú tam prichystané rôzne workshopy a zároveň 
sa niekoľko detí učí hrať na ľudové hudobné nástroje, pre-
dovšetkým na husliach. A práve deťom, ktoré sa učia hrať 
na hudobné nástroje by bola slovenčina nápomocná pri 
spievaní slovenských ľudových piesní, veď predsa každá 
dobrá kapela vie nielen zahrať, ale i zaspievať. A k tým naj-
častejšie na Orave spievaným piesňam nepochybne patria 
aj tie slovenské. Verím teda, že zíntenzívnenie spolupráce 
bude prospešné pre obidve strany.

Čo dodať na záver? Žiakov na slovenčine v Podvlku nik
dy veľa nebolo, ale ak už boli, tak sa zapájali do všetkých 
školských aktivít a často vystupovali na scéne počas rôz-
nych podujatí, či už tých školských, gminných, alebo tých, 
ktoré organizoval Spolok. Vedeli svoje jazykové vedomosti 
využiť v medzinárodných kontaktoch, ktoré škola udržiava 
so školami na Slovensku a v Čechách. Nuž dúfajme, že táto 
možnosť bude len a len povzbudením pre žiakov, aby sa na 
slovenčinu zapísali, veď vďaka tomu majú možnosť zúčast-
ňovať sa, napr. zájazdov, táborov, súťaží, ktoré ponúka pre 
tieto deti Spolok Slovákov v Poľsku. Posledné rozhodnutie 
je však na nich a na ich rodičoch. 
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Kráčala za svojimi snami
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

budla v slovenskej škole v rodnej obci. Po skončení vojny 
však boli slovenské školy na hornej Orave zrušené a navyše 
mamička odišla vypomáhať svojmu ujovi, už spomínanému 
kňazovi Jánovi Karczovi, ktorý pôsobil v Łętowni. Starší bra-
tia sa už v tom čase učili, Ján u miestneho organistu a Vla-
dislav u Salvatoriánov v Krakove. Na Lýdiu teda padla veľká 
časť starostlivosti o domácnosť a tiež o svojich mladších sú-
rodencov. S úsmevom spomína na príhodu, keď chcela pre-
kvapiť na sviatky prichádzajúcu mamičku a napiecť koláč, 
ktorý jej však zhorel úplne na uhoľ. Navyše do neho spo
trebovala všetky vajíčka a keď ho otec vytiahol z pece, za-
vtipkoval, že veľkonočné sviatky bez svätených vajíčok ešte 
nezažil.

Napriek svojej túžbe ďalej študovať zostala Lýdia sedem 
rokov doma. Keď sa dozvedela, že v Jablonke otvorili sied-
mu triedu s vyučovacím jazykom slovenským, uprosila otca, 
aby tam mohla ísť, zobrala svoje vysvedčenie z poslednej 
absolvovanej piatej triedy a vybrala sa so svojim ujom, kto-
rý šiel zapísať dcéru, do Jablonky na zápis. Pamätá si celkom 
presne, že v kancelári sedel za stolom riaditeľ slovenskej zá-
kladnej školy v Jablonke Stefan Wacławiak. Pozrel si vysved-
čenie a vrátil ho Lýdii naspäť s tým, že musí priniesť vysved-
čenie zo šiestej triedy. Také vysvedčenie však nemala, lebo 
šiestu triedu neabsolvovala. Situáciu sa usiloval zachrániť 
ujo, ktorý sa za ňu začal zaručovať, že sa veru nebude učiť 
horšie ako jeho dcéra. Učiteľ si však všimol aj dátum naro-
denia a skutočnosť, že Lýdia má už sedemnásť rokov a skon-
štatoval, že nie učiť, ale vydávať by sa mala. Taká stará by 
im určite len deti kazila! Lýdia sa vtedy pustila do hlasného, 
usedavého plaču, ale to jej nijako nepomohlo, bez absolvo-
vania šiestej triedy ju vraj nemohli prijať.

Následne otvorili siedmu triedu s vyučovacím jazykom 
slovenským aj v Hornej Zubrici, kde vyučoval pedagóg zo 
Slovenska Emil Hudec. Raz mu Lýdiin brat na páračkách 
rozprával, že má sestru, ktorá by sa veľmi chcela učiť. Nech 
teda príde! – povedal učiteľ. Lýdia sa s búšiacim srdcom 
hneď na druhý deň vybrala do školy. Trochu meškala, lebo 
musela ešte doma pomáhať pri zemiakoch. Zaklopala na 
dvere, vošla a keď učiteľke povedala, že sa chce učiť, po-

sadila ju do prvej lavice. 
Tak sa Lýdii splnil, vďaka 
slovenským učiteľom, 
ale aj vďaka jej húžev-
natosti a vytrvalosti, je-
den veľký sen – mohla 
študovať. Tak veľmi sa 
chcela učiť, že dokonca 
aj počas tuhej zimy, keď 
boli obrovské snehy, si 
krok za krokom kliesnila 
cestu do školy a až keď 
učiteľka z okna na ňu za-
volala, že škola dnes ne-
bude, vrátila sa domov.

Keďže bola výbornou 
žiačkou, po skončení 
štúdia jej slovenská uči-
teľka Kramecová odpo-
rúčala, aby šla na lýce-

Aktívna krajanka, učiteľka slovenčiny a maliarka Lýdia Mšalová

Osemdesiat rokov v živote človeka je vek, kedy sa pri obzretí do 
svojej minulosti môže už spokojne usmievať a spomínať na pekné, 
ale tiež na ťažšie životné udalosti, lebo nakoniec aj tie sa podarilo 
prestáť a rany aspoň sčasti zahojiť s pomocou najlepšieho liečiteľa, 
zvaného čas. Pri príležitosti takéhoto pekného okrúhleho životné-
ho jubilea sme sa v  Hornej Zubrici stretli s  krajankou, výtvarníč-
kou a  dlhoročnou učiteľkou slovenského jazyka Lýdiou Mšalovou. 
Usmievavá, rozhodná, cieľavedomá, vznešená a  plná optimizmu 
nám pootvorila dvierka do svojej minulosti a  jemne načrtla tiež 
kontúry blízkej budúcnosti.

Svetlo sveta uzrela pani Lýdia 28. júna 1933 v Hornej Zu
brici v národnostne zmiešanej rodine. Otecko František 
Mšal bol rodeným Slovákom z Hornej Zubrice, ktorého 

pokrstil neskorší spišský biskup Ján Vojtaššák, mamička Zo-
fia Żelazna zas pochádzala z malej obce spod Krakova. Ako 
je možné, že sa zoznámili? Keďže Zoška, ako všetci mamičku 
volali, ešte ako malá osirela, ujal sa jej ujko, kňaz Jan  Karcz. 
V medzivojnovom období, keď bola Horná Zubrica pripo-
jená k Poľsku, bol poslaný ako prvý poľský kňaz do tejto 
oravskej obce. Otecko Lýdie často chodil na faru, pretože 
bol synom kostolníka, a tak sa zoznámil s mladou Zofiou, 
ktorá sa mu hneď zapáčila. Sympatie boli vzájomné, a preto 
sa čoskoro vzali.

V tomto manželskom zväzku sa narodilo celkom sedem 
detí. Najstarší Ján, ktorý už dnes nie je medzi nami, dlhé roky 
účinkoval v Hornej Zubrici ako organista. Mladší Vladislav sa 
stal kňazom a v súčasnosti žije v krakovských Lagiewnikoch. 
Aj ďalší syn Stanislav zasvätil svoj život Bohu, pričom dlhé 
roky pôsobil ako kňaz v Psaroch. Náš svet opustil pred dvo-
ma rokmi. Najmladšie boli dvojičky Genovéva a Emília. Prvá 
menovaná bola gazdinkou u viacerých kňazov, a to nielen 
na Orave, ale aj v Poľsku či Amerike. Emília zas pracovala pri 
výrobe ručne tkaných kobercov v Novom Targu.

Lýdia bola štvrtým dieťaťom v poradí, a teda prvou dcé-
rou Mšalovcov. Základné vzdelanie, prvých päť tried, nado-

Malá Lýdia s mamičkou a staršími 
súrodencami
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um do Zakopaného, kde bolo možné študovať aj slovenský 
jazyk. Medzitým sa však krajanom podarilo vybojovať otvo-
renie slovenského lýcea v Jablonke. Lýdia neváhala a hneď 
sa vybrala na prijímacie skúšky, na ktorých sa opäť stretla 
s riaditeľom Stefanom Wacławiakom. Tentokrát už prísluš-
né vysvedčenie mala a vedela taktiež správne odpovedať na 
všetky otázky, avšak z matematiky dostala príklady, ktoré sa 
v škole v Zubrici neučili. Povedala to riaditeľovi, a ten jej ich 
vymenil za iné. Tie už bez problémov vypočítala, a tak po 
úspešných prijímacích pohovoroch, mohla začať študovať 
na lýceu.

Na lýceu sa stala predsedníčkou triedy a reprezento-
vala študentov i školu na rôznych akciách, a to i napriek 
tomu, že odmietla vstúpiť do Związku Młodzieży Polskiej. 
Keď bola v desiatej triede napísala na Ministerstvo školstva 
sťažnosť na nevyhovujúce podmienky v lýceu ohľadom hy-
gieny a učebných pomôcok. Kvôli tomu ju po uskutočnení 
inšpekcie chceli vyhodiť zo školy a dokonca sa jej vyhrážali aj 
väzením. Riaditeľ Wacławiak jej vtedy poradil, aby, ak chce 
ďalej študovať, poprosila nejakého krajana nech prehlási, 
že tú sťažnosť napísal on po slovensky a ona ju len prepísala 
po poľsky. Nie každý bol ochotný to urobiť, no nakoniec to 
na seba vzal predseda miestnej skupiny SSP v Hornej Zubrici 
Eugen Kott. Tak Lýdia lýceum úspešne ukončila. Po maturite 
na večierku sedela vedľa riaditeľa Wacławiaka, ktorý ju vy-
zval do tanca a priznal sa, že ho celý čas prenasledovali jej 
slzy, keď ju prvýkrát neprijal v Jablonke do siedmej triedy.

Po skončení lýcea pokračovala Lýdia v štúdiu slovenskej 
filológie na Vysokej škole pedagogickej v Krakove a vyučo-
vala slovenský jazyk v základnej škole najskôr v Pekelníku 
a neskôr v Hornej Zubrici. Aktívne sa tiež zapájala do krajan-
ského hnutia, bola členkou výboru slovenského a českého 
krajanského spolku, dopisovateľkou Života, viedla i hrala 
slovenské amatérske divadielka na Orave.

Mala však ešte jeden veľký nesplnený sen. Už ako dieťa 
túžila byť maliarkou a veľmi rada kreslila, najmä portréty 
svojich blízkych i ľudí, ktorí k nim prichádzali na návštevu. 
Keď si otec všimol jej záľubu, našla raz na Mikuláša pod van-
kúšom farebné tužky. Jej prvé obrázky sa kdesi zapatroši-
li počas prechodu frontu, ale keď mala trochu času, stále 
si voľačo kreslila. Keď už bola učiteľkou, rozhodla sa, že sa 
pokúsi prihlásiť na štúdium výtvarnej výchovy. Nechcela ísť 
však študovať sama, a tak nahovorila jednu kolegyňu zo Spi-
ša, aby išla na prijímacie skúšky s ňou. Tá veľmi nechcela, 
pretože kresliť nevedela, ale keď jej prisľúbila, že bude kres-

liť obrazy za ňu, nakoniec pris-
tala. Ako sa dohodli, na prijíma-
cích skúškach nakreslila Lýdia 
obraz najskôr pre ňu a potom 
pre seba. Čo sa však nestalo? 
Na školu prijali jej kamarátku 
a ju nie.

To ju ale neodradilo a keď sa 
dozvedela, že otvárajú diaľkové 
štúdium výtvarnej výchovy na 
Sliezskej univerzite v Tešíne, 
rozhodla sa prihlásiť. Ibaže 
potrebovala odporúčanie na 
štúdium od nadriadeného pre 
školy z gminy, a to nedostala. 
Jej túžba mať výtvarné vzdelanie bola však veľká, a tak vy-
užila skutočnosť, že kedysi jej počas školenia na Slovensku 
kurátor z Nového Sącza povedal, že ak bude niečo potre-
bovať, nech sa na neho obráti. S búšiacim srdcom išla za 
ním, ale pretože práve odchádzal na dovolenku, poveril svo-
jich podriadených, aby vybavili vec k jej spokojnosti. Tí jej 
spočiatku odporúčanie dať nechceli, lebo nemala príslušné 
výtvarné vzdelanie, ale nakoniec, keďže im to nariadil sám 
kurátor, jej ho dali. A tak, síce s mesačným oneskorením, 
ale predsa sa jej podarilo získať odporúčanie a po zložení 
skúšok študovať svoje vysnívané výtvarné umenie.

Počas celého štúdia, ktoré vzhľadom na to, že bolo diaľ-
kové, prebiehalo cez sviatky a prázdniny, nikomu okrem svo-
jej mamičky a brata nepovedala o tom, že študuje, lebo sa 
obávala, aby jej to niekto z gminy neprekazil. V noci sa učila 
a do Tešína odchádzala skoro ráno, keď ešte všetci spali. Až 
po skončení zaniesla diplom gminnému riaditeľovi a neskôr 
sa dozvedela, že jej predstaviteľ sa okamžite sťažoval v kura-
tóriu. Mala preto výčitky, a tak prácne vyhľadala kurátora, 
ktorý už medzitým odišiel do Krakova, aby mu veľmi poďa-
kovala za odporúčanie, ktoré jej umožnilo premeniť svoju 
veľkú túžbu na realitu.

Konečne mohla začať maľovať obrazy, a čo bolo vždy jej 
želaním, obrazy pre kostoly. Jej diela tak dnes tvoria súčasť 
výzdoby viacerých kostolov na Orave i poza jej hranicami, 
napríklad v Psaroch, Hornej Zubrici, Pekelníku. V budúcno
sti by ešte rada namaľovala portréty niektorých kňazov, kto-
rí pôsobili v Hornej Zubrici. Na úvod by rada zvečnila kňaza 
Vendelína Schwarcza, ktorý účinkoval v jej rodnej oravskej 
obci začiatkom 20. storočia a zabezpečil pre miestny kostol 
prekrásny oltár z Tirolska.

Čo dodať na záver? Vzrastom síce nevysoká, ale duchom 
veľká osobnosť Lýdia Mšalová môže byť skutočným vzorom 
pre všetkých, ktorí majú svoje sny, ale chýba im zatiaľ od-
vaha ich naplniť. Ona napriek množstvu prekážok, ktoré jej 
život postavil do cesty, sa im vždy dokázala postaviť čelom 
a nájsť cestičku, ako ich zdolať. Svojou húževnatosťou, vytr-
valosťou a pozitívnym prístupom sa jej podarilo splniť via-
ceré svoje sny a túžby. Svojím cieľavedomým a pozitívnym 
vystupovaním k sebe priťahovala podobne zmýšľajúcich 
ľudí, ktorí jej v zlomových životných situáciách pomohli. Ako 
sama hovorí, nezáleží na tom, či je niekto černoch, biely ale-
bo žltý, či je Rus, Francúz, Slovák či Poliak, ale je dôležité, 
aby bol dobrý a aby bol vždy v prvom rade človekom. 

Lýdia ako čerstvá maturantka

 Rodinná fotografia Mšalovcov

HORNÁ ZUBRICA
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autor    MARIÁN SMONDEK
Výlety za národnými pamiatkami patria ku krajanskej  tradí-

cii. Každoročne sa tí mladší, ale i tí starší krajania vyberajú na Slo-
vensko po stopách predkov za národnými pamiatkami a miesta-
mi, kde pôsobili slovenskí velikáni. Na jedno také miesto sa však 
krajania z Oravy dostanú aj pešo. Dokonca autobusom zo sloven-
skej strany by to trvalo dlhšie. A kam konkrétne? Do hájovne na 
Rovniach, ktorá je na Slovensku známa viac ako Hviezdoslavova 
horáreň.

Držme sa však názvu hájovňa, pretože hovoriť len 
o Hviezdoslavovi v prípade tejto horárne by bolo 
trošku skresľujúce. Totiž v dvoch budovách sa nachá-

dzajú dve rôzne expozície. Jedna patrí už spomínanému 
Hviezdoslavovi, avšak tá druhá ďalšiemu slovenskému spi-
sovateľovi Milovi Urbanovi. A úprimne povedané, asi by 
bolo spravodlivejšie nazývať horáreň Urbanovou, pretože 
sa v nej narodil, než Hviezdoslavovou, ktorý sem chodil len 
na prechádzky.

Vyberme sa teda na spoločnú prechádzku aj my. Ako sa 
sem dostaneme. Vyrazíme spoločne z Poľany Stańcowej 
nad Prívarovkou na poľskej strane a vyberieme sa na zá-
pad po modrej značke smerom k slovenskej hranici. Trasa 
vedie horskou cestou, zo začiatku po rovine, avšak tesne 
pred hranicou nás čaká prvé, ale našťastie krátke stúpa-
nie. Na jeho vrchole prechádzame okolo hraničných stĺpi-
kov a takto sa po 15 minútach dostávame na Slovensko. 
Pred nami je ešte asi hodinová prechádzka, pokiaľ sa do-
staneme k horárni. Za hranicou musíme zísť dole kopcom 
do doliny, a po ceste musíme preskočiť viaceré neposluš-
né potôčiky, ktoré nechcú tiecť svojím korytom, ale sa im 
viac zapáčila cesta a tak si musíme inú cestičku hľadať my. 
Prichádzajúc do doliny sa predsa len potôčiky stiahnu tak, 
kam patria a tak môžeme v ceste spokojne pokračovať 
okolo zrubov a kŕmidiel, až nakoniec si budeme musieť po-
dísť ešte kúštik do kopca, aby sa pred nami otvorila krásna 
poľana, na ktorej sa hájovňa nachádza.

Tu sa môžeme spokojne občerstviť a po zjedení časti 
chlebíčkov, ktoré sme si nabalili, si kúpime lístok do mú-

Hájovňa na Rovniach (1)

zea, v ktorom sú pre nás prichystané dve expozície. Dnes 
si prejdeme tú prvú, venovanú významnému slovenskému 
spisovateľovi Milovi Urbanovi. 

Pri vstupe sa na nás usmeje zo svojej veľkej fotografie 
spomínaný spisovateľ. Na ľavo sa nachádza miestosť zaria-
dená v štýle tradičnej chudobnej oravskej kuchyne zo za-
čiatku 20. storočia, teda z obdobia, v ktorom sa spisovateľ 
narodil a vyrastal. Na pravo nájdeme schodíky, po ktorých 
vystupujúc zhliadneme celú expozíciu venovanú spisova-
teľovi. A kto bol teda Milo Urban?

Redaktor, prekladateľ, prozaik, vedúca osobnosť slo-
venskej literatúry 20. storočia. Narodil sa v Rabčiciach a 
vlastne nad Rabčicami v hájovni na Rovniach, 24. augusta 
1904 v rodine lesníka. Vyrastal na rabčickej kopanici, ob-
klopený lesmi, s výhľadom na Babiu horu. Zlé jazyky povrá-
vajú, že to bol Hviezdoslavov nemanželský syn. Školskú do-
chádzku začal v roku 1911 v Zázrivej, kde chodil do ľudovaj 
školy, tú však dokončil v Oravskej Polhore a následne odi-
šiel na nižšie gymnázium do Trstenej, vyššie gymnázium v 
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Ružomberku a následne ani Štátnu vyššiu lesnícku školu v 
Banskej Štiavnici pre nedostatok financií nedokončil.

Mal len necelých 16 rokov, keď sa rozhodol napísať 
prvú poviedku s ľúbostnou zápletkou, zasadenou do les-
níckeho prostredia.

Svoje živobytie začal ako novinár, spojený s Hlinkovou 
slovenskou ľudovou stranou. Novinárčinu považoval však 
viac za východisko z núdze než za povolanie mu predur-
čené. V roku 1921 pôsobil ako pomocný redaktor v re-
dakcii Slovák v Ružomberku, neskôr sa presťahoval do 
Trnavy, kde pracoval ako úradník. O roku 1925 pracoval 
ako redaktor v denníku Slovenský národ, neskôr v časo-
pise Slovák. Počas vojnového obdobia pôsobil na poste 
šéfredaktora denníka Gardista, kvôli čomu musel po vojne 
emigrovať. Po dvoch rokoch bol však zajatý, eskortovaný 
späť do vlasti a odsúdený na verejné pokarhanie. K tvorbe 
sa vrátil až v 60. rokoch, pretože mal zákaz tvoriť. Zomrel 
v Bratislave 10. marca 1982. Milo Urban slovenskú pró-
zu obohatil o výrazný psychologický rozmer. Jeho posta-
vy dodnes oslovujú svojou nepoddajnosťou a zápasom o 
vlastné bytie. Podal zároveň kritický obraz spolitizovania 
života v Československej republike a pokúsil sa priblížiť 
vznik Slovenskej republiky. Jeho najvýznamnejším literár-
nym dielom je román Živý bič, ktorý dopísal v roku v máji 
1927. Vďaka tomuto románu sa stal  najprekladanejším 

slovenským autorom v zahraničí. Jeho dielo bolo prelože-
né do 13 jazykov, o. i. do estónčiny, japončiny, litovčiny. A 
jeho poviedka Za vyšným mlynom, vydaná v roku 1925, 
sa stala podkladom pre prvú slovenskú operu Krútňava od 
hudobného skladatela Eugena Suchoňa.

Pri prehliadke expozície uvidíme viaceré zaujímavé fo-
tografie zo života spisovateľa, všetky knižné vydania jeho 
najúspešnejšieho románu Živý bič, hudobné spracovanie 
poviedky Za vyšným mlynom, rukopisy viacerých diel, 
korektúry, preklady, najvýznamnejšie články a pod. Záro-
veň tu nájdeme písací stolík z jeho pracovne, ako i sadu 
na šúľanie cigariet. Nuž nahliadneme na jeho dielo nielen 
z pohľadu spisovateľa, ale i obyčajného človeka, ktorý žil 
svoj život každodenným životom. Ak si chceme prezrieť 
výstavu dôkladnejšie, musíme jej venovať aspoň hodinku. 
Síce na prvý pohľad sa zdá byť neveľká, a prezretie čo i len 
tých najdôležitejších písomností zaberie chvíľku každému 
čitateľovi.

Druhá expozícia v budove hájovne je venovaná naj-
významnejšiemu slovenskému básnikovi Pavlovi Országho-
vi Hviezdoslavovi, ale o tej si napíšeme v budúcom čísle. 

SLOVENSKO
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Zakarpatsko, Zakarpatská Ukrajina, či Podkarpatská Rus – to 
sú rôzne názvy, ktorými sa nazýva neveľká oblasť ležiaca na úze-
mí dnešnej západnej Ukrajiny. Toto územie s  rozlohou necelých 
13 tisíc km2 v  pomerne krátkych časových intervaloch menilo 
v dvadsiatom storočí svoju štátnu príslušnosť, o čom vypovedá aj 
známa anekdota o starom mužovi, ktorého sa pýtali, aké krajiny 
počas svojho života navštívil. „Nuž,  Rakúsko-Uhorsko, Českoslo-
vensko, Maďarsko, Sovietsky zväz i  Ukrajinu“ – odpovedal. „Fíha, 
to ste sa ale poriadne nacestovali dedko!“ – žasli jeho poslucháči. 
„Ale kdeže! Celý život som päty nevytiahol z Užhorodu...“

No a práve v spomínanom Užhorode, ktorý v dvadsia-
tom storočí „putoval“ z jednej krajiny do druhej, sa 
v dňoch 13. až 16. septembra 

stretli zahraniční Slováci na tradič-
nej akcii organizovanej Svetovým 
združením Slovákov v zahraničí 
s finančnou podporou Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, aby 
sa oboznámili s podmienkami a 
problémami tunajšej slovenskej 
menšiny, ktorá je po Maďaroch, 
Rumunoch a Rómoch, štvrtou naj-
väčšou národnostnou menšinou 
na Zakarpatsku. Tohtoročné dni sa 
konali v gescii Spoločnosti Slová-
kov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku, 
za účasti Matice slovenskej v Za-
karpatsku i aktívnej podpory Ge-
nerálneho konzulátu SR v Užhoro-
de. Slovákov z Poľska zastupoval 
gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris a redaktorka krajan-
ského časopisu Život Milica MajerikováMolitoris.

Takmer všade nás Zakarpatskí Slováci privítali starým 
slovanským zvykom – chlebom a soľou. Počas štyroch dní 

Dni slovenského zahraničia na Ukrajine
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, ĽUDOMÍR MOLITORIS

sme sa stretli s pred-
staviteľmi Zakarpatskej 
oblastnej štátnej ad-
ministratívy v Užhoro-
de, študentmi Katedry 
slovenskej filológie na 
Užhorodskej národ-
nej štátnej univerzite, 
žiakmi základných škôl 
s vyučovacím jazykom 
slovenským, ktorí nám 
všade pripravili pekný 

program a samozrejme s kra-
janskými aktívmi v Serednom a 
Storožnici. Navštívili sme aj Cen-
trum slovenskej kultúry v Užho-
rode, múzeum člena spoločnosti 
slovenských umelcov Zakarpat-
ska akademického umelca Vla-
dimíra Mykytu a zúčastnili sa 
sv. omší v Užhorode a Hlbokom, 
ktoré boli skutočne celé v slo-
venskom jazyku. Vyvrcholením 
programu bol Festival slovenské-
ho folklóru Slovenská ruža v obci 
Turia Remety.

Počas tohto pobytu na Ukra-
jine sme mali možnosť vidieť, že 
Slováci na Zakarpatsku zápasia 

s mnohými podobnými probléma-
mi ako Slováci v Poľsku, ale majú aj špecifické problémy, 
vyplývajúce najmä zo skutočnosti, že Ukrajina leží mimo 
Schengenského priestoru. Stretnutie s nimi bolo pre nás 
v mnohom poučné a zároveň aj inšpirujúce. 

Ľ. Molitoris odovzdal na slovenských školách knižné dary SSP

Žiaci slovenského jazyka nám so svojimi učiteľmi 
pripravili všade pekný program

Stretnutia sa zúčastnili Slováci z celej Európy i predstavitelia slovenských diplomati-
ckých služieb

Festival slovenského folklóru v obci Turia Remety
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Viac ako šesť desaťročí spolu
autor    MARIÁN SMONDEK

K manželom Františkovi a Márii Kučkovičovcom som sa vyberal 
dlhšiu dobu. Prichádzajúc k ním som bol presvedčený, že len pred 
nedávnom oslávili zlaté manželské jubileum. Moje prekvapenie 
bolo o  to väčšie, keď som zistil, že spoločne oslávili nielen zlaté 
jubileum, ale i  to diamantové, to šesťdesiatročné a  začiatkom 
budúceho roka, 2. februára uplynie od ich sobáša 62 rokov.

Obidvaja manželia pochádzajú z Orávky. A aj od detstva 
bývali ďaleko seba. František sa narodil dňa 2 apríla 
1931 v roľníckej rodine Františka a Cecílie Kučkovičov-

cov ako jediné dieťa. Od detstva pomáhal na gazdovstve 
a keďže bol ako die-
ťa sám, roboty mal 
neúrekom. Okrem 
gazdovstva sa totiž 
jeho otec zaoberal 
aj stolárčinou a tak 
z poľa neraz bežal 
do stolárskej dielne, 
aby pomohol otcovi. 
Základnú školu cho-
dil vychodil v Oráv-
ke, spočiatku chodil 
do poľskej triedy 
a keď tieto časti boli 
prinavrátené Slo-
vensku, základnú 
školu dokončil po 
slovensky.

Manželka Mária 
sa narodila 25. aprí-
la 1929 v roľníckej 
rodine Antona a Márie Zborekovcov. Všetkých súrodencov 
ich bolo osem a tak okrem gazdovskej práce na 
rodičovskom majetku chodili deti aj do služby. Mária bola 
v službe v Orávke dvakrát, prvýkrát pomáhala na väčšom 
gazdovstve v kuchyni, druhýkrát zasa pri gazdovských 
prácach. Podobne ako František, aj ona vychodila základnú 
školu v Orávke, ktorá bola spočiatku poľská, posledné 
triedy však skončila po slovensky. Po vojne ako mladé 
dievča odišla za prácou na Slovensko, k Trebišovu, kde 
pracovala jednu sezónu pri poľnohospodárskych prácach. 

Po návrate z Trebišova sa bližšie zoznámila s Fran-
tiškom. Padli si do oka, a tak sa rozhodli spečatiť svoju lás-
ku v oravčanskom kostole 2. februára 1952. Po svadbe sa 
Mária presťahovala k svojmu manželovi, ktorý zostal bývať 
na rodičovskom. Radosť manželom však prekazil povolá-
vací rozkaz, ktorý dostal František a tak musel na celý rok 
narukovať na základnú vojenskú službu do Toruňa. A tak 
zostala Mária sama s Františkovými rodičmi na gazdovstve 
a popri každodenných prácach sa musela starať aj chorľa-
vého Františkovho otca. Nebol to pre ňu síce ľahký rok, ale 
zvládla ho a po návrate Františka si začali stavať nový dom. 

Medzičasom sa im narodili dve deti – starší syn v roku 
1956 a o rok neskôr dcéra. Deti vychovávali v slovenskom 
duchu, podobne ako aj ich vychovali ich rodičia.

Nový dom si postavili murovaný, namiesto starej 
dreveničky a bývajú v ňom dodnes. Celý čas sa venova-
li gazdovstvu, ktoré František prevzal po svojich rodi-
čoch a popritom rozvíjal František stolárske remeslo. 
Keď dorástol syn, aj ten sa chopil stolárskej práce a začal 
otcovi v dielni pomáhať. Predovšetkým sa venujú výrobe 
okien a dverí. František sa aj napriek svojmu veku venuje 
tejto práci dodnes aj napriek tomu, že syn odišiel za prá-
cou do zahraničia. Jednoducho ho stolárčina baví a dáva 
mu každodennú chuť do života. 

Gazdovstvo i všetky práce s ním spojené už zavesili 
manželia Kučkovičovci na klinec. Ťažšie chvíle spolu prežili, 
keď Mária vážne ochorela. Ale aj to spoločne zvládli 

a tak sa teraz tešia 
z každého spoločne 
stráveného dňa. 
Mária dodnes rada 
varí, zakúri si v sta-
rej piecke a pre 
manžela z lásky 
vyvára všelijake 
dobroty. Usmieva 
sa nad ním a vra-
ví, že František má 
najradšej varené, 
teda to najzdravšie. 
A tak vyvára denno
denne. Prečíta si aj 
recepty zo Života 
a keď sa jej niektorý 
zapáči, rada si ho aj 
vyskúša. Manželia 
Kučkovičovci sú dl-
horočnými čitateľmi 

krajanského časopisu Život a krajanský kalendár im robí 
spoločnosť každý deň.

Pri každom slovku sršala z Františka a Márie radosť. 
Síce cesta ich života nebola stále ustlaná ružami, ťažko
sti zocelili ich vzťah a túto radosť sa dalo cítiť aj bez slov 
lásky. Verím a zároveň to manželo Kučkovičovcom prajem, 
že pred nimi je ešte veľa krásnych spoločných chvíľ, ktoré 
ešte viac utužia ich krásny dlhoročný manželský zväzok. 
A k tomu im prajem hodne zdravia, veď ak bude zdravie, 
nádej, viera a láska, prekonať sa dajú všetky ťažkosti, ktoré 
život do cesty prinesie. 

Prstene zlaté, čo ste si pred 62. rokmi navliekli, 
Vám chránia lásku, ktorú v srdciach máte. 
Do spoločného života Vám prajeme
veľa zdravia, lásky a pochopenia,
aby Ste jeden druhého neprestali milovať.

Želá celá rodina

JUBILANTI

 Manželia František a Mária Kučkovičovcí
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Horčičné zrnko

10. 11. 2013
32. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 20, 27 – 38)
V úvode mesiaca november sa naše cintoríny rozžiarili 

svetlom sviec. Keď vidíme svetlo v oknách domov a bytov, 
keď vidíme osvetlené ulice, predpokladáme, že tam žijú 
a pohybujú sa ľudia. Na cintorínoch zapaľujeme sviece na 
hroboch, kde už života niet. Sú tam uložené mŕtve telá. 
Zapálené sviece nie sú formalitou a spomienkou na zosnu-
lých zo slušnosti. Je to prejav našej viery vo večný život. 
Dušičkový čas zároveň pripomína aj ďalšie tajomstvo našej 
viery – vzkriesenie mŕtvych. Pri odmietaní zmŕtvychvsta-
nia došlo k výmene názorov medzi Ježišom a saducejmi. 
Je to naozaj tak, že vzťahy, ktoré sme tvorili tu na zemi, 
sa vo večnosti neobnovia? Manželstvo je spojené s plode-
ním a rozmnožovaním sa potomstva. Vo večnosti sa toto 
už diať nebude. Ale môžeme si byť istí, že všetko, čo je 
pozitívne a krásne v tomto živote, nebude zmŕtvychvsta-
ním zničené. Bude to zbavené pozemskej nedokonalosti 
a zduchovnené. Ak boli nejaké škvrny na našich vzťahoch, 
tak vo večnosti táto nedokonalosť nebude.

17. 11. 2013
33. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 21, 5 – 19)
„Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na 

kameni.“ (Lk 21, 5). Nielen z jeruzalemskej svätyne ne-
zostane kameň na kameni. Kameň na kameni nezostane 
z celého viditeľného sveta. Sv. Pavol túto myšlienku formu-
loval slovami: „Tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa.“ (1 Kor 7, 
31). Náš život tým nadobúda nový rozmer a stáva sa oča-
kávaním a bdením. Ľudia v Solúne začali myšlienku pomi-
nuteľnosti sveta uvádzať do života zvláštnym spôsobom. 
Rezignovali z akejkoľvek činnosti. Sv. Pavol im pripomína, 
že súčasťou jeho apoštolského života bola práca. Pominu-
teľnosť sveta nesmie paralyzovať naše úsilie a viesť k ne-
činnosti. Koncil nás učí, že ľudskou „prácou si človek nor-
málne zaobstaráva živobytie pre seba a pre členov svojej 
rodiny, komunikuje s druhými a preukazuje im službu ako 
svojim bratom, čím má možnosť uplatňovať naozajstnú 
lásku a spolupracovať na zavŕšení Božieho diela stvorenia. 
Ba vieme, že keď človek obetuje svoju prácu Bohu, spája 
sa so samotným vykupiteľským dielom Ježiša Krista, ktorý 
dal práci neobyčajnú dôstojnosť tým, že v Nazarete sám 
pracoval vlastnými rukami.“ (GS 67).

 24. 11. 2013
34. nedeľa v Cezročnom období – 

Slávnosť Krista Kráľa
(Lk 23, 35b – 43)

Aj v súčasnosti veľa ľudí stojí pod krížom a opakuje spo-
lu so Židmi: „Nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.“ 
(Mt 27, 42). Zostúpiť z kríža znamená v reči súčasného člo-
veka: „Nehovor slová o utrpení, o potrebe premáhania sa 
a zapierania, ukrižovania svojich zlých náruživostí! Nevyža-
duj od náš ťažké veci ako zdržanlivosť pred sobášom, ver-
nosť v manželstve, odpúšťanie protivníkom, alebo vzdanie 
sa časti svojho vlastníctva v prospech chudobných!“ Ľudia 
v našej dobe a neraz aj my hovoríme: „Nechceme, aby kra-
ľoval nad nami ten, kto vyžaduje od náš také veci! Prijali by 
sme takého, kto nám ohlási náboženstvo konzumu a pote-
šenie bez obmedzení.“ Sú to nerozumné nároky. Veď ak od 
nás Kristus žiada čosi, čo nazývame krížom, žiada to z lásky 
k nám a pre naše dobro. Ohraničením a ovládnutím pu-
dov, premáhaním sklonov k pohodliu nás chce uchrániť 
od úpadku a skazy. Ak od nás čaká odpúšťanie a zrieknutie 
sa nenávisti, chce nás uchrániť od rozbrojov a konfliktov. 
Odriekanie a premáhanie sa nie je cieľ, je to prostriedok 
a cesta k tomu, aby zavládlo jeho kráľovstvo, kráľovstvo 
lásky a pokoja.

1. 12. 2013
1. adventná nedeľa

(Mt 24, 37 – 44)
Novým liturgickým rokom začíname čítať a počúvať 

nám už mnohokrát známe state prorokov, či evanjelií, ale-
bo listy apoštolov. Prvú adventnú nedeľu opäť znejú slová 
o bdelosti. Bdelosť znamená i to, že budeme pozorní na 
Božie slovo, hoci sa nám budú pripomínať už známe časti 
zo Svätého písma. Jeden kazateľ vytkol svojim posluchá-
čom slabú vieru, pretože im predtým oznámil, že budúcu 
nedeľu sa budú modliť za dážď a videl, že nikto z nich si ne-
priniesol dáždnik. Povieme, že zabudli, nedošlo im. Možno 
v tú nedeľu ani nevnímali. Môže byť ešte jeden druh ne-
dostatočnej bdelosti. Manželia prišli zo sv. omše a manžel 
adresoval manželke slová: „Tak v dnešnej kázni si dúfam 
počula, aká máš byť?!“

Sväté písmo nie je opisom dávnych udalostí a literár-
nym dielom napísaným rôznymi štýlmi. Je to Božie slovo. 
Nielen Panne Márii zvestoval Anjel Pána posolstvo. Písmo 
nerozpráva o udalostiach za onoho času, nie je dávnou his-
tóriou, týka sa i nášho života. Písmo hovorí o tom,  čo sa 
odohráva v našom vnútri a v našom svete. Nielen apošto-
lov sa pýtal i nás sa pýta. Nielen Petra sa pýtal, či ho miluje, 
Ježiša zaujíma naša láska. Aké odpovede dávame, keď na 
svoj život pozeráme vo svetle Božieho slova?

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Odpoveďou na túto otázku nech bude skutočnosť, že už de-
sať rokov, každý posledný utorok v  mesiaci sa odbavuje slovenská  
sv. omša v kostole sv. Kríža v Krakove. Toto malé jubileum je nepo-
pierateľným faktom, že sú veriaci, ktorí cítia potrebu zúčastňovať sa 
slovenských bohoslužieb.

„Zvláštne zdôraznenie nezasluhuje však len evanjelio-
vý obsah učenia hlásaného sv. Cyrilom a Metodom. 
Veľmi výrazná a poučná pre dnešnú Cirkev je aj ka-

techetická a pastoračná metóda, ktorú používali pri apoštol-
skej činnosti medzi národmi, ktoré dovtedy nepočuli sláviť 
Božie tajomstvá vo svojej materčine a nepočuli ešte ani hlá-
sať Božie slovo spôsobom celkom prístupným ich mysleniu a 
rešpektujúcim ich konkrétne životné pomery“ (Ján Pavol II., 
Slavorum apostoli 16). 

Dňa 23. mája 2003 J.E. biskup Ján Škodoň odbavil inau-
guračnú sv. omšu v slovenskom jazyku v kostole sv. Kríža 
v Krakove. Spolu s ním túto bohoslužbu slúžili vdp. Jozef Bed-
narčík a autor článku a zároveň terajší farár u Sv. Kríža. Sv. 
omša bola slúžená z iniciatívy vtedajšej generálnej konzulky 
SR v Krakove Janky Burianovej a konzula Marka Lisánskeho. 

Začal som spomienky od úryvku encykliky blahoslavené-
ho Jána Pavla II., preto lebo slovenská i česká cirkev v tomto 
roku slávi významné jubileum 1150 rokov od príchodu sv. Cy-
rila a Metoda na tieto územia. Okrem toho Ján Pavol II. vy-
chádza touto encyklikou v ústrety očakávaniam a potrebám 
mnohých ľudí, aby mohli mať bohoslužby vo svojom rodnom 
jazyku a v jazykoch svojich predkov. Svätí bratia Cyril a Metod 
hlásali slovo Božie v národných jazykoch s veľkým odhodla-
ním, vystavujúc sa týmto protestom a kritike, niekedy aj ne-
opodstatneným obvineniam zo strany nemeckých biskupov. 

Pred niekoľkými rokmi som bol v Lotyšsku na slávnosť 
prvého svätého prijímania v jednom z niekdajších poľských 
miest. Slávnosť zorganizovala poľská škola, ktorú navštevo-
valo skoro sedemsto žiakov. V meste existoval tiež poľský 
spolok, ktorý mal päťsto členov. Pred sv. omšou pre prvo-
prijímajúce deti z poľskej školy mi hlavný celebrant povedal, 
že mám prečítať po poľsky kúsok evanjelia a časť sv. omše, 
lebo ostatné bude po lotyšsky. Ohromilo ma to, lebo ako to 
je, že poznáme poľský jazyk (a všetci kňazi ho tam poznajú) 
a neodbavujú sa v ňom pobožnosti pre Poliakov po poľsky. 
Celebrant mi povedal, že: „neexistuje taká potreba, preto-

Je potrebná slovenská sv. omša v Krakove?
autor     vdp. Paweł Kubani

že oni tu žijú odjakživa a rozumejú lotyšsky jazyk“. Pomyslel 
som si, že je to nejaká zlá situácia a Poliaci, s ktorými som 
sa stretol mi rozprávali, že bezvýsledne prosia o bohosluž-
by v poľskom jazyku v tomto meste. Môžu ju mať len raz za 
mesiac. Vtedy som to argumentoval tomuto kňazovi situá-
ciou Slovákov v Poľsku a že každú nedeľu slúžim sv. omšu 
v slovenskom jazyku a že predsa Ján Pavol II. v spomenutej 
encyklike zdôrazňuje právo na bohoslužby v národnom ja-
zyku. U nás základným argumentom proti bohoslužbám 
v slovenskom jazyku na Spiši či na Orave je to, že: „predsa 
oni žijú v Poľsku, že v domácnostiach sa nerozprávajú po slo-
vensky a pod.“ A tu mi je opäť nápomocná moja skúsenosť 
z pobytu na Ukrajine, kde ako prvý spomedzi kolegov som 
viedol duchovnú obnovu po páde komunizmu u môjho ko-
legu v roku 2003. Prichádzali za mnou niektorí ľudia, ktorí 
nerozumeli po poľsky a hovorili mi: „My sme Poliakmi“. Ako 
z toho vyplýva, znalosť jazyka nie je kritériom pre národnosť. 
Dôležité je, aby sme vedeli v duchu vzájomného pochopenia 
a kresťanskej lásky rešpe ktovať to, že niekto inak hovorí, inak 
zmýšľa a aj to , že sa chce modliť v jazyku svojich predkov. 
Preto je slovenská sv. omša u Sv. Kríža v Krakove v každý po-
sledný utorok v mesiaci o 16.30 hod. a aj každú druhú nede-
ľu v mesiaci v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch 
v slovenskej kaplnke. 

Keď som bol naposledy na Slovensku videl som pred 
jedným z kostolov plagát, ktorý pripravila Konferencia bis-
kupov Slovenska s názvom Sv. omša v slovenskom jazyku 
v európskych mestách. Boli tam spomenuté viaceré európ-
ske mestá, kde sa môžu Slováci modliť v rodnom jazyku, ale 
nebol medzi nimi spomenutý Krakov. 

Cirkev má pred sebou ešte dlhú cestu v oblasti vzájomné-
ho pochopenia a kresťanskej lásky, ku ktorej nás volá Kristus. 

Dnes ďakujeme tým, ktorí začali túto peknú iniciatívu 
v Krakove. Sú to spomenuté na začiatku osoby, ale aj býva-
lý farár u Sv. Kríža vdp. Jan Abrahamowicz, farár z Nedece 
vdp. Jozef Bednarčík a neúnavný organista a spevák pán  
J. M. Bożyk. 

Nech tieto bohoslužby sú vždy na Božiu slávu a aby nikdy 
sv. omša nedelila ľudí, ale ich spájala a prinášala pokoj, ktorý 
svet nemôže dať a dáva nám ho len Pán Ježiš. 

Pozývame vždy do nášho kostola, každý je u nás vítaným 
hosťom.

Pochválen Pán Ježiš Kristus!  

Eucharistiu slávil otec biskup Ján Škodoň za spoluúčasti kňazov J. Bednarčíka a P. Kubaniho

Časť účastníkov prvej slovenskej bohoslužby v Krakove



autor     PHDR. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, PHD.

Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej Oravy 
po skončení druhej svetovej vojny V.
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zo Zákamenného, spišský biskup Ján Vojtaššák.5 Aj z ich pomocou 
sa im darilo udržiavať spišsko-oravský problém v oblasti záujmu 
československej vnútornej i zahraničnej politiky.

Na základe výpovedí utečencov a v spolupráci s ame-
rickými Slovákmi pochádzajúcimi z území Spiša a Ora-
vy pripojených k Poľsku, ktorí niekoľkokrát navštívili 

svoje rodné obce, vypracovával KU memorandá a rezo-
lúcie, ktoré osobne prinášali alebo zasielali slovenským 
a československým štátnym orgánom i zahraničným po-
litikom a diplomatom. V nich upozorňovali na ťažké po-
stavenie Slovákov na spomínaných územiach a dožadovali 
sa plebiscitu.6 Informácie z týchto memoránd boli často 
predmetom diplomatických nót a listov MZV poľským za-
stupiteľským úradom v ČSR a na ich základe boli vyslané 
na spomínané územia komisie, ktoré mali dané incidenty 
prešetriť.

Veľmi dôležitou a významnou úlohou KU, OVSO a SSM 
bola morálna i materiálna pomoc poskytovaná utečen-
com. Časť z nich totiž prichádzala do ČSR s tým, že nemali 
zabezpečené ani ubytovanie, ani prácu a zachránili si úte-
kom len svoj vlastný život. Boli to práve vyššie spomínané 
organizácie, ktoré na jednej strane neustále vytrvalo ape-
lovali na československé úrady, aby tento problém neja-

5  ŠA Bytča, KU, List biskupského úradu KU z 6.2.1947. 
Ján Vojtaššák (1977 – 1965) – spišský biskup, napísal list poľské-

mu arcibiskupovi ohľadom prinavrátenia spišských a oravských obcí. 
Angažoval sa tiež v pomoci slovenským utečencom z Poľska v Česko-
slovensku, napr. zbierkami obnoseného šatstva.

6  AMZV Praha, TOO, Slovenskí utečenci z hornej Oravy a Spiša – 
opatrenie, šk. 16.

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  
  nemá budúcnosť.

Predstavitelia Komitétu utečencov sa usilovali udržiavať kon-
takty s  činiteľmi pochádzajúcimi zo Spiša a  Oravy, ktorí pôsobili 
na rôznych úrovniach štátnej správy či samosprávy, pričom  ape-
lovali na ich lokálpatriotizmus. Takéto spojenie mali napríklad s 
trstenským rodákom, ktorý pracoval ako osvetový referent pri 
Povereníctve pre školstvo a  osvetu Štefanom Horom1, rodákom 
z  Batizoviec a  krajovým poslancom Ľudovítom Linczényim2, ro-
dákom z  Oravy a  krajovým poslancom Jozefom Balážom3 či s už 
so spomínaným rodákom zo Ždiaru a  pracovníkom Ministerstva 
zahraničných vecí Matejom Andrášom4. Oporou im bol aj rodák 

1  ŠA Bytča, KU, Manifest Sväzu slovenskej mládeže zo 7.9.1945, šk. 1.
Štefan Hora (1911 Trstená – 1982 Bratislava) – pracoval po 

skončení druhej svetovej vojny, v rokoch 1945 až 1958 ako vedúci 
vzdelávacieho oddelenia Povereníctva školstva a osvety. Bol v styku 
s oravským KU, ktorému radil zorganizovať podpisovú akciu za pripo-
jenie oravských obcí ku ČSR a spracovanie údajov o národných činoch 
Oravcov.

2  ŠA Bytča, KU, Odpis listu American Liberation Committee for 
Spiš and Orava Oslobodzovaciemu výboru v Spišskej Starej Vsi, šk. 2.

Ľudovít Linczényi (1909 – 1981) – po skončení druhej svetovej 
vojny bol predsedom MNV vo Svite a poslancom Ústavodarného 
Národného zhromaždenia za Demokratickú stranu. V parlamente 
predložil spoločne s kolegom Jozefom Balážom viacero interpelácií 
ohľadom spišskooravskej otázky. Po roku 1948 žil v exile.

3  MATASOVSKY MATUSCHAK, I.: The Abandoned Ones..., s. 46.
4  SNA Bratislava, PVbezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v 

Ružomberku zo 7.9.1946, 16452, šk. 454.
Matej Andráš (1921 – 2012) – po skončení druhej svetovej vojny 

bol pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí v Prahe a od roku 
1947 prvým povojnovým československým konzulom v Katoviciach. 
Výrazne sa angažoval v riešení spišskooravskej otázky i problémov 
slovenskej menšiny v Poľsku.

Michal Griger bol jedným čelných predstaviteľov 
Komitétu utečencov

Ľudovít Linczényi podal v parlamente niekoľko 
interpelácii ohľadom spišsko-oravskej otázky

S Komitétom utečencov spolupracoval tiež 
pracovník MZV Matej Andráš
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kým spôsobom riešili a na 
strane druhej pomohli sa 
zorientovať evakuantom 
v spleti zákonov a naria-
dení. Tieto organizácie sa 
stali sprostredkovateľmi 
pri nadobúdaní legitimácií 
utečenca, ktoré Slovákom 
z bývalých inkorporova-
ných území Spiša a Oravy 
umožňovali zotrvať v ČSR7, 
postarali sa viacerým ute-
čencom o prvotné ubyto-
vanie, prídely obnoseného 
šatstva i potravín8 a taktiež 
študentom, ktorým bol 
pod rôznymi zámienkami znemožňovaný prechod cez hra-
nicu, o finančnú podporu, aby mohli študovať naďalej v 
ČSR9. Predstavitelia KU, OVSO i SSM, ktorí svoju činnosť 
vykonávali výlučne na dobrovoľníckej báze, si svojím pôso-
bením veľmi rýchlo získali medzi utečencami dôveru a tí sa 
na nich obracali s najrôznejšími žiadosťami od osobných 
až po vecné problémy.

Po podpise Zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci 
medzi ČSR a Poľskom z 10. marca 1947 a najmä po postup-
nom uchopení moci komunistami v ČSR, ktoré vyvrcholi-
lo vo februári 1948, sa stala činnosť Komitétu utečencov 
nepohodlnou pre ďalšiu internacionalistickú spoluprá-
cu dvoch socialistických krajín. Poliaci neustále naliehali 
na jeho zrušenie10 a preto v novembri 1947 Povereníc-
tvo vnútra vyzvalo KU, aby vykonávali svoju činnosť ako 
pobočka Slovenskej ligy v Bratislave, pretože „smlúvou 
o priateľskom pomere medzi ČSR a Poľskom sú obidve 
strany zaviazané vyhýbať sa všetkému, čo by ich vzájomný 
priateľský pomer mohlo kaliť”11.

Následne Povereníctvo vnútra svojim výnosom zo dňa 
23. januára 1948 nariadilo Okresným národným výborom 
v Trstenej, Spišskej Starej Vsi a Kežmarku likvidáciu jednot-
livých pobočiek KU. Zatiaľ čo ONV v Kežmarku KU bez pri-
pomienok zlikvidoval, ONV v Trstenej a Spišskej Starej Vsi 

7  ŠA Bytča, KU, Legitimáce – zaslanie zo dňa 11.11.1946, šk. 2.
8  Napr. v januári 1947 získali od Presídľovacieho a repatriačného 

strediska Povereníctva sociálnej starostlivosti v Bratislave 17 vriec 
obnoseného šatstva a obuvi UNNRA. ŠA Bytča, KU, Ošatenie pre re-
emigrantov utečencov z hornej Oravy, 20.1.1947, šk. 3. Podporu vo 
forme šatstva i potravín (hrach, kondenzované mlieko, sušená zeleni-
na) im poskytol tiež Červený kríž. ŠA Bytča, KU, Rozdelenie zahranič-
nej zásielky z daru v januári 1947, šk. 3.

9  Tieto položky boli financované z uvoľnených viazaných vkladov 
slovenských utečencov – išlo o pol milióna Kčs, ktoré na stravovanie 
utečencov poskytla SNR a 250000, ktoré boli využité na podporu štu-
dentov. ŠA Bytča, KU, Správa KU o sociálnych pomeroch slovenských 
utečencov poslancovi Ľudovítovi Lincényimu z 4.12.1946, šk. 3; ŠA 
Bytča, KU, Utečenci z hornej Oravy – hlásenie zo 4. novembra1946, 
šk. 2.

10  AMZV, TOO, Rozhovor štátneho tajomníka dr. Vladimíra Cle-
mentisa s poľským charge d´affaires Staniewiczom dňa 27.11.1947, 
šk. 16.

11  AMZV, TOO, List Povereníctva vnútra v Bratislave KU  
v Trstenej z 22.11.1947, šk.16.

 V pomoci spišsko-oravským utečencom sa 
angažoval aj spišský biskup Ján Vojtaššák

sa proti likvidácii ohradili a o možnosť ďalšej existencie in-
tervenovali u samotného ministra zahraničných vecí Jána 
Masaryka. Svoju existenciu odôvodňovali tým, že pracujú 
v záujme ochrany utečencov a navyše v Krakove existuje 
Związek Spisza i Orawy, ktorý evidentne pracuje proti zá-
ujmom ČSR a „tento je trpený“.12 Napriek tomu bola na zá-
klade výnosu Povereníctva vnútra č. 74/1V/31948 zo dňa 
3. februára 1948 činnosť KU dňom 1. marca 1948 zastave-
ná. Zároveň boli vyzvaní všetci funkcionári, aby do 2. apríla 
odovzdali všetky písomnosti i celý majetok.13 V neskoršom 
období boli niektorí členovia organizácii, ktoré sa angažo-
vali v pomoci utečencom perzekvovaní komunistickým re-
žimom za „štvavú revizionistickú činnosť proti bratskému 
národu poľskému a rozvracanie dobrého pomeru medzi 
ČSR a Poľskom”.14 Napriek tomu mnohí až do konca svojho 
života v rámci svojich možností pomáhali či už Slovákom 
z Poľska na území Československa alebo slovenskému ná-
rodnému hnutiu v Poľsku. 

12  AMZV, TOO, List č. 74/7V/31948 Povereníctva vnútra MZV 
z 18.3.1947, šk.16.

13  ŠA Bytča, KU, Likvidácia Komitétu utečencov hornej Oravy 
a Spiša, 1.4.1948, šk. 5; GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v ro-
koch 1945 – 1947..., s. 207208.

14  ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, 256/1951.

Korešpondencia biskupa Jána Vojtaššáka vo veci severného Spiša a hornej Oravy z roku 1946
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Ako sa Vám spolupracovalo  
na tvorbe tejto knihy?

Peter Glocko: – História spomínanej knihy je veľmi 
dlhá, lebo prvé rozprávky na Zamagurí som začal zbierať 
okolo roku 1966 spolu s Viktorom Majerikom. On bol hlav-
ným zberateľom a ja som dopĺňal tieto príbehy a literárne 
spracovával zozbierané texty. Od toho času už uplynulo 
takmer 50 rokov. Na Zamagurie som chodieval ešte vtedy, 
keď tam na mnohých dedinách nebola elektrina, ale o to 
väčším zážitkom bola pre mňa živá rozprávka. Ja som bol 
v tom čase začínajúcim spisovateľom a tieto zamagurské 
rozprávky boli na začiatku mojej spisovateľskej kariéry. 
Vtedy sme sa ešte s Martinom Kellenbergerom osobne 
nepoznali, ale keďže som pracoval vo vydavateľstve Mladé 
letá, jeho meno mi bolo povedomé a samozrejme aj meno 
jeho otca, známeho slovenského ilustrátora.

Po dlhej dobe, a to je úžasné na týchto rozprávkach, sa 
akoby napĺňa zmysel odovzdávania kultúrneho dedičstva, 
zavolala mi dcéra Viktora Majerika Ingrid, ktorá navrhla 
opätovné vydanie goralských rozprávok zo Zamaguria. 
A medzitým sa Maťo Kellenberger stal už mojím priate-
ľom a dokonca aj spoluautorom  ilustrátorom viacerých 
mojich kníh, napr. Ako kominárik svetom putoval, Šťasten-
ko a čierny pán a výber z jazykového bohatstva z celého 
Slovenska O múdrej Aničke šalamúnskej hlavičke. Okrem 
toho sme sa s Martinom stretávali aj v Klube slovenských 
spisovateľov a s dielom jeho otca som sa stretol už ako 
dieťa v podobe ilustrácií v mojej obľúbenej knihe Dob-
rodružstvá Toma Sawyera Marka Twaina. S Maťom sme si 
od prvej chvíle rozumeli nielen ako ľudia, ale aj záujmom 
o rozličné podoby literárneho, hudobného a výtvarného 
umenia. 

Hneď pri prvom stretnutí týkajúcom sa vydania tejto 
knihy, keď mi vydavateľka Ingrid Majeriková povedala, že 
má vytypovaného ilustrátora, ktorým je Martin Kellenber-
ger, obľúbený jej dcérou Zuzkou a vnučkou Viktora Maje-
rika, bol som veľmi rád. Okamžite sme zavolali Martinovi, 
ktorý pozitívne reagoval na túto ponuku. Bola to naša štvr-
tá spoločná kniha. Martin už poznal postavy z mojich roz-
právok a vedel ich výborne doplniť svojím ilustrátorským 
dielom. Urobil to tak, akoby dôverne poznal každé zákutie 
Zamaguria, pritom sa tam dostal až počas tohtoročných 
besied pri príležitosti prezentácie tejto knihy. Zaujímavý 

Ako sa vytvára čaro rozprávky?
Rozprávky sa spájajú s obdobím detstva, pričom každé slovenské dieťa pozná ľudové rozprávky a už v rannom detstve sa stretlo 

s menom Peter Glocko, ktorého texty sú bohato doplnené krásnymi obrázkami, čo ich robí pútavejšími a zaujímavejšími nielen pre 
najmladších čitateľov, ale aj pre dospelých. Ilustrácia sa neodlúčiteľne spája s  každým rozprávkovým príbehom, bez nej si čitateľ 
rozprávku ani nevie predstaviť. Za krásne ilustrácie v  knihách pre deti vďačíme významnému slovenskému ilustrátorovi Martinovi 
Kellenbergerovi. 

Odpoveď na nastolenú otázku sme hľadali v rozhovore s týmito dvoma osobnosťami, ktorý sme mali možnosť urobiť 
priamo v našej redakcii pri príležitosti otvorenia výstavy prác Martina Kellenbergera v Galérii slovenského umenia 
Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove s názvom Putovanie a vydania knihy Vodníkove zlaté kačky Rozprávky zo Zama-

guria autorstva P. Glocku a V. Majerika s ilustráciami M. Kellenbergera, ktoré vydalo v edícii Rozprávočka vydavateľstvo 
Goralinga.

je jeho spôsob ilustrovania a kresby, ktorý je veľmi blízky 
folklórnemu dedičstvu, jeho obrazy mne osobne pripomí-
najú ornamenty, figurálnu tvorbu modranských kerami-
károv, ale aj trojrozmerné veci, dedičstvo jeho otca, jeho 
vzťah k literatúre. A pokladám to za šťastný výber, že sme 
sa znovu stretli. Práve počas putovania po zamagurských 
obciach sme si obaja uvedomili, že Martin tam už musel 
voľakedy byť, pretože v ilustráciách veľmi dobre precítil 
toto prostredie. To je na rozprávke úžasné a aj na goral-
skej, že ju deti prijali na celom Slovensku spolu s pôvodný-
mi menami a chotárnymi názvami. Prezieravo som k tomu 
urobil aj doslov o chotárnych názvoch a o rozprávačoch, 
ktorí nám ponúkli hovorené príbehy. A práve teraz popri 
besedách po Zamagurí som sa stretol s potomkami týchto 
rozprávačov, čo bolo veľmi milé. 

Fenomén spočíva v tom, že tieto rozprávky sú povedo-
mé žiakom v Trnave, ale aj na Gemeri. V Revúcej je jedna 
pani učiteľka, ktorá chce pracovať so svojimi žiakmi s roz-
právkami a zvlášť im ukázať, ako sa hovorená rozprávka 
stáva písanou, čiže ako sa petrifikuje rozprávka. Goralské 
rozprávky sa dočkali aj filmového spracovania a majú 
ohlas po celom Slovensku. 

Moja spolupráca s Martinom je, ako to voľakedy kon-
štatoval ilustrátor Miroslav Cipár, úplne fantastická, pre-
tože sa jedná o kongeniálnu spoluprácu výtvarníka a spi-
sovateľa, z čoho nám vzišla aj svojím spôsobom geniálna 
kniha v zmysle nie chvastúnstva, ale súzvuku, harmónie 
medzi ilustrátorom a spisovateľom. 

Martin Kellenberger: – Spoznali sme sa už cez iné tituly 
a Petrova tvorba mi bola veľmi blízka. Totižto aj Peter tvorí 
v širšom diapazóne, ako robil tie tajomné rozprávky a má 
veľmi rád Juliusa Verna. Ľudia to bežne nevedia, že on štu-
doval chemickú priemyslovku a v ňom je niečo také alchy-
mistické, tvorivé a čerpá z toho, že svet je chémia a je veľa 
vecí, ktoré sú buď súzvučné alebo opačne vybuchnú. On 
je primiešavacom všetkých týchto esencií a v rozprávkach 
samozrejme hľadáme kameň mudrcov  lapis filozoforum. 

Prvýkrát som spolupracoval s Petrom na rozprávkovej 
knihe Ako kominárik svetom putoval, vďaka vydavateľ-
stvu Daniela Heviera. Kominárik je jedna čarovná kniha, 
veľmi osvietená vandrovka, v ktorej sa človek dostane zo 
starého Prešporka všelikde po Slovensku. Ak je rozprávka 
taká, že sú tam okrem fantázie aj reálne prvky, čiže miesta, 
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a ja to ako výtvarník vždy rešpektujem. Človek by nebol 
verný tomu, keby tam nespomenul tie reálne prvky, napr. 
citáciou nejakej gotickej zvonice, nejakého renesančného 
chrámu, alebo zvieratiek, ktoré sa tam vyskytujú, ako napr. 
v Tatrách kamzík a cez to dieťa lepšie pochopí túto knižku. 
A tým, že som z veľkej časti figuralista ako maliar, grafik a 
ilustrátor mám veľmi rád figúry a zvieratá a zasadzujem 
to do prekrásneho prostredia našej krajiny. Týmto sa kni-
ha stáva odrazom bohatých útrob Slovenska, dýchajúca 
čerstvosťou prírody, neustálej obnovy tejto krajiny na jar. 
A takto som pristupoval k týmto rozprávkam. 

Ako chlapec som mal rád komiks a inšpiráciou pre mňa 
boli staré Slniečka, kde boli uverejňované príbehy Smelé-
ho zajka v Afrike od J. C. Hronského s geniálnymi ilustrácia-
mi J. Vodražku. A práve pri knihe Štastenko a čierny pán, 
na ktorú sme sa pripravovali cez komiks, sme využili tento 
zaujímavý spôsob ilustrovania.

S Petrom Glockom sme dlhoroční kamaráti a medzi li-
terátmi a výtvarníkmi máme veľa priateľov. A keď sa Peter 
ozval spolu s vydavateľkou Ingrid Majerikovou, že sa pri-
pravuje plán projektu vydania Vodníkových zlatých kačiek 
s novými ilustráciami a chceli by sa so mnou stretnúť, sú-
hlasil som s tým. Hneď na prvom stretnutí v kaviarni sme 
začali hľadať nápady, akú podobu by to mohlo dostať. Na 
úvod sme konštatovali, že 62 rozprávok je veľa a preto sme 
sa rozhodli vybrať len polovicu príbehov a urobiť v podsta-
te prvú časť. Keď som prišiel domov a sadol som si k tejto 

téme, začal som rozmýšľať, ako obliecť jednotlivé príbehy, 
postavy, prostredia, ako to farebne zladiť, aby celok dostal 
nádych dobrodružstva a fantázie. Nezdržal som sa poob-
liekať vodníkov do pekných šiat, aby vyzerali ako mýtické, 
tajomné bytosti, ale zároveň, aby pripomínali nejaké ľud-
ské črty. Sú tam aj ďalšie famózne bytosti ako tancujúce 
víly, boginky, trpaslíci, škriatkovia, zvieratká, znázorňova-
nie ktorých je pre mňa vždy veľkou výzvou. Musí to byť 
pestré, ale súčasne vyjadrené jednoduchým spôsobom, 
aby dieťa uverilo tomu, čo vidí a aby všetko dostalo reálny, 
ale aj fantastický nádych bohatstva odkazu ľudského fol-
klóru a ľudského rozprávania. 

Ako dlho trvá práca ilustrátora  
na jednej rozprávke?

Martin Kellenberger: – Je to proces veľmi podobný 
voľnej maliarskej tvorbe alebo grafike. Výtvarník hľadá 
spôsob ako uložiť kompozíciu obrázka, ktorému priraďuje 
formu a obsah. Dôležité je, aby to bolo elegantné a záro-
veň výstižné. Maliari od stáročí hľadali formu. Maľba je tiež 
nositeľkou rôznych premien, myšlienok človeka a filozofie. 
Lebo, ak ten abstraktný obraz je iba taký ľahší, povrchnejší 
je to len etuda, cvičenie, cvičenie linky, vrstvenia, farby. 
Preto, aby ten obraz bol naozaj dobrý, hlboký, musí mať 
vytvorenú hodnotu, musí prekvapiť ľudí, kam ten maliar 
dospel. Obsah a formu sa snažím dostať do ilustrácie z tej 

Spisovateľ P. Glocko a ilustrátor M. Kellenberger v spoločnosti redaktorky M. Majerikovej-Molitorisovej a vydavateľky I. Majerikovej v redakcii časopisu Život

KRAKOV
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voľnej tvorby a naopak ilustrácia ma obohacuje a niekedy 
učí trpezlivosti pri vypracovaní niektorých figúrok zas v tej 
voľnej tvorbe. Navzájom sa to ovplyvňuje. U nás na Slo-
vensku niečo také vedel vytvoriť Ľudovít Fulla, ktorý zdvi-
hol ilustráciu a neurobil z nej len určitý doprovod ku knihe 
alebo len také zobrazenie niečoho, čo napísal spisovateľ, 
ale urobil z toho ten pantant, pri ktorom spisovateľ a vý-
tvarník tvoria tú knihu spolu, ale aj grafická úprava, tla-
čiar, dobrý papier, kvalitná väzba, knižné 
spracovanie. Spisovateľ a výtvarník sú 
tam tí prví, ale nie poslední. 

Osvietení vydavatelia vedia, čo by 
nemalo chýbať na knižnom trhu a čo by 
nám malo pripomínať múdrosť predkov, 
radosť, pretože kniha je odrazom mi-
nulosti, súčasnosti a budúcnosti, teda 
priestoru, v ktorom sa pohybujeme, 
odkiaľ prichádzame. Hovorí aj o tom, že 
máme hlboké korene a že sa to traduje 
a ako Peter tomu pekne hovorí, že čo je 
napísané, to je napísane a čo je nakres-
lené, je nakreslené. Nie je to už len to 
ústne podanie a máme už na to formy, 
ako to udržiavať.

Čo je dôležité pri udržiavaní 
svojej identity?

Martin Kellenberger: – Je to tak, že tá veľká spoločnosť, 
ktorá nás obklopuje, dokáže pohltiť dobré veci. Pritom, ak 
sú tie veci veľmi vzácne a starobylé, mali by sa uchovať. To 
znamená, že je veľmi dôležité budovať dobré kontakty a 
pochopenie, že na tomto svete sme spolu a nikto z nás tu 
sám nebude.

Peter Glocko: – Je také jedno nepekné slovo z poľno-
hospodárstva  monokultúra, ktorá zahubila napr. aj živo-
číchy, lebo keď sa zajačik narodí uprostred veľkého poľa, 
tak on zahynie, pretože sa živí len jednou rastlinou. To pole 
nie je ani dokonca také pekné, lebo má iba jednu farbu, 
pričom lúka je pestrá a oveľa krajší je pestrofarebný svet 
než jednofarebný. Aj tá kultúrna a jazyková pestrosť a glo-
balizácia veľmi pomáha človeku, v tom, že je to vynikajú-
ce, keď môžeme používať napr. jednu žiarovku na celom 
svete s rovnakým závitom alebo zástrčku, ale jazyk, aby 
bol iba jeden na svete, potom by bol svet veľmi smutný. 
A to si málokedy uvedomujeme. Veľké národy majú takú 
chuť a je aj taká slovná hračka, že asimilujú, asi nás veľmi 
milujú, ale je to potom veľmi dusivé objatie. 

Martin Kellenberger: – To slovko asi je niekedy nebez-
pečné. Poznáme nádherné staré porekadlá, ktoré sú veľmi 
výrečné, napr.: Nerob druhému, čo nechceš, aby robil Tebe.

Peter Glocko: – Mám veľmi rád spisovateľa W. Sa-
royana, arménskeho pôvodu, narodil sa v Amerike a má 
jednu nádhernú poviedku o národoch, ktoré stvorili veľkú 
a slávnu Ameriku. Saroyan miloval Ameriku, ale aj všetky 
národy, písal aj o Slovákoch v Pittsburghu a geniálne uka-

zoval, že Amerika by nebola veľkou, keby nevznikla z toľ-
kých kultúr a jazykov.

Martin Kellenberger: – A to aj Ameriku urobilo silnou, 
že títo ľudia sa cítili Američania a prinášali niečo vlastné 
a nebolo im bránené v tom, aby pestovali vlastnú kultúru 
a jazyk. 

Peter Glocko: – Vráťme sa k identite zamagurskej roz-
právky, ktorá je už univerzálna a dnes jej už bez problémov 

rozumie dieťa hocikde. Mohol som po-
užiť v rozprávkach pojem bohynka, ale 
použil som slovo príznačné pre Zama-
gurie boginky. Miloval som svetovú lite-
ratúru a preklady a veľmi sa mi páčilo, 
keď spisovatelia používali miestne, cho-
tárne názvy, čo mi chýbalo v slovenskej 
literatúre. Bol aj taký komplex medzi 
slovenskými autormi, aby ju lokalizo-
vať, pričom v inonárodných literatúrach 
to bolo prirodzene zakotvené. Lokálne 
názvy by mali byť zakotvené aj z hľadis-
ka jazykovej podoby. Predsa z lokálne-
ho sa stáva univerzálne, o čom hovoril 
aj veľký maliar Rembrandt, keď ho vola-
li do Talianska, lebo vraj talianske svetlo 
otvára oči maliarom a on vtedy pove-
dal, že on z tejto svojej amsterdamskej 
uličky vidí celý svet. Každý máme svoj 
svet, z ktorého vidíme to ostatné.

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa venovali 
literatúre pre deti a mládež?

Peter Glocko: – Odovzdávanie zmyslu slova, krásy jazy-
ka, životnej múdrosti a kultúrneho dedičstva. K literatúre 
ma v podstate priviedla literatúra, ktorú som mal rád a čí-
tal som veľa kníh. Začínal som na strednej škole. Povedal 
som si, že to skúsim a podarilo sa. V mladosti ma oslovil 
svojím románom Martin Ideen J. London, v ktorom ukazu-
je, ako z jednoduchého človeka sa stáva spisovateľ, ktorý 
začína od písania 1000 slov denne. A aj ja som začal písať 
ako stredoškolák 1000 slov denne, čo bolo na začiatku veľ-
mi ťažké.

Ako ste sa dostali k ilustrácií, grafike?

Martin Kellenberger: – Kontakt s výtvarným umením 
som mal od najmladších rokov. Môj otec bol výborným ilu-
strátorom a grafikom, ktorého som si veľmi vážil. Pamätám 
si, že raz sme posielali do USA na požiadavku tamojšieho 
vydavateľstva knihu Dobrodružstvá Toma Sawyera, ktorú 
ilustroval a  očarilo ich, ako slovenský výtvarník vedel pre-
cítiť atmosféru Mississispi, tamojšieho prostredia a ľudí, 
pritom tam nebol. Mám po ňom viaceré skice, ktoré si ro-
bil v zakutiach Dunaja. Je to pre mňa cenná pamiatka.

Ďakujem za rozhovor.
Agáta Jendžejčíková

 KRAKOV



17KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

 KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA

Gratulácia
Už si o krok ďalej, 
o stupeň vyššie. 
Nie chvála, len slová vďaky 
každému, čo pri Tebe stál. 
Titul máš a chceš byť taká,
aby svet Ti ďalej prial.
Najvyšší čas využiť vedomosti 
a vykročiť v ústrety 
šťastnej budúcnosti.

Srdečne blahoželáme Veronike Surmovej z Krempách, 
ktorá v októbri t.r. obhájila s vyznamenaním diplomovú 
prácu s názvom Farba v rezbe na Rezbárskej fakulte Vyso-
kej školy výtvarných umení vo Varšave a získala titul Ma-
gisterka umenia. 

MS SSP v Krempachoch, ÚV SSP a redakcia Život

V oravských klubovniach
V klubovniach Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke a v 

Podvlku sa pravidelne stretávajú krajania, krajanské deti 
i mládež pri rôznych príležitostiach. Či sú to už stredajšie 
pravidelné stretnutia krajanov v Jablonke, nácviky dychov-
ky, ľudovej hudby či mažoretiek v Podvlku, alebo rôzneho 
druhu workshopy, ktoré pre starších i pre deti pripravuje 
vedúca klubovne Božena Bryjová. A práve jeseň a koniec 

Zlaté manželské jubileum v gmine Jablonka
Dňa 26. septembra t.r. manželská páry z gminy Jablon-

ka spoločne oslávili zlaté manželské jubileum. Slávnosť 
sa začala sv. omšou a následne sa hostia premiestnili do 
Centra kultúry Hornej Oravy, kde im vojt gminy Jablonka 
Antoni Karlak odovzdal Medailu za dlhoročné manželské 
požitie. Po ich odovzdaní vojt A. Karlak pozval jubilujúcich 
manželov na symbolický pohár vína a spoločný obed. (ms)

Vojvodská cesta č. 957 po modernizácii
Dňa 30. októbra t.r. boli skolaudované modernizo-

vané úseky vojvodskej cesty č. 957 od Lipnického sedla 
(Krowiarki) do Pekelníka. Vďaka tomu bola dokončená 
kompletná oprava úseku tejto cestnej komunikácie, ktorý 
prebieha gminou Jablonka. (ms)

Nová cyklistická cesta vo Veľkej Lipnici
V obci Veľká Lipnica v časti Prívarovka bola v lete vyko-

naná nová asfaltová cesta od základnej školy v Prívarovke 
smerom k hranici so Slovenskom. Tento úsek cyklistickej 
cesty by mal výrazne skrátiť čas prejazdu z Prívarovky na 
Sliezsko. Asfaltový úsek cesty je zatiaľ len na poľskej stra-
ne, jeho pokračovanie na slovenskej strane by malo vznik-
núť v dohľadnej dobe. (ms)

kalendárneho roka je obdobím, počas ktorého je takýchto 
aktivít viac. Vonku je čoraz chladnejšie a tak príjemné pro-
stredie vyhriatych klubovní priťahuje hádam každého. Tí 
starší, viac umelecky nadaní si prídu na svoje napr. v pon-
delok v klubovni v Jablonke, kde sa venujú predovšetkým 
výtvarnej ozdobnej technike dekupáž. Takýmto spôsobom 
zdobia rôzne úžitkové predmety, a ako samé účastníčky 
povedali, hromadia si doma ďalšiu nádhernú, ale k ničo-
mu nepotrebnú vec.

Deti, pre ktoré sú organizované pracovné dielne v Pod-
vlku, sú predsa len z tohto hľadiska praktickejšie a v klu-
bovni pripravujú napr. venčeky, ktoré pri príležitosti 
Pamiatky zosnulých zaniesli svojím blízkym na hroby, pri-
pravujú adventné a vianočné ikebany, stromčeky a rôzne 
ozdoby, ktoré krášlia ich príbytky počas sviatkov. Nuž, zdá 
sa, že starší by si mali tí starší brať z detí príklad. (ms)

Oravská samosprávna hudobná škola  
už funguje

Dňa 21. septembra 2013 bola slávnostné po prvýkrát 
otvorená Oravská samosprávna hudobná škola prvého 
stupňa v Jablonke. Slávnosť sa začala sv. omšou a následne 
sa hostia premiestnili do Centra kultúry Hornej Oravy. Po 
svojom príhovore vojt gminy Jablonka Antoni Karlak odo-
vzdal do rúk riaditeľa hudobnej školy Marka Ciesielského 
dohodu medzi ministrom kultúry a národného dedičstva 
a gminou Jablonka a následne boli predstavení učitelia 
školy. Slávnosť bola ukončená krátkym koncertom vážnej 
hudby. (ms)

Cesta Rajštag vyasfaltovaná  
Dňa 26. septembra bola v časti Stancova slávnostne 

odovzdaná do úžitku novovyasfaltovaný úsek cesty Raj-
štag. Babohorský národný park plánuje obnoviť túto pod-
horskú cestu kompletne obnoviť. (ms)



18 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2013

 KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA

Birmovka a biskupská vizitácia v Novej Belej
Dňa 29. septembra 2013 navštívil farnosť sv. Kataríny 

Alexandrijskej v Novej Belej otec biskup Ján Škodoň, ktorý 
slávil nedeľňajšie sv. omše a pobožností. Radosť, ako aj po-
ďakovanie z tejto biskupskej návštevy vyjadrili v príhovo-
roch mladší i starší z radov veriacich. Spoločne s veriacimi 
si uctil pamiatku zosnulých modlitbou na miestnom cin-
toríne. Okrem toho sa biskup  stretol s veriacimi, ako aj 
apoštolskými skupinami pôsobiacimi vo farnosti. Počas vi-
zitácie sa overovali zároveň administratívnohospodárske 
záležitosti farnosti, inventár farského kostola, jeho potre-
by a stav. 

O 17.00 hodine otec biskup udelil sviatosť birmovania 
žiakom druhej i tretej triedy gymnázia, ktorí sa pripravova-
li na prijatie tejto sviatosti pod vedením miestneho farára 
vdp. Tadeusza Korczaka. (aj)

Fo
to

: S
K

Fo
to

: S
K

Nové gminé cesty v Krempachoch
V októbri boli v Krempachoch predĺžené bočné cesty 

na nových úsekoch a bol na nich vyliaty asfalt. Týmto sa 
zlepšia prístupové podmienky pre obyvateľov bývajúcich 
v blízkosti týchto ciest. Je to výsledok realizácie záverov, 
ktoré boli odobrené na obecných schôdzach a zrealizova-
né na základe programu „Rovnaké príležitostí pre všetkých 
občanov gminy Nový Targ“. Boli to tieto dva cestné úseky: 
290 m so šírkou 4 metre – cesta k „Pacigom na lúke“ a 80 
metrov so šírkou 4 metre – paralelne s ul. Długou za po-

tokom – cesta ku kostolníkovi. Čiže spolu je to 370 metrov 
nového asfaltu so šírkou štyri metre.(fp)

Schôdza na Sliezsku
V Mikołove, kde má svoje sídlo MS SSP na Sliezsku, sa 

uskutočnila 17. októbra t.r. krajanská schôdza. Členovia sa 
zišli spolu s výborom miestnej skupiny a hodnotili svoje 
pôsobenie, diskutovali o otázkach dôležitých pre svoju čin-
nosť. Okrem iného sa rozprávali o výlete, ktorý si pripravili 
do prihraničnej turistickej oblasti na českopoľskom po-
hraničí, ktorá ich zaujala a bude predmetom ich poznania. 
(brono) 

Ocenenie pre Zelený javor
To, že Krempašania sú nadaní tanečníci, je neodškriepi-

teľným faktom a vďaka tomu zo súťažných prehliadok ne-
odchádzajú s prázdnymi rukami, ale s odmenami. Takto 
bolo aj v prípade III. ročníka Medzinárodného festivalu 
tvorby mladých, ktorý sa konal v dňoch 2.5. októbra t.r. 
v Lodži, kde folklórny súbor Zelený javor z Krempách pod 
vedením Márie Wnękovej reprezentoval slovenskú národ-
nostnú menšinu žijúcu v Poľsku. Slovenské tance a meló-
die vysoko ohodnotila odborná festivalová porota a udeli-
la súboru ocenenie Strieborná loď v kategórii folklórnych 
súborov mladých od 17 do 25 rokov. 

Na tento festival prichádzajú mladí umelci s tvorbou 
inšpirovanou folklórom a hudbou. Tohtoročný festival 
mal názov Znenie kontinentov a účastníci prišli z viace-
rých európskych krajín a Ázie. Krásu folklórneho prejavu 
rozličných regiónov a zákutí sveta si mohli návštevníci  
fe s  tivalového diania pozrieť v Manufaktúre a na javiskách 
hudobných klubov a Kultúrneho domu J. Tuwima v Lodži. 
Hlavnou myšlienkou tohto festivalu je vzbudiť v mladých 
ľuďoch záujem o tvorbu vo všetkých oblastiach umenia 
inšpirovaného bohatstvom folklórneho prejavu a kultúr-
nej tradície rozličných národov a etnických skupín z celého 
sveta. Ide o podporu kreativity a umeleckej tvorby mla-
dých ľudí, ktorá je inšpirovaná folklórom. Zo sprievodných 
podujatí zaujímavé boli umelecké a osvetové dielne, mul-
timediálne prezentácie, výstavy a koncerty.

Gratulujeme folklórnemu súboru Zelený javor pekného 
ocenenia a prajeme veľa elánu do práce i úspechov. (aj)
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Otec biskup na školách nedeckého dekanátu
Dňa 17. októbra 2013 sa uskutočnila vizitácia škôl ne-

deckého dekanátu otcom biskupom J. Škodoňom, pomoc-
ným biskupom krakovskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti 
biskup navštívil školy v Nižných Lapšoch, Kacvíne, Krempa-
choch a Novej Belej. Bolo to spojené aj s Dňom národné-
ho vzdelávania a Dňom patróna gymnázia v Krempachoch 
Jána Pavla II.

Najskôr sa otec biskup stretol so žiakmi a učiteľami v 
Kacvíne a Nižných Lapšoch. A predpoludním sa vzácny hosť 
zastavil v súkromnej škôlke Macko Uško v Krempachoch, 
kde sa porozprával so škôlkarmi a vychovávateľkami, vy-
počul si pesničky, ktoré deti preňho pripravili a požehnal 
im a ich rodinám. 

Neskôr sa premiestnil do gymnázia, kde ho očakávali 
žiaci a učitelia. Mládež pripravila pre biskupa krátku filmo-
vú prezentáciu tykajúcu sa ich patróna Jána Pavla II. a jeho 
pontifikátu. V zborovní sa otec biskup porozprával s uči-
teľmi, od ktorých sa dozvedel nielen o ich úspechoch, ale 
aj problémových otázkach. Všetky tieto príhovory zhrnul 
vo svojej výpovedí riaditeľ gymnázia Mgr. J. Sołtys, kto-
rý napokon konštatoval, že napriek rozličným vychová-
vateľským ťažkostiam, rýchlemu napredovaniu techniky 
a programov ich žiaci v porovnaní s mestskými gymnázia-
mi sú na celkom dobrej úrovni. 

Následne otec biskup išiel na základnú školu, kde už 
netrpezlivo naňho čakali mladší a starší žiaci v sprievode 
svojich učiteľov. Posledná biskupská návšteva na základ-
nej škole v Krempachoch bola pred jedenástimi rokmi, 
čiže ešte v starej budove. Počas návštevy si otec biskup 
J. Škodoň pozrel školu, stretol sa so žiakmi i učiteľmi. Žia-
ci pripravili preňho krátky program hovoriaci o hrboľatej 
ceste človeka k sv. Petrovi a zaspievali pár pesničiek. Počas 
programu zaznela aj slovenčina. Tretiaci privítali bisku-

pa básňou Veľký kňaz k nám dnes prichádza a IV. – VI. 
zaspievali pesničku Daj mi vieru v gitarovom doprovode 
Františka Surmu. Biskup poďakoval žiakom za ich prípravu 
a predvedený program, požehnal ich a rozdal im obrázky 
s podobizňou blahoslaveného J. Pavla II. S učiteľmi sa stre-
tol a porozprával v zborovní, kde si trpezlivo vypočul o ich 
starostiach i radostiach so žiakmi. Návštevu uzavrela spo-
ločná modlitba a fotografia. 

Napokon otec biskup zavítal na základnú školu v No-
vej Belej, kde ho milo prijali žiaci i učitelia. Pozrel si tam 
program pripravený žiakmi a porozprával sa s učiteľmi. 
Nazrel aj do výstavby veľkej telocvične, ktorá rastie pri ško-
le a bude zárukou pre správny športový rast detí a mláde-
že. Ešte v ten deň večer sa vo farskom kostole uskutočnilo 
stretnutie so všetkými kňazmi nedeckého dekanátu. (fp)

Sedem rokov webovej stránky
Už sedem rokov prináša čerstvé spravodajstvo webová 

stránka www.krempachy.espisz.pl, ktorá začala svoju pô-
sobnosť v roku 2006. Najskôr mala adresu www.krempachy.
ugnowytarg.pl až od roku 2011 dostala dnešnú podobu. Na 
stránke sa objavujú aktuality spojené nielen s Krempach-
mi, ale aj celým regiónom, ktoré početne na vštevujú mno-
hí čitatelia. Podarilo sa tiež dospieť k úspešnej spolupráci 
s inými elektronickými médiami, ktoré taktiež zobrazujú 
informácie na našej stránke. Pri tejto príležitosti ďakujem 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tvor-
be stránky a obohacujú jej obsah, ktorý je prístupný v poľ-
skej, slovenskej a anglickej jazykovej verzií. Administrátormi 
stránky sú František Paciga a Gabriel Brzyzek a spolupracov-
níkmi Dominik Surma a Ján Krištofek. (fp)

 KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA
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Francúzsky prezident na Slovensku
Prvýkrát v dejinách navštívila hlava štátu Francúzskej 

republiky koncom októbra t.r. Slovensko. Francúzsky pre-
zident François Hollande prišiel na oficiálnu návštevu na 
pozvanie slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý 
mu pri tejto príležitosti udelil najvyššie štátne vyzname-
nanie SR Rad bieleho dvojkríža I. triedy. Francúzsky pre-
zident zas udelil slovenskej hlave štátu najvyššie francúz-
ske štátne vyznamenanie Veľký kríž Čestnej légie, ktorého 
nositeľom bol napríklad aj významný slovenský vlastenec 
Milan Rastislav Štefánik. Predstavitelia oboch štátov ho-
vorili o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, či o boji 
s nezamestnanosťou najmä mladých ľudí. V prítomnosti 
oboch štátnikov podpísali minister zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a veľvyslanec Fran-
cúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot Akčný plán 
strategického partnerstva. (mmm)

V duchu spoločného cyrilo-metodského 
dedičstva

Ďalšia hlava štátu, tentokrát z južnej Európy, navštívila 
Slovensko začiatkom novembra. Bulharský prezident Ro-
sen Plevneliev prišiel na oficiálnu návštevu, ktorá sa niesla 
v duchu 20. výročia nadviazania slovenskobulharských 
diplomatických vzťahov a symbolicky sa konala v roku 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Mo-
ravu, na pozvanie prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča. Medzi hlavnými témami rokovaní boli otázky 
bilaterálnej spolupráce, európska agenda, vstup Bulharska 
do schengenského priestoru i výmena postojov k aktuál-
nym zahraničnopolitickým udalostiam. Prezidenti spo-
ločne otvorili slovenskobulharské podnikateľské fórum, 
ktorého cieľom je podpora vzájomných hospodárskych 
vzťahov. V rámci pripomenutia si spoločného cyrilome-
todského dedičstva bulharská delegácia navštívila mesto 
Nitra. (mmm)

Vidiečanovej Habovke dominovali 
Raslavičania

Na celoštátnej súťaži a prehliadke hudobného folklóru 
dospelých v Habovke sa v dňoch 12. a 13. októbra stretlo 
do 250 ľudových muzikantov a spevákov zo všetkých kra-
jov Slovenska. Súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín 
a sólistov spevákov i inštrumentalistov pod názvom Vi-
diečanova Habovka pripravilo Oravské kultúrne stredisko 
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja a Obecný úrad v Habovke. Vyhlaso-
vateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Brati-
slave. Program festivalu začal v sobotu 12. októbra štvor-
hodinovým maratónom súťažných vystúpení. Divákom 
i päťčlennej odbornej porote, ktorej predsedala PaedDr. 
Angela Vargicová, speváčka a pedagogička z Bratislavy sa 
predstavili najúspešnejšie hudby, skupiny a jednotlivci – 
víťazi krajských súťaží. Večer sa folkloristi zabavili pri ľudo-
vej hudbe. V nedeľu dopoludnia sa vedúci skupín a hudieb 

 Z DIANIA NA SLOVENSKU

stretli na rozborovom seminári a zástupcovia usporiadate-
ľov sa tichou hudobnou spomienkou na cintoríne v Habov-
ke poklonili Jozefovi Vidiečanovi, zosnulému primášovi, na 
počesť ktorého sa podujatie realizuje. Celoštátny festival 
hudobného folklóru vyvrcholil o 14.00 hodine galaprogra-
mom spojeným s vyhlásením výsledkov a odovzdaním 
cien. 

Podľa názorov poroty bola tohtoročná súťaž veľmi vy-
rovnaná a interpretačné výkony, ktoré podali jednotliví sú-
ťažiaci tak boli tým najlepším, čo v oblasti hudobného fol-
klorizmu v súčasnosti Slovensko ponúka. Z tohto dôvodu 
boli jednotliví súťažiaci zaradení iba do zlatého, prípadne 
bronzového pásma. Dominovali najmä spevácke skupiny. 
Dve z piatich titulov laureát putovali do Raslavíc. V kategó-
rii ľudových hudieb a hudobných zoskupení sa laureátom 
tohtoročnej Vidiečanovej Habovky stala Ľudová hudba 
Stanislava Baláža z Raslavíc a v kategórii speváckych skupín 
Mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Raslavičan 
z Raslavíc. Dana Cútová z Pliešoviec si z Habovky odniesla 
titul laureát v kategórii spevákov a najúspešnejšími inštru-
mentalistami sa stali Miroslav Buzrla zo Skalice a Ľubomír 
Varínsky z Košíc. Vidiečanova Habovka tak nielen prezen-
tovala tradičnú hudobnú kultúru slovenských regiónov a 
mnohorakosť jej podôb, ale bola i priestorom pre bližšie 
spoznanie možností jej spracovania a citlivej aktualizácie 
v súčasnosti. Festival usporiadaný s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR nadviazal na viac ako dvadsaťroč-
nú tradíciu hudobných stretnutí ľudových muzikantov rea-
lizovaných na počesť habovského primáša Jozefa Vidieča-
na v Habovke. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Národná bločková lotéria
Začiatkom septembra bola na Slovensku spustená Štát-

na lotéria pokladničných dokladov, známa aj pod názvom 
Národná bločková lotéria, v rámci ktorej môžu nakupujúci 
občania Slovenska vo veku nad 18 rokov zaregistrovať bloč-
ky z elektronických re-
gistračných pokladníc 
v minimálnej hodnote 
1 euro, pričom vyhrať 
môžu každý mesiac od 
100 až do 10000 eur. 
Cieľom tejto lotérie je 
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motivovať občanov, aby si od podnikateľov vypýtali po
kladničný bloček z registračnej pokladne a zabránilo sa tak 
daňovým únikom. (mmm)

Začiatok výstavby diaľnice Svrčinovec – 
Skalité

Koncom októbra sa začala výstavba vyše dvanásťkilo-
metrového úseku v polovičnom profile diaľnice D3 Svrči-
novec – Skalité, keď štyri popredné stavebné spoločnosti 
Váhostav – SK, a.s., Doprastav, a.s., Strabag s.r.o. a Metro-
stav SK, a.s. vytvorili pre výstavbu kysuckého úseku diaľ-
nice pri hranici s Poľskom a Českou republikou Združenie 
D3 Svrčinovec – Skalité a oficiálne prevzali stavenisko. Na 
stavbe kysuckej diaľnice sa najprv začnú prípravné práce 
a zároveň príprava realizačnej projektovej dokumentá-
cie. Ide o pomerne náročnú stavbu, lebo na dvanástich 
kilometroch musia postaviť až dvadsaťštyri mostov a dva 
tunely. Stavba by mala byť hotová, vrátane dodania rea-
lizačnej projektovej dokumentácie, do troch rokov a stáť 
približne 330 miliónov eur. (mmm)

Storočnica A. M. Chmeľa
Pri príležitosti storočnice narodenia kandidáta na bla-

horečenie Andreja Alojza Máriu Chmeľa sa 17. októbra 
t.r. uskutočnila v jeho rodnej obci Spišská Stará Ves svä-
tá omša, ktorú celebroval za účasti predstavených rehole 
bosých augustiánov z Ríma i miestneho farára Pavla Ga-
raja spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po omši nasledo-
valo požehnanie sochy tohto spišskostaroveského rodáka 
v nadživotnej veľkosti, spojené s kultúrnym programom. 
Okolie sochy bolo premenované na Námestie A. M. Chme-
ľa. (mmm)

Najteplejšie za posledných stodvanásť rokov
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu 

bol koniec októbra na Slovensku jeden z najteplejších od 
roku 1901, pričom v čase od 20. do 29. októbra padlo až 
185 rekordov maximálnej teploty cez deň, 184 rekordov 
priemernej teploty a 114 rekordov minimálnej teploty. 
Najrekordnejší bol 28. október, kedy bolo zaznamena-
ných až sto teplotných rekordov. Takáto koncentrácia re-
kordov je v desaťdňovom období na Slovensku ojedinelá. 
(mmm)

Desiaty ročník mladej slovenskej poviedky
Do jubilejného 10. ročníka celoštátnej literárnej súťaže 

mladých autorov, vyhlásenej Oravským kultúrnym stredis-
kom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja sa zaslaním svojich prozaických textov zapojilo 
103 mladých autorov. V troch vekových kategóriách do-
minovali, tak ako v uplynulých ročníkoch, stredoškoláci. 
Súťaž si opäť našla svojho adresáta i pevné miesto me-
dzi ostatnými celoštátnymi literárnymi aktivitami. Stala 
sa priestorom pre spoveď vyzrievajúcich duší, miestom 
hľadania odpovedí na jednoduché i zložitejšie otázky sú-
časnosti. Naplniť poslanie súťaže  verejne prezentovať 
i tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov 
a zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú li-
terárnu tvorbu, pomôže i zborník ocenených prác, vydaný 
pri tejto príležitosti. 

Porotu, ktorej predsedala prof. Eva Kollárová, jej člen-
mi boli prof. Jozef Leikert, Dr. Jozef Brezovský, Dr. Július 
Lomenčík, Mgr. Štefan Balák, zaujali a oslovili príbehy, kto-
ré sú osobitým spôsobom úprimného vyjadrenia svojich 
názorov, pocitov vnímania každodenného života mladých 
autorov. Porota ocenila i skutočnosť, že mnohí mladí au-
tori sa zúčastňujú súťaže už pravidelne a aj konfrontáciou 
s porotou sa umelecky rozvíjajú. Majú rešpekt pred iným 
pohľadom, reflektujú ho, majú svoj názor a vyslovujú ho. 
Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov 6.9. ročníkov zá
kladných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií zís-
kal Juraj Vasek z Dolného Kubína za poviedku Nový domov, 
druhé miesto získala Lujza Lehocká z Trenčína s poviedkou 
Máme v triede anjela a tretie miesto bolo udelené Barbore 
Vojtašákovej z Rabčíc za poviedku Medzinárodný deň týra-
ných žien. V kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až 
oktávy osemročných gymnázií prvé miesto získala Kristína 
Prištiaková z Levíc s poviedkou Presný čas, druhé miesto 
obsadila Mária Bilá z Nižného Hrušova s príbehom Mod-
litba a tretie miesto porota udelila Ivane Furjelovej z Dlhej 
nad Oravou za poviedku Zbytočné pero. Z dospelých auto-
rov do 30 rokov porotu najviac zaujala Katarína Želinská zo 
Sabinova s poviedkou R 611, druhé miesto bolo udelené 
Monike Chupekovej z Dolného Kubína za príbeh Origami 
láska a na treťom mieste sa umiestnil Jozef Harendarčík 
z Podolínca s poviedkou Truhla pre púpavy. Vyhodnotenie 
celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, lite-
rárnym popoludním a spoločným stretnutím s autormi sa 
uskutočnilo 24. októbra o 14.00 hodine v koncertnej sále 
Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. 
Súčasťou bolo i literárne stretnutie so spisovateľmi prof. 
Jozefom Leikertom a Štefanom Balákom, členmi poroty sú-
ťaže Mladá slovenská poviedka. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Zmeny pre platcov DPH na Slovensku
Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým 

či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. 
Finančná správa na Slovensku preto vyzýva podnikateľov, 
aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii, 
alebo si zriadili zaručený elektronický podpis. (zdroj: www.
podstatranskenoviny.sk)
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autori    MONIKA PACIGOVÁ, DOMINIK SURMA 
Poznávacie výlety na Slovensko sú veľmi obľúbené medzi 

žiakmi a  preto len čo sa rozprúdil školský rok, už bol o ne veľ-
ký záujem. Ako prvá išla na poznávací zájazd skupina žiakov zo 
základných škôl z  Nedece a  Kacvína, ktorú sprevádzali učiteľky 
slovenčiny Žofia Bogačíková a Alžbeta Górová.

V dňoch 24. – 25. októbra t.r. sa skupina 35 žiakov zo základ-
ných škôl z Krempách, Novej Belej a gymnázií z Krempách a Niž-
ných Lápš v sprievode učiteľov slovenského jazyka Dominika Sur-
mu, Márie Kačmarčíkovej, Beáty Florczykovej,  Moniky Pacigovej 
a  sprievodkyne Janky Cabadovej vybrala na potulky po Gemeri 
a východnom Slovensku.

Počasie bolo veľmi pekné a spríjemnilo náš pobyt na 
Slovensku. Po výše dvojhodinovom cestovaní sme sa 
zastavili pred krásnym kaštieľom v Betliari  bývalým 

sídlom rodu Andrássyovcov, ktorého zariadenie po dnešný 
deň ostalo pôvodné a nezmenené. Keď sme len vstúpili 
dnu, naším očiam sa ukázal prekrásny interiér. Prechádza-
li sme jednotlivými miestnostiami a nevedeli sme sa na-
čudovať tej kráse, ktorá tam bola. Najväčší záujem však 
vzbudili exotické miestnosti, ako napr.: africká, indická či 
čínska. V africkej sme videli preparovanú múmiu, slona, 
krokodíla, byvola, korytnačku a iné. Na prvom poschodí 
tohto honosného kaštieľa sme si pozreli galériu predkov 
a na druhom okrem iného aj knižnicu, v ktorej sa nachá-
dza viac ako 15000 zväzkov kníh. Najviac však deti zaujali 
poľovnícke trofeje a to najmä tie z Afriky. 

Našou ďalšou zastávkou na ceste za krásami a zaujíma-
vosťami Slovenska bola Ochtinská aragonitová jaskyňa. 
Táto jaskyňa predstavuje unikátny prírodný jav. Je zarade-
ná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO a nachádza sa v Revúckej vrchovine na seve-
rozápadnom svahu vrchu Hrádok, pri ceste medzi Jelšavou 

Spoznávame Gemer a východné Slovensko
a Štítnikom. Jaskyňu objavili náhodne pri razení banských 
chodieb v roku 1954 a z celkovej dĺžky 300 m je od roku 
1972 sprístupnených 230 m. Priestory jaskyne vznikli čin-
nosťou podzemných vôd v kryštalických vápencoch. V 
týchto podzemných dutinách sa neskôr vytvorila arago-
nitová výzdoba, ktorá svojou krásnou výzdobou vo forme 
ihlíc, trsov, kríčkov, hrotov a sĺnc, je jedinečným prírodným 
javom. Jej biela farba kontrastuje s modravým pozadím 
vápencov. Najkrajším priestorom jaskyne je sieň Mliečnej 
dráhy pomenovaná po veľkej dlhej pukline na strope, kto-
rá je vyplnená množstvom bielych aragonitových strapcov 
žiariacich vo svetle lámp ako hviezdy na mliečnej dráhe, čo 
pritiahlo pozornosť žiakov.

Pomaly sme sa poberali do Prešova, kde sme mali pri-
pravený nocľah. Po ceste sme sa však zastavili v Košiciach, 
kde sme sa poprechádzali po Hlavnom námestí a pozreli 
sme si stavbu vrcholnej gotiky  Dóm sv. Alžbety, ktorý je 
najväčším kostolom na Slovensku s plochou 1 200 m² a 
kapacitou vyše 5 000 ľudí. Je to zároveň hlavný chrám Ko-
šickej rímskokatolíckej arcidiecézy. Vonkajšia dĺžka dómu 
je 60 m, šírka 36 m a výška severnej veže 59 m. 

Večer sme strávili veľmi príjemne na koncerte róm-
skej hudobnej skupiny „Cigánsky diabli“. Je to jedinečné 
zoskupenie hudobníkov, ktorí od roku 1991 dokázali to, 
čo sa v strednej Európe málokomu podarilo. Orchester je 
odbornou verejnosťou považovaný za jeden z najlepších 
orchestrov v kategórii Etno a World Music na svete a je 
veľmi priaznivo prijímaný aj širokou verejnosťou, doma aj 
v zahraničí. Cigánski Diabli prinášajú originálne diela, od-
vážne aranžmány, neobvyklé hudobné kombinácie a nový 
imidž. Tradíciu obohatili svojimi sólovými hudobnými pro-
jektmi a spoluprácou s viacerými symfonickými orchestra-
mi, kde majstrovsky spájajú folklórnu muziku s ostatnými 
hudobnými žánrami (jazz, etno, flamenco) a doplnili ich 

Účastníci výletu pred 
kaštieľom Betliar.

Foto: D. Surma
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výnimočnou virtuozitou, ktorá je neodmysliteľnou súčas-
ťou umeleckého prejavu Cigánskych diablov.

Druhý deň bol ešte zaujímavejší ako predchádzajúci. 
Navštívili sme hvezdáreň a planetárium v Prešove. Činnosť 
Hvezdárne a planetária v Prešove je adresovaná práve žia-
kom a pedagógom všetkých stupňov škôl, deťom predškol-
ského veku, dospelým, dôchodcom a rôznym záujmovým 
skupinám. Formou audiovizuálnych programov pod ume-
lou hviezdnou oblohou planetária a v prednáškovej sále, 
prednášok, filmov, astronomických pozorovaní pre verej-
nosť, výstav a pod. sa návštevníkom ponúkajú zaujímavé 
a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu 
Zem. A tak sediac v Prešove sme pozorovali nočnú oblohu, 
akú vidieť na južnom póly našej zemegule. Pre všetkých 
to bol nevšedný zážitok, ktorý im navždy utkvel v pamäti. 

Ďalším a zároveň aj posledným bodom nášho programu 
bola návšteva Technického Múzea Solivar v Prešove. Je to 
unikátny komplex technických objektov na čerpanie a va-
renie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K obje k  tom 

na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí 
najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, 
varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka 
(turňa). Tu sme sa dozvedeli, ako sa kedysi získavalo soľ zo 
soľanky a aké stroje používali v priebehu uplynulých sto-
ročí. 

Potom nám neostalo nič iné, ako nastúpiť do autobusu 
a pobrať sa na cestu domov. Avšak ešte na spiatočnej ces-
te sme si urobili prestávku na nákup. 

Dva krásne dni strávené na potulkách po Slovensku 
sú už za nami. Umožnili deťom, najmä tým najmladším, 
priamy dotyk a kontakt s krajinou svojich predkov a slo-
venským jazykom, ktorý sa učia na našich školách. To, čo 
sme sa dozvedeli, čo sme videli a zažili ostane v nás a pre-
to touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať gene-
rálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi za organizáciu 
výletu. Za čiastočnú finančnú podporu ďakujeme aj Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A už teraz opäť s netrpez-
livosťou čakáme na budúcoročný. 

Žiaci z Nedece a Kacvína, počas divadelného predstavenia Psíček a mačička. Foto: J. Cabadová

Žiaci z Kacvína a Nedece v Košiciach. Foto: A. Góra



24 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2013

 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (23)
Krehký príbeh
Aj jeseň prináša svoje dary:
trpké i sladké, prezreté, 
posypané cukrom nostalgie 
prikryté šatkou clivoty...

Pristúpila do vlaku v R. na trati Nitra  Leopoldov. Sadla si 
hneď pri dverách, obrátená tvárou do vozňa. V malom 
vagóne motoráčika nebolo veľa miesta na vyberanie. 

Sedel som o niekoľko radov sedadiel ďalej na druhej stra-
ne voza, tvárou obrátený oproti nej a občas  sám neviem 
prečo  mi padol zrak na ženu v pokročilom veku, s bujný-
mi, ale prešedivenými vlasmi, s tvárou poznačenou vekom. 
Môj zrak hádam priťahovali ušľachtilé črty jej tváre, ktorá 
aj v tomto veku bola pekná a vyžarovala z nej vnútorná vy-
rovnanosť a pokoj. Alebo sa mi to len zdalo?

Na trati do Leopoldova čas rýchlo utekal. Keď sme sa 
pohli z nasledujúcej zastávky, zrak sa mi opäť usadil na jej 
tvári, a ona sa tomu nebránila. V jej pohľade akoby sa obja-
vil záblesk a mne sa zdalo, že ma odniekiaľ pozná. Keď ešte 
raz pozdvihla zrak ku mne, čosi sa pohlo aj v mojej pamäti 
a zrazu sa mi pripomenula zo zabudnutia.

„Bože, veď ja tú ženu poznám. Aha, vlasy! To boli ke-
dysi vlasy čierne, havranieho odtieňa. A tmavé oči  
s nepokojnými ohníkmi! Akoby sa len tak z roztopaše samy 
pre seba smiali! Ach, veď tá prešedivená žena, to je Marka! 
Tak sme ju my mladí kedysi volali a oslovovali v dedine.

Odvrátil som tvár a zadíval som sa na rýchlo sa po-
súvajúci obraz polí a vzdialených vinohradov. Ale obraz 
krajiny som vôbec nevnímal. Zrak som mal obrátený do 
spomienok.

Nebolo tam toho veľa, ale bolo to v mojom živote veľmi 
pôsobivé. Aj po toľkých rokov ma to obšťastňovalo. Najskôr 
som sa ocitol ako chlapec s husami na pieskových roliach 
za dolnou dedinou pri agáčine. Bolo po žatve a na str-
niskách plno kláskov, ktoré kŕdle našich husí horlivo zbie-
rali. Keď sa napásli, pokojne sedeli po kŕdľoch s plnými 
hrvoľmi zrna neďaleko nás a odpočívali. My pasáci tiež. 
Najskôr sme sa rozprávali. O škole, o nezbedách. Neskôr 
ktosi navrhol, aby sme sa zahrali na naháňačku. Ale po 
rajčuli. Rajčuľa, to boli pravidelné geometrické útvary vo 
forme štvoruholníkov a uhlopriečok, najskôr vyznačené 
na strnisku palicou a potom starostlivo vyšliapané bosými 
nohami. Dlho sme sa hrali a naháňali. Samozrejme, chlapci 
naháňali dievčatá, ktorým sa pestré sukničky plantali po-
medzi nohy. Ale keď už sme boli dostatočne rozbláznení, 
prestali sme svoje protivníčky chytať za ruky, ale už sme 
ich chytali za opálené nohy, čo sa nezaobišlo bez veselé-
ho výskania. Marka bola trochu od nás staršia a vyspelej-
šia, nehovoriac o tom, že sa viacerým chlapcom páčila jej 
bujná čierna štica, rozosmiate ústa a nezbedné oči, ktoré 
sa nám mladším akoby posmievali. Keď však pri husiach 
nebolo starších, boli sme na naháňačku dobrí aj my.

Už sme sa dosť nahrali i nasmiali, už sme boli aj unavení 
a mnohí už z rajčule vystúpili a chytili sa krajcov omaste-
ného chleba s cibuľkou, ale ja som ešte dobiedzal do Mar-
ky a vždy, keď som sa rozbehol za ňou, svižne preskočila na 
druhý jarok už hodne vyšliapanej rajčule a iba sa mi smiala 
do tváre: „No čo, maličký, chytíš ma?”

Nôžky jej svižne preskakovali z rajčule na rajčuľu. Už ma 
to dožralo a keď nešlo inak, hodil som sa za ňou ako brankár 
a podarilo sa mi ju chytiť zľahka za lýtko, až sme obaja spadli 
s veselým smiechom. Keď som sa ocitol pri nej na zemi, 
ostalo mi zrazu veľmi dobre. Nechcelo sa mi ani vstávať. 
Pomaly som k nej otočil tvár a pozrel zblízka do jej stíšených 
očí a ruka sa mi nevdojak skĺzla pomaly po zamatovej po-
kožke jej opálenej nohy. Akoby sme obaja spozorneli, niečo 
medzi nami prebleslo a každý sme sa utiahli inam. Naša 
hra nadnes skončila, a vlastne skončila navždycky.

Do ticha, ktoré sa na chvíľu pri jedení olovrantov 
rozhostilo medzi nami, vstúpilo zrazu monotónne huča-
nie leteckých motorov, ktoré postupne narastalo tak 
ako sa letecké perute vysoko na oblohe približovali nad 
naše polia a smerovali pomaly na juh smerom nad Veľké 
Zálužie a tam kamsi k maďarským hraniciam, čo ešte mohla 
vymedziť naša predstavivosť.

„Už sa vracajú,” poznamenal ktorýsi z našich kamarátov.
„Odkiaľ sa vracajú?” spýtala sa Fanka.
„Boli voľakde na severe bombardovať mestá a továrne,” 

rozvíjal svoje predstavy Jožo. V tomto ohľade sme už boli 
z rozhovorov dospelých v rodinách na svoj vek veľmi vzdelaní 
a rozhľadení. Hádam by sme sa boli takto s preletom lieta-
diel amerických bombardovacích perutí v toto júlové nesko-
ré popoludnie roku 1944 aj my rozišli domov, keby niekto 
z nás nebol naraz skríkol, ukazujúc k nebu:

„Pozrite...!”
Všetci sme zdvihli hlavy hore a už sme aj začuli nepra-

videlné zavíjanie leteckých motorov stíhačiek, ktoré naraz 
pokryli veľký kus oblohy a začali sa hmýriť, ako keď vyplaší-
te včely. Kde sa tu nabrali? pomyslel som si. Susedov Jožo, 
ktorý už videl leteckú bitku nad našou dedinou, akoby čí-
tal moje myšlienky a sledoval môj údiv a poznamenal:

„Oni vždy letia s bombardérmi, ale veľmi vysoko nad nimi 
a my ich nevidíme, až vtedy, keď musia zostúpiť nižšie a bo-
jovať s nepriateľskými stíhačkami, aby ubránili nižšie letiace 
bombardéry.”

Nebolo času na dlhé pozorovanie, lebo naraz sa z prud-
kej naháňačky odlepili dva stroje a začali sa rútiť dole, ako-
by smerom k nám. Jeden sa však nad zemou rozpadol nad 
hájom blízko Génová, ale druhá stíhačka, z ktorej sa tiahol 
pás dymu, sa rútila rovno na nás. Všetci sme zvýskli a vrhli 
sme sa na zem. I husi sa vyplašili a rozutekali..., ale keď ne-
pravidelné zvuky motora, pripomínajúce stony raneného 
zvieraťa, preleteli ponad nás, zdvihli sme hlavy a stačili sme 
ešte vidieť, ako nemecký Messerschmidt dopadol do sa-
sinkovského hája nad našou dedinou.

Idúc domov v tichu som cítil, že na jeden deň bolo tých 
zážitkov mnoho: pekných i bolestných. Letecký súboj nad 
našimi hlavami nás vrhol späť do krutej reality približu-
júceho sa frontu a neistej budúcnosti nás i našich rodín. 
Cítili sme, že naše detstvo končí a s ním aj pekné bez-
starostné dni. Naozaj, zanedlho nás zasiahli búrlivé augus-
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tové udalosti v štyridsiatom štvrtom a vyburcovali aj našu 
dedinu, pretože sa trnavská posádka presúvala do Povsta-
nia cez našu dedinu smerom na Nitru. Moja mama ma už 
neposielala pásť husi a Marku som už na strnisku viacej 
nestretol. Ibaže struna, ktorú v mojej mysli i v mojom tele 
rozozvučal náhodný dotyk mladého dievčenského tela, tl-
mene znela ďalej, bez toho, aby som na pôvodkyňu tejto 
ozveny v duši nejako zvlášť myslel.

Keď som sa pozrel tým smerom, kde sedela vo vlaku, 
zbadal som, že aj ona je zahľadená do okna alebo do spo-
mienok. Prišla mi na um iná príhoda, práve taká krásna, 
bezstarostná a vzrušujúca. Bolo to už dosť rokov po voj-
ne, začiatkom päťdesiatych rokov, pred maturitou. Chodil 
som hrdo po dedine, ako každý chlapec, ktorý si myslí, 
že maturitou vstupuje do sveta dospelých. Bol predvečer 
našich šalátových hodov (tak sa im dodnes hovorí, lebo 
sú na Trojicu) a do dediny zavítali komedianti s kolotočom 
a strelnicou. Z amplióna sa ozývala hudba a kolotoč sa 
krútil obťažkaný deťmi a mladými ľuďmi. K večeru začali 
prevládať mladé páry, ktoré si kolotočovú zábavu vylepšili 
vyhadzovaním partnerky na sedačke. Ako sa obzerám okolo 
seba, s kým by som mohol sadnúť na kolotoč, vidím neďale-
ko seba Marku. Nedalo mi, aby som ju neoslovil:

„Servus, Marka. A ty sa nejdeš povoziť?”
„Ani nie, akosi sa mi nechce,” mykla ľahostajne plecom.
„A kde máš spoločnosť?”, dobiedzal som ďalej.
„Na vojenčine. A čo, nemôžem ísť medzi ľudí aj sama?”, jej 

oči sa mi usmievali rovno do tváre. Medzitým kolotoč začal 
spomaľovať a dopredu postúpili tí, ktorí chceli predchá-
dzajúcich vystriedať. Keď sme sa ocitli pred prázdnymi 
sedačkami, pokynul som jej, aby si sadla a pridržal som jej 
sedačku. Nasadla, a ja som sa uvelebil na sedačku za ňou, 
pritiahol som sa k nej a chytil jej reťaz.

„Uvidíš, ako budeš lietať!”, zastrájal som sa.
„A nebojíš sa, že vyletíš zo sedačky?”, podpichovala ma, 

ale iba tak, očistom. Bolo vidieť, že sa na zábavu teší.
Keď sa kolotoč rozkrútil a odstredivá sila nás v pomere 

k zemi zošikmila, vymrštil som Markinu sedačku do vzdu-
chu, až zvýskla. Vlasy jej viali vo vzduchu ako farebná au-
reola okolo rozosmiatej tváre. Následne som mal možnosť 
dosiahnuť jej ruku natiahnutú vo vzduchu, obaja sme sa 
zatočili a reťaze oboch našich sedačiek vytvorili jeden sple-
tenec. Nebránili sme sa tomu, naopak, vzrušene sme sa 
rozprávali pritisnutí k sebe, ani čo by sme boli dlhé roky 
dôverne známi. A znovu som si uvoľnil sedačku a vymrštil 
spoločníčku do vzduchu. Nadšená zaklonila hlavu a dlhé 
čierne vlasy jej vytvorili vo vzduchu vlajúci závoj.

Keď kolotoč zastal a zošmykli sme sa zo sedačiek, chytila 
ma nevdojak za rameno a oprela sa o mňa celým telom, 
šťastná a rozradostená vzdychajúc so smiechom:

„Tuším sa mi ešte hlava točí. Musím sa o teba oprieť.” 
Načo hovoriť o vlastných pocitoch. Boli prijemné a zane-
chali v mojej duši silný dojem, keď si na ne ešte i dnes tak 
živo spomínam.

Do tretice mi v pamäti vystúpila spomienka na veľko-
nočnú oblievačku. To sme sa vybrali s priateľom Ivanom, 
ktorý mal v tej časti dediny svoju priateľku, a ja som ho 
nakriatol, aby sme sa zastavili obliať aj Marku. Ako to už 

pri takých príležitostiach býva, oblievači sú starostlivo 
očakávaní. Ibaže my sme sa trochu poponáhľali, aby sme 
boli prví. Zatiaľ čo Ivan oblieval ostatné ženské pokolenie 
v dome, ja som sa vkradol do spálne a zastihnúc Mar-
ku v posteli, strmo som strhol jej perinu. Keď som za-
zrel nôžky vykúkajúce z jemnučkej nočnej košieľky a na 
bielom podhlavníku rozostretú záľahu čiernych vlasov, 
ustrnul som. Aj dnes mi je ľúto, že neviem maľovať. Krása 
a dramatickosť tohto okamihu by predstihli aj Goyovu 
Majú. Na druhej strane pohľad na mňa by naisto poslúžil 
ako vďačný námet pre karikaturistu, ako som tam na oka-
mih zmeravel v grotesknom posunku s hrnčekom vody 
a s túžbou hrnček praštiť niekam do kúta a ľahnúť si k nej 
do perín a utopiť sa v jej vôni a v očarení chvíle.

Ale to by už nebola oblievačka. Asi si to uvedomila skôr 
ako ja, keď mi nezbedné kopla do hrnčeka, až sa mi skoro 
všetka voda vyliala do postele, zvýskla a už jej nebolo.

Marka ako hviezda zažiarila na nebi môjho života. Ale 
bol to iba záblesk meteoritu, ktorý v atmosfére každoden-
ného všedného života rýchlo dohorel. Stalo sa to takto. Mal 
v som dedine ešte dvoch kamarátov: Tibora a Jura. Nie dlho 
po Veľkej noci sme sa stretli pri kostole a keď parkom pre-
chádzali dievčatá, náš pohľad upútala medzi nimi predo-
všetkým Marka. Aj ona úkosom zachytila našu pozornosť, 
lebo už jej rozhovor so spoločníčkami stratil bezstarostnú 
uvoľnenú atmosféru. Neviem ako, ale nezdržal som sa, aby 
som kamarátom nepovedal, ako sa mi Marka páči. Očaká-
val som ich povzbudenie a žičlivosť, ale bol som zarazený, 
ako ma Tibor stroho odbil:

„Ale Erno, kam sa hrabeš! Tá má nápadníkov! A okrem 
toho je od teba o tri roky staršia!”

Možno aj bola naozaj o niečo staršia, ale takúto spŕšku 
som od svojho kamaráta nečakal. Po chvíli som sa rozlúčil 
a odišiel som domov pobaliť si veci, lebo som odchádzal na 
vysokú do Bratislavy. Tým pre mňa miestne srdcové záleži-
tosti skončili. Až po rokoch, vlastne až nedávno, som sa do-
zvedel, prečo ma Tibor vtedy tak odbil. Nebola to len otáz-
ka veku, ale predovšetkým skutočnosť, že Juro, s ktorým on 
bol dôvernejší kamarát než so mnou, sa v tom čase tiež 
uchádzal o priazeň tejto dámy. Ani z toho nič nebolo. Do-
konca, keď sa jej mládenec vrátil z vojny, nevzali sa, ale sa 
vydala za dôstojníka a stratila sa nám z dohľadu, čo bolo 
dobré pre pokoj našich duší.

V hlave mi vírili pekné i dramatické spomienky na roky 
mladosti, spojené s týmto krajom. Keď sa v nich vynorila 
aj Marka, nedalo mi, vstal som a podišiel k nej a spýtal sa:

„Dovolíte?”
„Nech sa páči,” odpovedala a v očiach sa jej na oka-

mih zaiskrilo tak ako kedysi, hoci vzápätí iskru vystriedal 
neutrálny pohľad.

„Nehnevajte sa, že som sa tak po vás pozeral, ale za 
ten svet som si nevedel spomenúť, či vás poznám a odkiaľ 
vás poznám,” povedal som.

„A teraz už viete?”, spýtala sa s miernym úsmevom.

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

Nitra 2010, 183 s.)
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Prvé mesiace nového školského roka ubiehajú veľmi rýchlo. 
Už aj najmladšie deti, ktoré ešte len v  tomto roku nastúpili do 
školy, si zvykli na nové okolie. Nadobudli nových kamarátov či 
kamarátky, oboznámili sa s učiteľmi a začali svoju púť školskými 
chodbami za poznaním. Práve pre nich sa v  prvých mesiacoch 
nového školského roka pripravujú pasovačky, aby boli dôstojne 
prijatí do žiackeho cechu. 

Prváčikovia zo Základnej školy v Krempachoch si deň  
7. novembra 2013 určite dobre zapamätajú, keďže prá-
ve vtedy sa konala slávnostná pasovačka na školákov. 

Spoločne zložili slávnostný sľub prváka a predviedli nacvi-
čený program pred ostatnými žiakmi, učiteľmi, rodičmi 
a starými rodičmi. 

Najskôr si však museli miesto v školských laviciach za-
slúžiť. Starší žiaci pripravili pre nich viaceré úlohy, ktorými 
overovali ich šikovnosť, zručnosť a zdatnosť. Všetci prvá-
čikovia zvládli tieto skúšky výborne. Nakoniec vypili elixír 
múdrosti a slávnostne recitovali svoj prvácky sľub a potvr-
dili ho odtlačkom svojho prsta na slávnostnej listine, kým 

Krempašská prvácka pasovačka

ich riaditeľka základnej Mgr. L. Kamońová s pomocou star-
ších žiakov pasovala veľkou ceruzkou na žiakov, čím vstúpi-
li do cechu žiakov základnej školy. Po tejto peknej udalosti 
si prváčikovia prebrali odmeny za svoju statočnosť z rúk 
triednej učiteľky Mgr. Z. Kalatovej, ktoré pre nich pripravil 
školský obchodík a rodičovská rada.

V prvej triede je desať žiakov, päť dievčat a päť chlap-
cov. Niektorí z nich navštevujú aj vyučovanie slovenského 
jazyka.

Tak a teraz sa už z našich prvákov stali ozajstní prváci. 
Ostáva nám už len popriať im veľa šťastia a úspechov v 
škole. Zároveň, aby nezabúdali na slová sľubu, že budú usi-
lovnými žiakmi, odhodlanými prehlbovať svoje poznatky 
a budú mať úctu voči svojím rodičom, učiteľom i starším. 

Básne a pesničky v podaní prvákov

Potvrdenie prijatia do žiackych radov 
odtlačkom prsta

Vedomostný kvíz

Pasovanie na žiaka



27KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Dôstojnou spomienkou na obete Tatier je Symbolický cintorín 

pri Popradskom plese pod západnými stranami Ostrvy v limboro-
vom poraste vo Vysokých Tatrách. Je to neobyčajné miesto, kde si 
turista uvedomí mohutnú silu prírody, od ktorej je závislý. 

K symbolickému cintorínu sa najpohodlnejšie dostanete 
cestou od zástavky tatranskej električky na Poprad-
skom plese, kde sa nachádza aj veľké parkovisko pre 

autobusy a osobné automobily. Odtiaľ asfaltovou cestou 
v dĺžke necelých 5 kilometrov sa za necelú hodinu dosta-
nete až do areálu Symbolického cintorína pri Popradskom 
plese. Keby ste prišli k Popradskému plesu z iného smeru, 
potom z Popradského plesa sa k cintorínu dostanete po 
vyznačených turistických značkách asi za 5 minút.

Návštevníkov pri vstupe na tento nezvyčajný cintorín 
víta motto napísané na skale so štátnym znakom SR: Mŕt-
vym na pamiatku - živým na výstrahu. Nachádza sa tam 

Symbolický cintorín v Tatrách
cca. 300 pamätných tabúľ, na ktorých sú mená obetí Vyso-
kých Tatier, ale kde nie je nikto pochovaný. Pôvodne boli 
pamätné tabule obetí Vysokých Tatier roztrúsené viacme-
nej na konkrétnych miestach horských tragédií. Autorom 
myšlienky na vytvorenie centrálneho pamätníka tatran-
ských obetí bol akademický maliar Otakar Štáfl z Prahy. 
On spolu s manželkou a niekoľkými priateľmi sa pustil do 
výstavby diela v roku 1936. Projekt kaplnky vypracoval  
Ing. Róbert Vosyka z Popradu. Rázovitosť tohto miesta 
dopĺňajú ručne vyrezávané detvianske kríže. Prvé symbo-
lické, ručne vyrezávané kríže pochádzali z dielne rezbára 
Jozefa Fekiača  Šumného z Detvy. Drevorezbu v interiéri 
kaplnky urobil Ladislav Tfirst. Symbolicky cintorín bol vy-
svätený a odovzdaný verejnosti 11. augusta 1940. 

Za správu cintorína zodpovedajú od roku 1995 Štátne 
lesy Tatranského národného parku. Od roku 1970 je sym-
bolický cintorín zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. 
Pre návštevníkov je každoročne uzavretý od 1. januára do 
30. júna. 

Potvrdenie prijatia do žiackych radov 
odtlačkom prsta

Skala so štátnym znakom SR a nápisom: Mŕtvym na pamiatku – živým na výstrahu Pamätné tabule obetiam Tatier
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Počas svojho pobytu v  kúpeľoch v  Piešťanoch som bol ohro-

mený, ako veľa Arabov z  Blízkeho východu prichádza na kúpeľnú 
liečbu na Slovensko. Sú to moslimovia. Veľmi nábožní. V  jednom 
z hotelov prenajali za ťažké peniaze celé poschodie, aby tam mohli 
zriadiť modlitebňu, niečo ako mešitu. Keď som ich videl oblečených 
do svojich tradičných dlhých šiat, na hlavách s turbanmi, zahanbil 
som sa, že ja som tu v civile, nemám na sebe sutanu, dokonca ani 
čiernu košeľu s golierikom, že sa jednoducho verejne nepriznávam 
ku Kristovi a  Cirkvi. Kdekoľvek som ich stretol: na ulici, v  obchod-
nom dome, na liečebných procedúrach, vždy mali v  ruke ruženec, 
na zrniečkach ktorého moslimovia vyslovujú s  úctou oslovenia 
Pána Boha: Velebíme Ťa, ó  Najlepší, ó Spravodlivý, ó Kráľ, ó Stvo-
riteľ... atď. Ruženec som tam odriekal každý deň, dokonca všetky 
časti, keďže času som mal dosť. A predsa som nikdy nenosil ruže-
nec v rukách v situáciách, v akých som ho videl v rukách moslimov, 
ako niečo samozrejmé. Myslím, že ja, ako katolícky kňaz a  aj via-
cerí z vás, bratia, otcovia rodín, mužovia, máme sa čo od moslimov 
učiť: učiť sa náboženskej horlivosti, učiť sa vyznávať vieru verejne, 
učiť sa byť hrdými, že patríme Kristovi, učiť sa ukazovať vieru bez 
hanby a bez strachu.

Vo farnosti Krásno, kde som nedávno pôsobil, som mal 
farníka, 30ročného Mariána, ktorý zažil hlboké obrá-
tenie. Obrátil sa počas dovolenky v Chorvátsku, kde 

sa vybral s kolegami na jednodňový výlet do Medžugoria 
v Bosne. Ako nemluvniatko bol síce pokrstený, ale žiadne 
iné sviatosti neprijal a ani nikdy nechodil do kostola. Rodičia 
pracovali ako učitelia a taktiež činovníci komunistickej stra-
ny. Keďže sa báli o prácu, vieru vôbec nepraktizovali. Syna  
(i ostatné príbuzenstvo: ďalšieho syna a dcéru) pokrstili po-
tajme vo vzdialenej farnosti. Keď padol komunizmus, stali 
sa v roku 1991 kapitalistami – veľkými podnikateľmi v oblas-
ti obchodu. Teraz už mohli praktizovať vieru, ale staré zvy-
ky boli ťažko prekonateľné. Predtým sa klaňali komunizmu, 
teraz kapitalizmu. Človek sa musí niekomu klaňať: ak nie 
Bohu, tak akýmsi bôžikom, že?

Po návrate z dovolenky v Chorvátsku prišiel syn Marián 
na faru:  Prosím, pán farár, chcel by som sa porozprávať. 
Prosím pekne. Hovoril, ako ním otriasla v Medžugorí modli
tba svätého ruženca. Každý desiaty v inom jazyku. Obrovská 
koncentrácia a disciplína tisícok ľudí. Hovoril, že v skuto
čnosti nebol neveriacim, veril, že Boh existuje, ale nič viac. 
Nikdy s Bohom nekomunikoval. Modlitba bola pre neho 
neznámy pojem. Z Medžugoria si priviezol ruženec. Prosil 
o pomoc, že by sa chcel túto modlitbu naučiť. Rok chodil 
na katechézu spoločne s niekoľkými dospelými, ktorých 
som pripravoval do krstu. S povolením biskupa som udelil 
krst a birmovku týmto dospelým katechumenom, pričom 
Marián pristúpil počas tejto liturgie po prvýkrát k svätému 
prijímaniu. O niekoľko mesiacov neskôr uzavrel sviatosť 
manželstva. Ružencovú modlitbu odrieka, na moje pre-
kvapenie, každý deň. Má čas na všetko: na prácu v neďale-
kom podniku, má čas na praktizovanie náboženstva, čas na 
modlitbu, čas pre manželku a čas na zábavu s deťmi. Každú 

Tomáš Červeň v kázni na odpuste v Chyžnom
chvíľu chodia kdesi na nejaký výlet alebo púť. Keď manžel-
ka porodila dcérku v siedmom mesiaci, prerušil prácu, aby 
mohol byť doma so starším dieťaťom a čo najviac s manžel-
kou, ktorá strávila v nemocnici s dieťaťom v inkubátore dva 
mesiace. Raz som sa ho opýtal:  Marián, povedz mi, čo Ti 
dáva ruženec? - Prosím pán farár, vďaka modlitbe som lepší.  
Bratia a sestry, myslím si, že je to pravda tiež o nás. Vďa-
ka ružencovej modlitbe sme lepší. Ja tvrdím tiež o sebe ako 
kňaz: keby som neodriekal ruženec, bol by som horší. Je 
pravdou, že som zlý a hriešny. Ale bez ruženca by som bol 
omnoho viac hriešny a oveľa horší.

Myslím, že ste sa často v živote stretli s výčitkou: ty sa 
stále modlíš a aký si, aký si ku mne? Chodíš do kostola a si 
horší, horšia od tých, ktorí nechodia! To je falošná výčitka. 
Netreba sa jej báť. To vyčítali námorníci svojmu kapitánovi 
na palube, lebo sa stále modlil a zároveň bol na nich veľmi 
tvrdý a často im nadával. A on povedal:  Drahí námorníci, 
ďakujte Bohu, že sa každý deň modlím, lebo vďaka modlitbe 
vám iba nadávam, nič viac. Keby som sa nemodlil, tak by 
som vás už dávno postrieľal. A my povedzme blížnemu:  Je 
pravda, že som často zlý, hriešny človek, prepáč mi, prosím. 
Jednak si uvedom, že bez modlitby by som bol ešte hriešnej-
ší a oveľa horší, – tak reagujme.

Na druhej strane si my, katolíci, musíme poriadne spy-
tovať svedomie a pýtať sa, či ružencová modlitba prináša 
v mojom živote ovocie, predovšetkým vo vzťahu k iným ľu-
ďom. Pretože budeme súdení nielen Bohom, ale aj člove-
kom: Či si ma miloval tiež vtedy, keď som si to nezaslúžil? 
Či si mi trpezlivo slúžil nielen vtedy, keď som bol dobrý, ale 
tiež vtedy, keď som bol nervózny a netrpezlivý? Stále si spo-
mínam na to, čo mi povedal otec biskup Škodoň na mojej 
prvej primičnej omši: Takým budeš kňazom, aká bude Tvoja 
modlitba. Je to pravda. Ak sa modlím dobre, som lepším pre 
blížneho. Ak sa modlím zle, bez sústredenia, bez viery, bez 
lásky, som horším pre ľudí. Dobrá modlitba prináša dobré 
ovocie. Zlá modlitba nerodí žiadne ovocie.

Bratia a sestry, čím je katolícky ruženec v porovna-
ní s inými ružencami, hoci s tým moslimským? Čím sa od 
nich odlišuje? Výzorom? Počtom zrniečok? Farbou? Rozdiel 
spočíva v tom, že katolícky ruženec je hlásaním Evanjelia, 
hlásaním dobrej zvesti. Akej zvesti? Choďte a hlásajte ľu-
ďom radostnú zvesť – hovorí Ježiš kresťanom – zvesť alebo 
informáciu o tom, že Ja, váš Stvoriteľ, som sa stal jedným 
z vás. Ponížil som sa a pokorne som prijal ľudskú podobu, 
aby som oslobodil človeka z väzenia hriechu a smrti. O tom 
uvažujeme, bratia a sestry, už v prvom tajomstve Ruženca: 
Zvestovanie? A potom postupne v nasledujúcich desiatich 
hlásame Božskú smrť a víťazstvo nad smrťou. To je radostná 
zvesť, na ktorú ľudia čakajú, na ktorú majú právo. Mária si 
nenechala túto radostnú zvesť sama pre seba – uteká s ňou 
k Alžbete a rozpráva, čo sa v nej udialo. Môžeme povedať, 
že Mária je prvou Evanjelizátorkou, prvou hlásateľkou prav-
dy o vykúpení sveta. Niekedy deti prosia rodičov: Mama, 
otec, povedzte mi niečo o Bohu. Čo povieme dieťaťu? Nič? 
To by bola katastrofa v katolíckej výchove. Začnime týmto: 
Drahé dieťa, Pán Boh nás miluje. – Otec, mama, a ako nás 
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miluje? A kde je? Čo pre nás robí? Rodičia musia byť pre 
dieťa prvými a nezastupiteľnými evanjelizátormi. Keby hlá-
sanie kresťanskej viery spočívalo výlučne v rukách biskupov 
a kňazom, neboli by sme tu na Orave kresťanmi, alebo by 
sme tu ani vôbec neboli. Rodičia, ktorí obetavo odovzdávajú 
život, ochotne odovzdávajú aj vieru. A naopak: rodičia, ktorí 
majú poriadok v náboženskom živote, ochotne odovzdáva-
jú tiež život. Samozrejme, v prípade rozhodovania a diskusii 
o reprodukcii je potrebné brať do úvahy aj zdravotné mož-
nosti rodičov.

V tomto roku pripadá okrúhle výročie (1150te) prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na územie vtedajšieho Veľkomorav-
ského kniežactva. V našom kostole v Chyžnom máme pekné 
sochy týchto svätcov na veľmi významnom a čestnom mies-
te – nad krstiteľnicou. To je informácia a znak, že náš krst 
a naša kresťanská viera na týchto územiach je veľmi úzko 
spojená práve s nimi. Obaja bratia: Metod – významný práv-
nik a Cyril – vynikajúci filozof a profesor, pochádzali z veľmi 
bohatej rodiny aristokratov zo Solúna (Byzancia). Veľkomo-
ravské knieža Rastislav požiadal cisára Michala o vyslanie 
misionárov, ktorí by mohli domácim obyvateľom rozprávať 
o Kristovi v pre nich zrozumiteľnom staroslovanskom jazy-
ku. Cisár poslal dvoch bratov – sv. Cyrila a Metoda, ktorí 
poznali túto reč, pretože ich matka mala slovanské korene. 
Sv. Metod – biskup z mitrou na hlave – bol arcibiskupom ce-
lého územie tzv. Veľkej Moravy s dôležitým centrom v Nitre. 
Cyril, ten v hnedom habite, preložil Písmo sväté i Misál do 
staroslovienčiny. Pretože chcel oznamovať radostnú zvesť 
o spasení v dobre známom a milom jazyku a zároveň uká-
zať, že na chválenie Boha je dobrý každý jazyk, nielen vy-
brané jazyky. Keďže boli bratia falošne obvinení z rozbíjania 
cirkevných štruktúr a z herézy, museli sa obraňovať v Ríme 
u pápeža, ktorý uznal túto liturgiu a staroslovanský jazyk sa 
týmto spôsobom stal štvrtým liturgickým jazykom Cirkvi, po 
hebrejskom, gréckom a latinskom. Pápež povolil odbavovať 
v tomto jazyku sv. omše. Sv. Metod rozhodol, že prvú ta-
kúto sv. omšu v tomto jazyku odbavia v bazilike Santa Ma-
ria Maggiore v Ríme. Hoci ruženec ešte v katolíckej cirkvi 
neexistoval, Metod chcel zveriť svoju veľkomoravskú misiu 
Márii. Je potrebné pripomenúť, že najstaršie kostoly z IX. 
storočia na území Moravy a Slovenska sú zasvätené Panne 
Márii. Sv. Metod sa na smrteľnej posteli rozhodol, že chce 
byť pochovaný v hlavom veľkomoravskom kostole Matky 
Božej po pravej strane oltára. Sv. Cyril zomrel v Ríme a tam 
bol pochovaný v bazilike sv. Klementa.

Dovoľte, aby som pripomenul ešte jedno okrúhle výro-
čie, nám Chyžňanom blízke. V tomto roku si pripomíname 
220. výročie narodenia nášho slávneho rodáka, kňaza To-
máša Červeňa, o ktorom neviete veľa, a to je veľká škoda. 
Nie je čas, aby som teraz povedal všetko, čo som o ňom na-
šiel v rôznych archívoch. Svojho času som napísal v Živote 
dva články s touto problematikou. Čítali ste ich? Tomáš Čer-
veň bol riaditeľom biskupskej kancelárie v Banskej Bystrici 
a prepozitom katedrálnej kapituly. Plnil tiež funkciu predse-
du biskupského súdu a zástupcu riaditeľa a profesora lýcea. 
Starším veľa hovorí názov Spolok svätého Vojtecha. Ja som 
ešte nedávno, ako dieťa, hltavo čítal staré svätovojtešské 
kalendáre a podielové knižky, ktoré kedysi kupovali naši de-

dovia. Spolok svätého Vojtecha založil kňaz Andrej Radlin-
ský, ale jeho spoluzakladateľom bol taktiež náš chyžniansky 
rodák – kňaz Tomáš Červeň – Gmyra. Tak sa náš Tomáš priči-
nil o to, aby vďaka Spolku svätého Vojtecha prenikala náuka 
Krista do najodľahlejších kútov kraja. Ja i vy dnes evanjelizu-
jeme druhého človeka nielen prostredníctvom živého slova, 
či tiež slova tlačeného na papieri, ale aj cez mikrofón, rádio, 
televíziu, telefón, internet a iné média. 

Keď hovorím o Tomášovi Červeňovi, nemôžem nespo-
menúť jeho sociálnu a organizačnú činnosť. Niektorí vedia, 
čím bola a je Matica slovenská – osvetovovýchovná in-
štitúcia založená v 19. storočí katolíckymi a evanjelickými 
duchovnými v Banskej Bystrici a Martine. Hlavným iniciá-
torom bol Štefan Moyses, ale spoluzakladateľom opäť náš 
Chyžňan Tomáš Červeň, ktorý plnil funkciu hlavného pok-
ladníka tejto inštitúcie až dokonca života. Matica napriek 
protestom a prekážkam zo strany uhorskej administratívy 
dokázala v krátkom čase vytvoriť veľký fond, z ktorého 
boli vyplácané štipendiá pre siroty: deti a mládež z celého 
Slovenska, aby mohli zadarmo študovať a následne vďaka 
vzdelaniu uľa hčovať život svojim blízkym. Tomáš už ako dô-
chodca daroval Matici celý svoj majetok v hodnote 60 000 
vtedajších zlatých. Pýtal som sa historika, čo sa dalo vtedy 
za to kúpiť. Povedal, že za túto sumu sa dalo v tom čase 
vybudovať dokonca niekoľko veľkých kostolov. Je známou 
skutočnosť, že kňaz Tomáš Červeň ešte počas svojho živo-
ta zorganizoval vybudovanie domu pre kňazov dôchodcov, 
opatrovateľský dom pre učiteľov dôchodcov katolíckych 
škôl a niekoľko cirkevných gymnázií. Preto neprekvapuje 
fakt, že najväčší slovenský básnik obdobia romantizmu, lu-
teránsky pastor Andrej Sládkovič, ktorý vôbec nemusel mať 
rád katolíkov, venoval katolíckemu kňazovi – nášmu rodáko-
vi – veľa krá snych básní, v ktorých ho vynáša pod nebesia 
a nazýva Božím darom pre celý národ. Uvedomujúc si vyso-
ký vek Tomáša, básnik na neho apeluje v tomto zmysle: Celý 
národ sa opiera dnes iba o Teba! Neumieraj Tomáš, lebo 
s Tebou umrie národ! Charitatívnu činnosť Tomáša obsiahol 
niekoľkými slovami: Ži pre siroty, Tomášu jediný! V jednom 
z veršov autor, hoci evanjelik, podčiarkuje taktiež fakt, že 
Tomáš je celým srdcom oddaný Márii a ona sa teší v nebi 
spoločne s triumfujúcou Cirkvou z tohto veľkého syna Ora-
vy. Rieku Orava nazýva krstiteľnicou Tomáša. Kňaz Tomáš 
Červeň zomrel v roku 1876. Je pochovaný v biskupskej kryp-
te svätokrížskeho kostola v Banskej Bystrici.

Záverom, bratia a sestry, apelujem na seba i na vás: buď-
me hrdí na Tomáša, hovorme o jeho veľkosti a nasledujme 
ho: v jeho hlbokej viere, v jeho láske k Panne Márii v jeho 
obetách pre blížnych. Prostredníctvom každodenného ru-
ženca hlásajme svetu Krista, odovzdávajme ľuďom radost-
nú zvesť o tom, že boli už dávno vykúpení, že za hriechy 
sveta bolo už dávno zaplatené. Buďme vďační tým, ktorí 
nám odovzdali túto zvesť: našim rodičom, starým rodičom, 
ale rovnako buďme vďační veľkým osobnostiam, ktorými 
sa môžeme chváliť, že sme ich mali a že ich máme: vďační 
prvej evanjelizátorke Márii, vďační sv. Cyrilovi a Metodovi, 
a v neposlednom rade vďační nášmu veľkému rodákovi To-
mášovi Červeňovi. 

Chyžné, 7. októbra 2013  
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tovali zvykoslovné a obradové pásma, ktoré boli voľakedy 
príznačné pre pogórzańskú, lachovskú, krakovskú, babo-
horskú, spišskú, podhalskú a zagórzańskú obec.

FS „Czardasz“ prezentoval na „Pogórzańskich Godach“ 
program s názvom „Z radošnikjym“, za čo získali hlavnú 
cenu „Zlatú čarovnú paličku“. 

Pre informáciu je potrebné uviesť, že je to jedno z naj-
vyšších ocenení pre amatérsky divadelný krúžok, ktoré sa 
dá získať na úrovní kraja a zároveň Nedečania ho získali 
ako prví zo Spiša. 

Vedúcej súboru a všetkým členom gratulujeme k získa-
nému oceneniu a prajeme do ďalších rokov veľa energie 
a síl do práce v súbore. 

autor    DOROTA MOŚ
foto    ADAM ŚWIĘTY

Folklórne dianie na Spiši je pomerne bohaté. Skoro v  každej 
obci pôsobí súbor, ktorý traduje miestnu kultúru a zvyky. Jedným 
z  nich je aj folklórny súbor „Czardasz“ z  Nedece, ktorý pôsobí už 
vyše dvadsaťpäť rokov. Uvádza pred publikom nielen piesne 
a tance, ale aj humorné scénky z vidieckeho života. So svojím re-
pertoárom potešil už nejedno publikum a  zúčastnil sa viacerých 
prehliadok a súťaží. 

Práca celého kolektívu súboru je vysoko hodnotená 
a oceňovaná na rôznych festivaloch a folklórnych súťa-
žiach. Je to výsledok práce vedúcej súboru M. Wanicz-

kovej, ako aj jeho členov. Sú to mladí, energickí ľudia, ktorí 
milujú domáci folklór a zvlášť sú verní nedeckým tradíci-
ám a zvykom. Mnohí diváci si mohli súbor pozrieť počas 
viacerých vystúpení, ktoré majú nielen v Nedeci, ale aj na 
okolí. Uznanie si zaslúžia aj preto, lebo pri hraní akejkoľvek 
scénky si dávajú záležať na tom, aby mali dobové rekvizity 
či oblečenie, ako aj ostatné doplnky. A kladú veľký dôraz 
na spišské nárečie, ktorým sa hovorí v Nedeci. 

V dňoch 26.  27. apríla t.r. sa folklórny súbor zúčast-
nil súťaže obradových a ľudových zvykov „Pogórzańskie 
Gody“, ktorá sa konala už po piatykrát v Łużnej. Tejto pre-
hliadky sa zúčastnilo jedenásť folklórnych súborov z celé-
ho Maľopolského vojvodstva. Účastníci prehliadky prezen-

Súbor počas vystúpenia vo víre tanca

V priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave sa uskutočnila vernisáž 
výstavy „Slovensko: bohatstvo v rozmanitosti“, venovanej 20. výro-
čiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výstava na štrnástich 

paneloch zachytáva prierez dvadsiatimi rokmi moderných slovenských 
dejín. Prehľadná fotografická retrospektíva predstavuje históriu mladé-
ho, dynamického štátu, ktorý za relatívne krátky čas prešiel úspešným 
vývojom a stal sa rešpektovaným členom Európskej únie a ďalších vý-
znamných medzinárodných zoskupení.

Na podujatí, ktoré slávnostnými príhovormi otvorili veľvyslanec Slo-
venskej republiky v Poľsku Vasil Grivna a riaditeľ Slovenského inštitútu 
vo Varšave Milan Novotný, sa zúčastnili zástupcovia diplomatického 
zboru vo Varšave, Ministerstva zahraničných vecí PR, akademickej obce 
i médií, ako aj študenti a ďalší pozvaní hostia.

Ľudmila Miller

Slovensko: bohatstvo v rozmanitosti

Vo víre čardáša
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Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem 
detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných 
dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské 
a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, po-
kusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozai
ckých žánrov a básní. 

Tento ročník sa bude niesť v znamení 170. výročia 
vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku 
Tatrín. V roku 2014 si pripomenieme aj viaceré výročia 
významných osobností v dejinách slovenského národa 
– 195. výročie narodenia Augusta Horislava Škultétyho, 
165. výročie narodenia Pavla Orságha Hviezdoslava, 165. 
výročie úmrtia Jána Hollého, 140. výročie narodenia Jo-
zefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského, 135. výročie 
úmrtia Štefana Moyzesa, 105. výročie narodenia Margity 
Figuli, 100. výročie narodenia Hany Zelinovej, 95. výročie 
narodenia Márie Ďuríčkovej a Vojtecha Zamarovského, 90. 
výročie narodenia Antona Habovštiaka a Ladislava Ťažké-
ho, 75. výročie úmrtia Eleny Maróthy – Šoltésovej a 50. 
výročie úmrtia Márie Rázusovej – Martákovej.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a dru-
hov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slo-
venskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov 
a v zahraničí prostredníctvom škôl, spolkov a organizácií 
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategó-
riách: 1, 2, 3 kategória žiaci zo Slovenska. A v  4. kategórii 
práce žiakov zo zahraničia napísané v slovenskom jazyku. 

V prvých troch kategóriách sa posudzujú práce žiakov 
zo škôl na Slovensku a budú do nich zaradené aj práce žia-
kov špeciálnych škôl.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných 
prác v každej kategórii z jednej školy. Na každom exemplá-
ri súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikač-
né údaje: meno a priezvisko žiaka, presná adresa žiaka, 
ročník, typ a adresa školy, mejlová adresa školy, meno 
a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa a pečiatka 
školy. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch 
exemplároch.  Do súťaže bude zaradená na základe pri-
pojenej prihlášky (v 1 exemplári). Školy a ostatní prihla-
sovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami 
súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži 
a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťaž-
ných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa 
práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže. 

Organizačný poriadok súťaže a prihláška sú uverej-
nené na internetovej stránke Štátneho pedagogického 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád slovensko
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny 

pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisova-
teľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v  zahraničí

vyhlasujú 22. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO
ústavu www.statpedu.sk a na internetovej stránke Mini
sterstva kultúry SR www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť 
ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v časti súťaž Prečo 
mám rád slovenčinu).

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba 
zaslať do 31. januára 2014 (Slováci žijúci v zahraničí do 
1. marca 2014) v štyroch exemplároch na adresu: Štátny 
pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo 
PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLO-
VENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Krajanské 
múzeum Matice slovenskej - Dom J. C. Hronského, P. O. 
Hviezdoslava 5, 836 01 Martin alebo na e-mailovú adre-
su: domhronskeho@matica.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o 
súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, 
tel. číslo: 02/49276111). 

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na 
Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu 
udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne 
ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných 
prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka súťaže 
bude 5. júna 2014 (streda) v Nových Zámkoch. 

Za vyhlasovateľov súťaže 
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., 

riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu
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Sviatok zosnulých je spojený so zvykom návštevy cintorínov, 
ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých 
rodinných príslušníkov a známych. Je to čas na zamyslenie sa nad 
životom tých, ktorí už nie sú medzi nami. Preto si v 1. a 2 novem-
bra pripomíname Sviatok všetkých svätých spolu s Pamiatkou zo-
snulých, lebo pokiaľ spomíname, každý z nich žije v našej pamäti.

Práve 22. novembra t.r. 
uplynulo päť rokov ako 
odišiel od nás do več-

nosti zaslúžený pre našu 
krajanskú komunitu krajan 
Ján Špernoga, podpredse-
da Spolku Slovákov v Poľ-
sku a bývalý dlhoročný 
šéfredaktor časopisu Život. 

Patril medzi popred-
ných predstaviteľov sloven-
skej národnostnej menšiny 
v Poľsku, zastupoval jej zá-
ujmy na diskusných fórach, 
úradoch, zjazdoch, konfe-
renciách, stretnutiach s vy-
sokými štátnymi úradníkmi Slovenskej a Poľskej republiky, 
ako aj všade, kde si to vyžadovala situácia. Vďaka jeho agil-
nej dlhoročnej práci v prospech časopisu Život, čitatelia 
dostavali objektívne informácie z diania na Spiši a Orave.

Narodil sa 21. júna 1938 v Kacvíne v slovenskej roľníc-
kej rodine Anny a Jána Špernogovcov. Po absolvovaní zá-
kladnej školy v rodnej obci jeho cesta za vzdelaním viedla 
do Všeobecnovzdelávacieho lýcea so slovenským vyučova-
cím jazykom v Jablonke na Orave, kde v roku 1957 úspešne 
zmaturoval. Neskôr študoval na Univerzite Komenského 
v Bratislave na Filozofickej fakulte v odbore slovenský ja-
zyk a literatúra a taliansky jazyk. V roku 1963 bol slávnost-

Spomienka na Jána Špernogu

Študentská kvapka krvi
Študentská kvapka krvi, ktorú or-

ganizuje Slovenský Červený kríž spo-
lu s Národnou transfúznou stanicou 
potrvá do 15. novembra. Mladí ľudia 
môžu prísť darovať túto vzácnu tekuti-
nu počas pracovných dní na všetkých 
odberných pracoviskách na celom Slo-
vensku. 

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou SR (NTS SR) a hematologickotransfúznymi 
oddeleniami (HTO) nemocníc usporiadal v dňoch od 14. 
októbra do 15. novembra t.r. už v poradí 19. ročník kampa-
ne Študentská kvapka krvi. Akcia je zameraná na oslovova-
nie darcov krvi na celom Slovensku v radoch mladých ľudí, 
aby si uvedomili veľkú dôležitosť tejto tekutiny. 

Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky bolo Nemusíš 
robiť nič. Tento apel Slovenský Červený kríž adresoval dar-
com a potenciálnym darcom krvi – stačilo sa rozhodnúť 
a prísť darovať krv  na mobilný odber alebo odberové 
miesto NTS SR či HTO nemocníc.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť 
s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie. Jej 

cieľom je vytvoriť a podporovať 
u mladých ľudí zvyk, aby chodi-
li darovať krv pravidelne, čím sa 
zabezpečuje dostatok krvi v na-
šom zdravotníctve. Už takmer 
dvadsaťročná tradícia kampane 
prináša ovocie, jej výsledkom je 
získanie tisícov pravidelných darcov krvi, v ostatných ro-
koch výrazne stúpol najmä podiel mladšej generácie me-
dzi oceňovanými mnohonásobnými darcami krvi. 

Mobilné odbery krvi a ďalšie sprievodné akcie  akými 
sú napríklad náborové workshopy či simulované odbery 
krvi  budú prebiehať vo všetkých väčších mestách, ale aj 
mnohých obciach Slovenska. Krv však môžete darovať kaž-
dodenne od pondelka do piatka na všetkých odberových 
miestach NTS SR  a vo vyhradených dňoch na hematolo-
gickotransfúznych oddeleniach nemocníc. (zdroj: www.
redcross.sk)

Nobelova cena za literatúru
Nobelovu cenu za literatúru udelili tento rok predsta-

vitelia Švédskej akadémie Alice Munro, ktorú označili za 
majsterku súčasnej poviedky. 
Je to Kanaďanka, ktorá žije v 
provincii Ontario a je v poradí 
iba trinástou ženou, ktorá toto 
prestížne ocenenie získala. 

Spisovateľka Alice Munro sa 
narodila 10. júla 1931. Pochá-
dza z rodiny farmára a učiteľky. 
Začiatky jej tvorby sa spájajú 
s jej tínedžerskými rokmi. Svo-
ju prvú poviedku vydala v roku 
1950 už ako študentka na University of Western Ontario. 
Študovala krátko v odbore angličtina a žurnalistika, av-
šak štúdium zanechala a vydala sa. Spolu s manželom sa 
usadila v meste Victoria v Britskej Kolumbii, kde si otvorili 
kníhkupectvo. Munro sa naďalej venovala písaniu. Prvá 
zbierka poviedok Dance of the Happy Shades vyšla až v 
roku 1968. Medzi jej ďalšie známe zbierky poviedok pat-
ria okrem iného: Who Do You Think You Are? (1978), The 
Moons of Jupiter (1982), Runaway (2004), The View from 
Castle Rock (2006), Too Much Happiness (2009). Zbier-
ka Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage 
(2001) sa stala námetom pre film Away from Her (2006) 
režisérky Sarah Polley. Munro býva tiež označovaná nie-
ktorými kritikmi za kanadského Čechova. V roku 2009 zís-
kala prestížnu cenu za celoživotné dielo Man Booker Inter-
national Prize. V poľskom preklade vyšli jej viaceré knihy, 
zatiaľ čo v slovenskom ani jedna. (aj) 
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ODIŠLI OD NÁS

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sank-
tuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch 
v Krakove o 15.30 hod.
•	 november – 10.11.2013
•	 december – 08.12.2013

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok me-
siaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 
hod.
•	 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. Martina o 10.30 hod.
Nedeca  farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín  farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov  farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše  farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka  farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves  farnosť Nanebovzatia Panny Márie  
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková  farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod.  
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar  farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 
hod., filiálka Tatranská Javorina  kostolík  
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená  farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov  farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Spomienka na Jána Špernogu

ne promovaný a získal titul Mgr. Po skončení vysokej školy 
začal pracovať ako novinár v Poľskej tlačovej kancelárii vo 
Varšave. V roku 1974 prešiel do redakcie Život, s ktorou 
už od roku 1967 pravidelne spolupracoval. Zaoberal sa 
o. i. jazykovou a štylistickou úpravou textov. V Živote od 
roku 1983 plnil funkciu tajomníka redakcie a na základe 
rozhodnutia Ústredného výboru Spolku od roku 1990 do 
júna 2006 funkciu šéfredaktora tohto časopisu. Po odcho-
de do dôchodku sa presťahoval do Nedece, kde sa zapojil 
do činnosti miestnej skupiny Spolku. 

Od januára 2003 do novembra 2008 zastával funkciu 
podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku. Zaoberal sa naj-
mä otázkami Oravy. Z jeho iniciatívy sa podarilo obnoviť 
slovenské vyučovanie v Podvlku a v ďalších oravských či 
spišských obciach. Záujmy našej komunity boli preňho 
vždy prioritné, ktorým podriadil celý svoj život. Na strán-
kach časopisu mnohokrát prízvukoval potrebu odovzdáva-
nia dedičstva predkov mladším generáciám a neúnavne to 
opakoval pri každej príležitosti.

Spomíname naňho ako na aktívneho člena Spolku, 
agilného šéfredaktora časopisu Život a človeka oddaného 
slovenskej otázke v Poľsku až do poslednej chvíle. Všetci, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. (aj)

Dňa 17. septembra 2013 zomre-
la vo Veľkej Lipnici vo veku 64 rokov 
krajanka

AUGUSTÍNA JAŠUROVÁ
rod. Kuceková

Zosnulá vernou čitateľkou časopi-
su Život. Vynímala sa radostnou po-
vahou i nábožnosťou, Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá matka, 

babka a teta. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Veľkej Lipnici

Dňa 29. septembra 2013 zomrel 
v Chyžnom vo veku 62 rokov krajan

JÁN LACIAK
Zosnulý bol aktívnym členom 

Miestnej skupiny SSP v Chyžnom 
a verným čitateľom Života. Odišiel od 
nás dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, dedo, brat a známy. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Chyžnom a redakcia Život

Dňa 15. septembra 2013 zomrela 
v Kacvíne vo veku 81 rokov krajanka

KATARÍNA KOZUBOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku 

a vernou čitateľkou časopisu Život. 
Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá matka, babička, teta a zná-
ma. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

Dňa 19. októbra 2013 zomrela 
v Orávke vo veku 78 rokov krajanka

Žofia DZIEDZICOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľ-
kou Života i členkou Miestnej skupi-
ny SSP v Orávke . Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá matka a babka. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Orávke
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Jarmila Slováková

HORÁR
Dom ako strom,
horár ako jedľa žije v ňom.
V záhrade má zajkov, srnku,
v lese zvierat veľa.
Ten náš horár
ani nevie, ako samota vyzerá.
Všade plno života,
kvetov, stromov, vtákov
a ten vzduch!
Prekonať ich môže
už len žblnkot zo studničky,
dobrý lesný duch.

Milé deti,
vašou úlohou bude omaľovať obrázok a napísať nám, ako sa to zvieratko zná-
zornené na obrázku volá. Výsledky svojej práce nám pošlite do redakcie. 

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

V októbri sme odmenili: Dominika Kotarbu z Jurgova a Justinku Szczepa-
niecovú z Krempách.

Horička zelená, zelenaj sa

Horička zelená, zelenaj sa, 
má milá, premilá, nevydaj sa!
Ja sa vydať môžem, 
za teba nepôjdem, 
za teba nepôjdem, nenazdaj sa. 

Ak ťa ja, má milá, nedostanem, 
vyjdem ja na skalu, na ten kameň.
Skala je vysoká, 
priepasť je hlboká,
pre teba, má milá modrooká.
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Kaplnka v Lapšanke

LAPŠANKA
Lapšanka patrí medzi zama-

gurské osady založené na tzv. ko-
paničiarskom práve, v čase keď 
vlastník nedeckého panstva Juraj 
Horvát v úsilí zvýšiť zisky zo svojich 
majetkov začal sústreďovať voľne 
žijúce obyvateľstvo do trvalých 
sídlisk a začal ho donucovať poľ-
nohospodársky obrábať pôdu na 
vopred vymeraných pozemkoch. 
Hoci máme o Lapšanke písomnú 
zmienku ako o súčasti nedeckého 
panstva už z konca 16. storočia, 
na regulárnu osadu sa vyvinula 
až v nasledujúcom období. Oby-
vatelia sa živili najmä chovom 
oviec, dobytka a poľnohospodár-
stvom. Začiatkom 20. storočia bol 
v obci vybudovaný kostol Najsvä-
tejšieho Srdca Pána Ježiša, kto-
rý je filiálnym kostolom farnosti 
vo Vyšných Lapšiach. Kým nebol 
v obci kostol, slúžilo pre cirkevné 
účely niekoľko kaplniek. V roku 
1920 bola Lapšanka spolu s nie-
koľkými ďalšími spišskými obcami 
pripojená k Poľsku, v roku 1939 
späť k Slovensku a v roku 1945 
opäť k Poľsku, kde leží dodnes. 
Do roku 1953 tu existovala škola 
so slovenským vyučovacím jazy-
kom. V súčasnosti v obci funguje 
miestna skupina Spolku Slovákov 
v Poľsku. (mmm)

Kaplnka v Lapšanke

text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ

Dnes sme boli s našou pani učiteľkou v galérii. A bolo to super! Fakt. 
Najprv som si myslela, že to bude nuda. Veď sme to zažili už nie-
koľko krát... Zo školy sa trepeme do mesta autobusom. Pani učiteľ-

ka nás len okrikuje „rýchlejšie, rýchlejšie“ a keď sme už konečne v ga-
lérii, tak len prejdeme tri obrovské miestnosti s obrázkami. Triedna sa 
nás zakaždým opýta, či sa nám to páčilo a ide sa naspäť do školy. Tento 
krát nás ale pri bráne privítala mladá pracovníčka galérie  lektorka 
a bez slova nás zaviedla do stredu jednej z miestností. Posadali sme si 
na koberec. Čakala som nudnú prednášku o umelcoch, že kde sa naro-
dil, kde žil, čo o ňom kto povedal... ale vôbec to tak nebolo. Lektorka 
nám porozdávala rôzne predmety. Naozaj rôzne! Konár, lyžicu, mincu, 
Zuzka dostala gumenú loptičku, pani učiteľka pokrútený suchý koreň 
a mne sa ušla škatuľka zápaliek. Všetci sme boli akísi zaskočení, ale 
musí sa uznať – získala si našu pozornosť. Namojdušu som sa neve-
dela dočkať, čo bude nasledovať. Lektorka nám začala rozprávať o zá-
zračnom svete umelcov. Že vidia a cítia veci inak ako mnoho ostatných 
ľudí, že si všímajú rôzne drobnosti, zvláštne svetlo, ale aj vône a zvuky. 
Pozorujú ako sa menia farby a ako zmenené farby menia náladu vecí. 
A keď sú umelci tých pozorovaní plní, cítia potrebu tvoriť. Vmaľujú do 
svojich diel aj niečo zo samého seba, svoju myšlienku, náladu, svoj 
smútok či zvedavosť. Že vraj to všetko môže citlivý divák v obrázku 
znovu objaviť. Len musí nechať maľbu rozprávať. No to som teda zve-
davá, ako lektorka prinúti plátna visiace na stene rozprávať! Myslím, 
že aj pani učiteľka na ňu podozrievavo pokukovala. To, čo nasledova-
lo, vyzeralo ako super hra. Vec, ktorú sme na začiatku dostali do rúk 
(v mojom prípade škatuľku zápaliek) sme si mali pozorne poprezerať, 
porozmýšľať o nej a potom si prejsť celú výstavu. Úloha bola – nájsť 
maľbu, ku ktorej naša vec naozaj pristane, ku ktorej patrí a skúsiť vy-
svetliť ostatným prečo. Tichučko sme prechádzali od obrázka k obráz-
ku. A keď som vošla do druhej miestnosti, vtedy som ho našla. Obrá-
zok k mojim zápalkám! Bola to neveľká maľba. Na červenom pozadí 
bol dom a z jeho dverí vychádzala žena. Teda mamka, lebo jedno dieťa 
mala na rukách a druhé viedla (skôr ťahala) za ruku. Mala som pocit, 
že z toho domu utekajú, že je tam nebezpečne. Možno tam horí. Ale-
bo je tam tak „dusno“, že stačí škrtnúť zápalkou a všetko vybuchne. 
Lektorka ma pochválila, že som presne vystihla atmosféru maľby. Páči-
lo sa mi to. Páčilo sa mi počúvať príbehy obrázkov. Maľby naozaj vedia 
rozprávať! Dúfam, že ďalšia návšteva galérie nebude až o rok...



36 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2013

 ŠPORT

SP
IŠ

SK
O

-O
R

A
V

SK
É 

P
EX

ES
O

Tomáš Džurný
spracovala    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Vodný slalom môžeme zaradiť medzi tie športy, v  ktorých dnes Slováci patria nepochybne me-
dzi svetovú elitu. Nejeden zo šampiónov má pritom svoje korene na Zamagurí a  svoje prvé skúsenosti 
zbieral na slovensko-poľskej pohraničnej rieke Dunajec. Jedným z  nich je aj mladý talentovaný prete-
kár Tomáš Džurný, ktorý má svoje trvalé bydlisko v  jedinom zamagurskom mestečku Spišská Stará Ves.

Tomáš Džurný sa narodil 30. júna 
1995 a do svojich piatich rokov 
vyrastal v Červenom Kláštore. 

Ako malý chlapec sa často chodieval  
hrávať k Dunajcu, kde si všímal trénu-
júcich chlapcov z miestneho vodácke-
ho klubu. Už vtedy ho lákala myšlien-
ka vyskúšať si kajak, ktorý mali 
doma, keďže jeho otec i krstný 
niekedy aktívne pretekali. Ces-
ta k tomu však nebola jedno-
duchá. V prvom rade musel 
presvedčiť svojho otca, ktorého 
dnes môžete stretnúť v pozícii 
starostu obce Červený Kláštor, 
aby ho začal trénovať. To sa mu 
nakoniec podarilo, a tak sa stal 
členom Športového klubu vod-
ného slalomu a zjazdu Pieniny 
Červený Kláštor, kde pôsobil tri 
roky. Trénoval na Dunajci – vo 
Vyšných Šromovciach, na prie-
hrade v Nedeci, na umelom 

kanáli vo Wietrznici a Krakove, ale aj 
v Liptovskom Mikuláši či Čunove.

Pôvodne začínal Tomáš jazdiť na 
kajaku, pričom už na svojich prvých 
pretekoch O pohár primátora Szczaw-
nice, ktorých sa zúčastnil v roku 2007 
ako dvanásťročný, skončil na peknom 

treťom mieste. Postupom času zmenil 
kategóriu z kajaku (K1) na singla – ka-
noe (C1), pričom vyskúšal tiež C2. Po 
skončení základnej školy v Spišskej Sta-
rej Vsi sa rozhodol pre ďalšie štúdium v 
športovej triede Obchodnej akadémie 
v Liptovskom Mikuláši, ktorá je akousi 
„Mekkou“ vodného slalomu a kde tré-
nujú mnohí úspešní slalomári, vrátane 
viacerých slovenských olympionikov. 
V tejto súvislosti prestúpil do miest-
neho Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mi-
kuláš, kde dosiahol viacero úspechov. 
V roku 2010 sa zúčastnil Majstrovstiev 
Európy v zjazde a šprinte v srbskom 
Kraljeve a o rok neskôr aj Majstrov-
stiev sveta v zjazde a šprinte v českej 
Opave. V roku 2011 obsadil na Maj-
strovstvách Slovenska v kategórii star-
ších dorastencov 2. miesto a vybojoval 
si miestenku do slovenskej juniorskej 
reprezentácie, avšak už v ďalšom roku 
ho čakalo veľké sklamanie, keď ho Slo-
venský zväz kanoistiky na divokej vode 
z dôvodu nedostatku finančných pro-
striedkov nenominoval na juniorské  

majstrovstvá sveta do USA. Nebol to 
však pre neho signál, aby to vzdal, ale 
naopak, začal ešte viac trénovať, lebo 

vedel, že v roku 2013 sa tieto 
majstrovstvá konajú na Sloven-
sku.

Pozitívny prístup prinášal 
svoje ovocie a v roku 2012 sa 
Tomáš stal víťazom svetového 
pohára Teen Cup 2012 v ka-
tegórii C1 – U18 a na Majstrov-
stvách Európy v slovinskom 
Solkáne obsadil s reprezentač-
nými kolegami 3. miesto v ka-
tegórii 3 x C1M. Veľmi úspešné 
bolo aj jeho vystúpenie na toh-
toročných Majstrovstvách sve-
ta juniorov v Liptovskom Mi-
kuláši, kde štartovalo takmer 

600 lodí z viac ako štyridsiatich krajín. 
V individuálnej kategórii C1 juniori 
do 18 rokov obsadil 5. miesto a v ka-
tegórii 3 x C1M sa, spoločne s ďalším 
Starovešťanom Markom Gureckom 
a reprezentačným kolegom Martinom 
Mračnom, stal juniorským majstrom 
sveta!

Avšak ani majster sveta to na Slo-
vensku nemá jednoduché, zvlášť vo 
vodnom slalome, kde je veľká konku-
rencia a malá podpora zo strany štátu 
či samosprávy. Ministerstvo školstva 
SR plánuje v ďalšom roku projekčne 
podporovať len finalistov MS alebo 
ME, v juniorskej kategórii len do štvr-
tého miesta a len dvoch v kategórii. To-
máša navyše čaká maturita, skúšky na 
vysokú školu, no a ako sám podotýka 
„ďalej trénovať a dosahovať úspechy 
v tomto, aj keď chudobnom a slabo fi-
nančne podporovanom, ale zato krás-
nom športe“. Držíme mu palce a dú-
fame, že ešte veľakrát zažijeme pocit 
hrdosti na Slovensko a Zamagurie, keď 
bude stáť na stupňoch víťazov. 
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MOTO A VARENIE

Zapražená rascová polievka
2 lyžice masti, 2 lyžice múky, 1 rovná lyžička rasce, 

menšia cibuľka, 2 lyžičky Vegety, trochu mletej červenej 
papriky, zelený petržlen alebo zeler, 2 vajcia, soľ, 2 litre 
vody, chlieb a masť.

Pracovný postup: Z masti a múky urobíme jasnú zápraž-
ku, pridáme postrúhanú cibuľu, rascu a popražíme. Potom 
zamiešame červenú papriku, Vegetu, zalejeme studenou 
vodou a varíme pri slabom vare asi 1/4 hodiny. Uvarenú 
polievku precedíme a do nej vlejeme rozmiešané vajcia, 
povaríme a potom nalejeme do misy upražený chlieb tes-
ne pred podávaním. Osobitne na rajnici opražíme na masti 
chlieb pokrájaný na kocky.

Slané plnené palacinky
20 dkg múky, 3 vajcia, 2 dl mlieka, soľ, 12 dkg šunky 

alebo 14 dkg mozgov, strúhanku, 10 dkg masti.
Pracovný postup: Z múky, dvoch vajec, mlieka, soli pri-

pravíme palacinkové cesto a upečieme niekoľko palaciniek. 
Palacinky naplníme zomletou a popraženou šunkou alebo 
mozgami, zakrútime, rozkrájame na dve čiastky, obalíme v 
rozšľahanom vajci a strúhanke a rýchle vypražíme v horú-
cej masti, ktorá nám zvýšila od pečenia palaciniek.

Škvarkové pagáčiky
1 kg múky, 1/2 l mlieka, 3 lyžičky soli, 3 vajcia, 2 lyžice 

smotany, 2 lyžice oleja, 5 dkg droždia, 40 dkg škvariek,  
1 lyžička mletého korenia (alebo tlčenej rasce), 1 lyžica 
tuhej masti.

Pracovný postup: Droždie dáme vykysnúť vo vlažnom 
mlieku spolu s trochou cukru a 1 lyžicou múky. Do vyhria-
tej, preosiatej múky dáme vykysnuté droždie, 1/2 l mlieka, 
do ktorého sme dali 2 celé vajcia, 3 lyžičky soli, pomleté 
korenie, alebo rascu (možno i bez), spolu vyšľahať, vare-
chou zmiešať a vypracovať mäkké závinové cesto. Počas 
miesenia pridať 2 lyžice smotany a 2 lyžice oleja. Cesto 
potom rozvaľkať na väčší obdĺžnik, potrieť pomletými 
škvarkami, založiť hornú stranu, dolnú, ľavú a pravú. Po-
tom znovu cesto rozvaľkať, potrieť tuhou masťou, znovu 
založiť ako prv, rozvaľkať, vykrajovať okrúhlou formičkou 
pagáčiky, ukladať na pomastený plech a nechať kysnúť 1 h 
na teplom mieste. Pred pečením potrieť pagáčiky rozšľa-
haným vajcom, piecť na 250°C do červená.

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

Suzuki SX4 S-Cross
Tento model je nepochybne zaujímavou novinkou Suzuki, 

ktorý síce po svojom predchodcovi zdedil meno, ale i  s  prívlast-
kom S-Cross, a tak je to úplne iná rozprávka. 

Rozmerovo je podstatne väčšie ako klasické SX4. A prá-
ve zmena veľkosti sa prejavila výrazne v objeme kufra, 
ktorý sa zväčšil z pô-

vodných 270 litrov na 430 
litrov. Alebo dokonca na 
440, pretože zadné delené 
operadlo sa dá zaaretovať 
v dvoch rozlične naklone-
ných polohách. Šikovné 
je aj dvojité dno s jedno-
ducho vyklápateľnou a 
vyberateľnou priečkou. 
Čo sa týka priestoru v ka-
bíne, vpredu to zvládajú 
bez problémov aj velikáni, 
avšak vzadu sa musia po-
riadne prikrčiť a vo verzii 
so strešným oknom by to 
vzadu radšej ani nemali 
skúšať. Sedadlá vpredu sú pohodlné, dobre profilované 
a na zákrutách, aj tých ostrejšie rezaných vedia podržať. 
Výbava priestoru je zameraná hlavne na praktické riešenia 
s množstvom odkladacích priečinkov.

A ako SCross jazdí? Napriek tomu, že je väčší, jeho sta-
bilita je spoľahlivá a na zákrutách si drží spoľahlivo stopu, 
v priamom smere však akoby jemne plával. Ani komfort 
pruženia nie je zlý. Pohon štyroch kolies promptne a in-
teligentne reaguje na zmenu povrchu, mokro a prach tak 
náznaky preklzu v aute ani nepocítime. Odpruženie dobre 
spracováva nerovnosti terénu a tak sa s ním môžete vybrať 
nielen do mesta, ale i do hory. V ponuke tohto modelu  

máme dva motory s obje-
mom 1,6 l s výkonom 120 
koní – jeden dieslový a je-
den benzínový v kombiná-
cii, v závislosti od vybrané-
ho balíčka, s päťstupňovou 
alebo šesťstupňovou pre-
vodovkou.

Avšak na to, že vozidlo 
je pomerne veľké a ťaž-
ké, zákazníka nepochybne 
upútajú reálne hodnoty 
spotreby. Podľa údajov vý-
robcu sa priemerná spo
treba pohybuje okolo 5,5 l 
v prípade benzínového mo-
tora a samozrejme, v prípa-

de diesloveho je výrazne nižšia. Treba mať však na pamäti, 
že to nie je športový voz a tak maximálka 175km/h a zrých-
lenie z 0 na 100 km/h za 12 s by nikoho nemalo prekvapiť. 
(ms)
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Masaż Lomi Lomi 
Lomi Lomi jest wspaniałym masażem 

o  działaniu głównie relaksującym, lecz-
niczym oraz terapeutycznym w  jednym. 
Charakteryzuje się dużą płynnością i har-
monią ruchu. Szacunek okazywany oso-
bie masowanej sprawia, że czuje się ona 
wyjątkowa. Dla każdej osoby może to być 
doświadczenie innego rodzaju – każdy 
może uzyskać w  nim to, czego potrze-
buje lub też na to co jest gotowy. Jedni 
odbierają go jako wspaniale relaksujący 
i uzdrawiający masaż, dający uwolnienie 
od zmartwień i  stresu, inni jako spotka-
nie z  sobą samym. Cała moc dokonywa-
nia zmian tkwi w nas samych, a uwalnia 
się właśnie w stanie głębokiego relaksu.  

Historia masażu lomi lomi 

Jego ojczyzną są Hawaje. Już od 
zamierzchłych czasów „praca 
z ciałem” odgrywała na Hawajach 

bardzo istotną rolę. Obejmowała 
ona nie tylko znane do dziś techniki 
masażu, lecz również całą gamę du-
chowych aspektów życia człowieka. 
Kryje się za nim filozofia Huny, we-
dług której cały świat przenika ener-
gia zwana przez Hawajczyków mana, 
którą można wykorzystać do swych 
potrzeb. W dawnych czasach ma-
saż wykonywali Kahuni – starożytni 
strażnicy wiedzy tajemnej i systemu 
uzdrawiania. Hawajscy szamani łą-
czyli masaż ze świętym tańcem, któ-
ry wykonywali wokół kamiennego 
ołtarza, stąd nazywano go masażem 
świątynnym. Rytuał ten spotykał 
wybrańców, którzy mieli wykonać 
dla swej społeczności szczególne za-
danie. Kahuni wykonywali go przez 
wiele godzin, a czasami nawet wiele 
dni, przy akompaniamencie wielo-
głosowych uzdrawiających pieśni. 

Maseczki  
upiększające wygląd

Jesień to uciążliwa pora dla naszej 
skóry, która jeszcze nie zdążyła 
zregenerować się po działaniu 

letniego słońca, a już jest narażona 
naprzemiennie na działanie niskich 
i wysokich temperatur oraz suche-
go powietrza w ogrzewanych po-
mieszczeniach. Przygotowałem kilka 
przepisów na kurację upiększające, 
którymi można odżywić cerę i przy-
gotować ją do zimy.

Maseczka z fasoli 
Składniki: 3/4 szklanki białej faso-

li, łyżka miodu, łyżka oliwy z oliwek, 
łyżka soku z cytryny. 

Sposób wykonania: fasolę ugoto-
wać do miękkości, następnie roze-
trzeć na papkę i połączyć z pozostały-
mi składnikami. Otrzymaną maseczkę 
nakładamy na twarz, na 15 minut. 
Tak powstała maseczka doskonale 
odświeża i odżywia zmęczoną cerę.

Maseczka miodowa
Składniki: miód – płynny, żółtko 

jaja kurzego, starte jabłko.
Sposób wykonania: miód, żółtko 

i jabłko mieszamy w proporcji 1:1. Tak 
przygotowaną maseczkę nakładamy 
na twarz, szyję i dekolt. Zmywamy ją 
po ok. 20 minutach. Maseczka zna-
komicie odżywia i wygładza cerę, do-
skonale ją przy tym nawilżając. Osoby 
z zanieczyszczoną cerą powinny także 
pamiętać o miodzie, gdyż ma właści-
wości oczyszczające. 

Twarz mamy już zrelaksowaną, 
więc czas na relaks całego ciała, do 
którego proponuję peeling oraz mus 
do kąpieli.

Cytrynowo-żurawinowy peeling 
do całego ciała

Składniki: pół szklanki płatków 
owsianych, pół szklanki żurawiny, 
starta skórka z jednej cytryny (wypa-
rzonej), łyżka miodu, 23 łyżki oliwy 
z oliwek.

Sposób przygotowania: otręby 
i żurawinę miksujemy. Do powstałe-

go proszku dodajemy startą skórkę 
z cytryny, miód i oliwę, wszystko do-
kładnie łączymy. Gotowy peeling de-
likatnie wmasowujemy w całe ciało, 
a następnie zmywamy letnią wodą. 

Żurawina stanowi naturalne bo-
gactwo polifenoli i tanin. Dzięki swo-
im właściwościom wzmacnia naskó-
rek i hydrolipidowy płaszcz skóry. 
Żurawina i cytryna są pełne witami-
ny C, która ma działanie odmładzają-
ce. Skórka z cytryny rozjaśni wszelkie 
przebarwienia, a miód i oliwa z oli-
wek złagodzą podrażnienia, odżywią 
i delikatnie natłuszczą ciało. 

Mus do kąpieli
Składniki: 100 g sody oczyszczo-

nej, 50 g kwasku cytrynowego, 50 g 
mleka w proszku, 2 łyżki oleju ze słod-
kich migdałów, łyżeczka cynamonu, 
12 kropli olejku pomarańczowego,  
3 krople olejku cynamonowego.

Sposób przygotowania: sodę, 
kwasek cytrynowy, mleko w proszku 
i cynamon miksujemy, i dokładnie 
mieszamy. Nie przerywając miesza-
nia, dolewamy olej ze słodkich mi-
gdałów i olejki eteryczne. Mieszamy 
do momentu aż składniki się połączą 
i nie będzie widać grudek. Pył doda-
ny do kąpieli lekko musuje, uwalnia 
przyjemny zapach, odpręża, relaksuje 
i zmiękcza skórę.

Maseczka push up na biust 
i pośladki 

Składniki: 4 duże jabłka, 2 łyżki 
olejku różanego, 4 banany.

Sposób przygotowania: jabłka 
trzemy na drobnej tarce i dodajemy 
do nich 2 łyżki olejku różanego, na-
stępnie ugniatamy je z bananami na 
papkę. Nakładamy na biust lub po-
śladki na 30 minut i spłukujemy raz 
ciepłą, raz chłodną wodą. Po jedno-
razowym użyciu skóra piersi i poślad-
ków jest gładka, po dziesięciu razach 
stanie się sprężysta i napięta. 

Zapraszam więc do zadbania o sie-
bie jesienią. 

Do zobaczenia w grudniu!
Dawid
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Lomi jest hawajskim słowem określającym masaż. 
Oznacza ono „naciskać, ugniatać, pocierać, jak również 
pracować nad wewnętrzną i zewnętrzną stroną”, ale także 
„dotykanie miękką łapą zadowolonego kota”. Lomi Lomi 
w naturalny sposób leczy psychikę pacjenta, a zabieg jest 
ucztą dla zmysłów. To wewnętrzne spojrzenie na od daw-
na pielęgnowane życzenie, wsłuchiwanie się w ujmujące 
dźwięki, odczuwanie tropikalnego ciepła i ciągle powra-
cający, rozległy dotyk określonych części ciała. Wszystkie 
te elementy przyczyniają się do tego, że pacjent szybko 
i całkowicie oddaje się masażowi. Od kilku lat dzięki życzli-
wości hawajskich szamanów, swej niezwykłej skuteczności 
i prostocie, masaż Lomi Lomi zyskał popularność na całym 
świecie, a tym samym i w Polsce. 

Przebieg masażu lomi lomi:                                                                                               
• Ważne jest nastawienie, z którym przychodzimy na 

masaż. Dobrze byłoby przyjąć założenie: dzisiaj moje świę-
to, dzisiaj wspaniały czas dla mnie.                                                                                                                      

• Przychodząc na masaż możemy mieć dodatkowo jasno 
określoną intencję, w której to zostanie wykonany masaż.                                                                                                                                          

• Masaż trwa ok. 1,5 godziny i obejmuje całe ciało czło-
wieka z wyjątkiem obszarów intymnych, jeśli jednak pa-
cjent sobie życzy to może być wykonany częściowy masaż 
np.: plecy plus ręce itp.                                           

• Wykonuje się go głównie przedramionami w rytm 
hawajskiej melodii. Ruchy masażysty są długie, miękkie 
i płynne, umiejętnie połączone z krokiem tanecznym.                                                                                                  

• Podczas masażu Lomi Lomi powinniśmy wyłączyć 
kontrolę nad tym, co dzieje się wokół oraz z zaufaniem po-
wierzyć się w doświadczone ręce masażysty.

• Zabieg wykonywany jest przy użyciu dużej ilości oliw-
ki zapachowej, która jest delikatnie podgrzana, aby miała 
odpowiednią temperaturę.

• Po zakończeniu masażu warto jeszcze chwilkę poleżeć 
w ciszy, aby stan błogości trwał jak najdłużej.                                             

• Po powrocie do domu powinniśmy pić dużo czystej 
wody, głęboko oddychać, posłuchać relaksującej muzy-
ki, wziąć odprężającą, ale niegorącą kąpiel, po to, aby to 
co zostało stworzone podczas masażu, trwało w nas jak 
najdłużej.

• Masażowi Lomi Lomi można poddawać się zawsze 
wtedy, gdy czujemy taką potrzebę.

• W celach leczniczych i terapeutycznych wskazana 
jest seria masaży od 5 do 10, wykonywanych co dwa, trzy 
dni.  

Korzyści, które daje masaż to między innymi:  uczucie 
ulgi dla mięśni, poprawa elastyczności stawów, poprawa 
krążenia limfatycznego, tętniczego i żylnego, poprawa 
funkcji oddychania, trawienia i wydalania, harmonizacja 
systemu nerwowego, przynosi też korzyści emocjonalne, 
odczuwane zarówno w czasie serii jak i długo po niej  
uwolnienia od niepokoju, zmartwień i negatywnych myśli.                                                                                                                             
Przeciwwskazaniem do zastosowania masażu jest białacz-
ka oraz zmiany skórne, a więc praktycznie każdy może 
poddać się zabiegowi.    

Urlop bezpłatny
Urlop bezpłatny udzielany jest przez pracodawcę na 

wniosek pisemny pracownika. Jednakże jego wymiaru nie 
wlicza się do okresu zatrudnienia. Pracownikowi w okresie 
tego urlopu nie można wypowiedzieć umowy o pracę, je-
żeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Regulacja dotycząca przyznawania urlopu bezpłatnego 
znajduje się w art. 174 kodeksu pracy. Charakterystyczną 
cechą tego urlopu jest jego fakultatywność co oznacza, że 
pracodawca nie ma obowiązku jego udzielania. Ponadto 
nie jest to urlop celowy, ma on za zadanie jedynie wspo-

móc pracodawcę podczas załatwiania istotnych spraw bez 
konieczności rozwiązywania stosunku pracy.

Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na pisemny 
wniosek pracownika, który nie wymaga uzasadnienia. 
Wobec tego to od woli pracodawcy zależy jego przyzna-
nie. W przypadku odmowy udzielenia, pracownikowi nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu nieudzielenia urlopu 
i wyegzekwowania jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 
Należy jednak pamiętać, że udzielenie zgody na urlop bez-
płatny nie wymaga podpisania odrębnej umowy. Jednakże 
pracodawca, który ma obowiązek prowadzić akta osobo-
we jest zobowiązany do zaznaczenia, że urlop tego rodza-
ju został pracownikowi udzielony. Wobec tego zarówno 
wniosek pracownika, jak i zgoda wyrażona przez praco-
dawcę powinny znaleźć się w dokumentacji ubiegającego 
się o urlop pracownika. Warto zaznaczyć, że urlop bezpłat-
ny może być udzielany jedynie na czas określony ze wzglę-
du na fakt, iż podczas tego okresu następuje zawieszenie 
praw i obowiązków pracownika. Wymiar urlopu zawarty 
zostaje zawsze we wniosku, natomiast nie ma możliwo-
ści udzielenia urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174  
§ 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy. (aj)
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HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ak by si chcel v tomto obdo-

bí zmieňať prácu, mal by 
si byť veľmi ostražitý. Ne-
isté rozhodnutia v otázke 

financií by ti mohli zapríčiniť 
veľké finančné problémy. Zato ak sa 
chceš naučiť niečo nové, isto sa ti to 
podarí.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvej polovici mesiaca sa ti 
podarí uskutočniť svoje plány. 

Vzťah s partnerom sa zlepší. 
Finančná situácia by mala 

byť stabilná, a v prípade podnika-
teľov dokonca čoraz lepšia. Na požičia-
vanie peňazí si dávaj veľký pozor.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
November bude veľmi 

úspešným mesiacom, 
preto sa snaž byť omno-
ho aktívnejší ako doteraz. 

Riaď sa svojou intuíciou. 
Získaš možnosti dodatočného zárobku. 
November bude prelomovým momen-
tom v citovom živote.

RYBY (19.2.-20.3.)
Tí, čo sa nedávno zranili v lás-
ke, nech budú trpezliví. Ona 
sa opäť vráti. Len treba 
ešte počkať. Stretneš sa so 

starými známymi. V druhej 
polovici mesiaca možno nájdeš nové 
životné perspektívy. Pozor na výdavky!

BARAN (21.3.-20.4.)
Získaš veľkú finančnú pomoc 
zo strany priateľov buď rodi-
ny. Ak máš nový vzťah, riaď sa 
radšej hlavou a nie citom. Prá-
ci budeš musieť venovať viac 

pozornosti. Ak nechceš byť chorý, drž 
sa zdravej životosprávy.

BÝK (21.4.-20.5.)
V prvej polovici mesiaca 
zbytočne neriskuj. Rodinne 
hádky ti neprospejú. V pr-
vom týždni ti osud bude na-

klonený, tak to využi. V druhej polovici 
mesiaca sa ti začne dariť. Dbaj o svoje 
zdravie, hlavne koncom mesiaca.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Skvelá realizácia plánov 
v prvom týždni ťa napl-
ní optimizmom a dodá 

ti energiu. Nová známosť sa prehĺbi 
v priateľstvo. Podnikateľom sa začne 
dariť. V druhej dekáde budeš mať viac 
práce. Dbaj preto o svoje zdravie. 

RAK (22.6.-22.7.)
V srdcových otázkach si dá-
vaj pozor. Blízki môžu byť 
nespokojní kvôli tvojmu 
správaniu. V druhej polovici 
mesiaca sa na teba usmeje 

šťastie. Ak sa s niekým súdiš, je veľká 
šanca, že sa celá vec obráti v tvoj pro-
spech. 

LEV (23.7.-23.8.)
Najbližší mesiac bude plný 
nepríjemností. V srdco-
vých záležitostiach musíš 
byť opatrný. Najlepšie 

bude, ak si dobre premyslíš svoje oča-
kávania. Vzťahy so starými priateľmi sa 
zhoršia. Druhá polovica mesiaca bude 
lepšia.

PANNA (24.8.-23.9.)
Kvôli množstvu povinností 
sa budeš začiatkom me-
siaca cítiť unavený. Pohá-
daš aj s partnerom, zmie-
rite sa. Snaž sa myslieť 

pozitívne. Buď žičlivý voči iným, isto ti 
to v správnom čase odplatia. Podnika-
teľom sa bude dariť. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca 
neinvestuj a vôbec si ne-
požičiavaj peniaze. S ľuď-
mi, ktorých poznáš v tom-
to čase, nenadväzuj bližší 

kontakt. V druhej polovici mesiaca sa 
budeš cítiť omnoho lepšie. Dôveruj si 
a dosiahneš veľa.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Odvážne rozhodnutia ti 
prospejú a dodajú ti ener-
giu. Výsledky tvojej práce 
pochvália tvoji nadriadení. 
Dostaneš správu o vyba-

vení dôležitej veci. V polovici mesiaca 
sa môžeš cítiť vyčerpaný, Dbaj o svoje 
zdravie. (ms)

Vyznáte sa v móde? 
1. Elastín býva súčasťou krémov: 
a) proti akné; b) proti začervenaniu 

pleti; c) proti rozšíreným pórom; 
d) proti vráskam.

2. Manikúra, pri ktorej sa do nech-
tov vtierajú prírodné vosky sa 
nazýva: 

a) francúzska; b) perzská; c) japon-
ská, d) turecká.

3. Nohavice, ktoré majú od kolien 
dole rovnakú šírku sa nazývajú: 

a) mrkváče; b) cigaretové; c) zvono-
vé, d) capri.

4. Azulén pôsobí na pokožku: 
a) protizápalovo, b) rozjasňujúco; c) 

sťahujúco; d) dezinfekčne.
5. Čo je changeant? 
a) zmena strihu vlasov; b) typ kabel-

ky; c) druh tkaniny; d) špeciálne 
ošetrenie pleti.

6. Večernú kabelku si na zahranič-
ných webshopoch kúpite v ka-
tegórii: 

a) hobos; b) totes; c) clutch; d) pur-
ses.

7. Beta glukán, ktorý zvyšuje obra-
nyschopnosť pokožky a rozjasňu-
je pleť, sa nachádza predovšet-
kým v: 

a) hubách Hiratake a Shitake; b) 
morských riasach; c) obilných klíč-
koch; d) otrubách.

8. Módny návrhar Alexander Wang 
pochádza z mesta menom: 

a) Los Angeles; b) San Francisco; c) 
Miami; d) New York.

9. Rachel Zoe je v módnom svete 
známa ako: 

a) návrhárka doplnkov; b) kaderníč-
ka; c) stylistka; d) modelka.

10. Zdobenie nechtov, ktoré sa robí 
„lepením“ pripravených vzorov 
- geometrických, kovových, ani-
mal - sa označuje ako manikúra... 

a) minx; b) mixx; c) print; d) stamp.
11. Pojem „haute couture“ by sa 

dal volne preložiť ako: 
a) extravagantná móda; b) vysoké 

šitie; c) móda z prehliadkového 
móla; d) neobvyklá konfekcia.

12. Najstaršie správy o chemickom 
peelingu pochádzajú: 

a) zo starovekého Ríma; b) z Me-
zopotámie; c) zo starého Japon-
ska; d) z Egypta.

13. Abdominoplastika rieši problé-
my: 
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 
že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy 
a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľno-

hospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

cena referencyjna referenčná cena
decyzja o warunkach zabudowy územné rozhodnutie
czarnoksiężnik vedomec
klawiatura peryferyczna/nie zinte-
growana prídavná klávesnica

adaptery bezprzewodowe bezdrôtové adaptéry
multilateralny multilaterálny
zryczałtowana forma opodatkowa-
nia paušálne zdanenie

pakiet usług poszczególnych ban-
ków balík služieb jednotlivých bánk

zapewnienie bankowości interne-
towej

poskytovanie internetového bankov-
níctva

a) odstávajúcich uší; b) širokého nosa; 
c) prevísajúceho brucha; d) vypadá-
vajúcich vlasov.

12. Je známe, že silonky sú vyrobené 
z nylonu. Čo však slovo NYLON zna-
mená? 

a) nič špeciálne, len výmysel nejakého 
kreatívca; b) NY = New York, LON = 
light original noun (ľahké originálne 
vlákno); c) NY = New York, LON = 
lighting original noun (žiariace ori-
ginálne vlákno); d) NY = New York, 
LON = London.

14 Táto bylinka s výrazne citrónovou 
vôňou má silné protivírusové a pro-
tibakteriálne účinky, sťahuje zápaly 
a odstraňuje nečistoty. O ktorej by-
linke je reč? 

a) harmanček; b) žihľava; c) medovka; 
d) žerucha.

15. Čajovníkový olej má predovšet-
kým: 

a) osviežujúce účinky; b) antibakteriál-
ne a dezinfekčné účinky; c) čistiace 
účinky; d) upokojujúce účinky.

16. Módne kúsky ako vystrihnuté 
z minulých desaťročí sa označujú 
ako: 

a) retro; b) streetstyle; c) wline; d) 
vintage.

17. Valentino Garavani pochádza z: 
a) Talianska; b) Francúzska; c) Veľkej 

Británie; d) USA.

VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí „a“ – Ó, jojoj. 

Toto bolo skôr o tipovaní, než o serióz-
nych znalostiach, však? Možno máte 
vkus a štýl, ale v teórii máte naozaj 
čo doháňať! Ak chcete svoj výsledok 
zmeniť, potom by pre sme vám odpo-
rúčali študovanie módnych noviniek. 

Najviac odpovedí „b“ – Mať svoj 
štýl a cit pre módu je jedna vec, ale 
vyznať sa v problematike, teórii a his-
tórii módy, kozmetiky a stylingu je vec 
druhá. Vy však máte teóriu v malíčku.

Najviac odpovedí „c“ – Vy sa skôr 
riadite intuíciou a obzeraním v mód-
nych magazínoch. Ale aspoň viete, 
kde nájsť takéto zaujímavé informácie 
z oblasti módy a kozmetických novi-
niek, čo je podstatné.

Najviac odpovedí „d“ – Teoretické 
poznatky si viete ľahko nájsť i osvojiť. 
A nielen to viete, čo je v móde, ale aj 
to máte odskúšané na sebe. Nie vždy 
vám to vyjde na zdravie, ale aspoň ste 
pocítili o čom to je.

Príde veriaci, počítačový maniak, 
k farárovi so spoveďou a farár sa ho 
spýta:

 Tak, koľko je toho syn môj.
 No, zmestilo sa to na dve diskety.

***
Farár sa pýta Peťka:  Modlíte sa 

pred jedlom?
A Peťko:  No, len keď máme jesť 

huby, čo nazbieral otec.
***

Mara príde na spoveď a spovedá 
sa:

 Pán farár, zhrešila som... podľahla 
som Janovi...

 A to si sa nebránila?
 A načo, keď sa môžem vyspove-

dať?
***

Pýta sa katechéta študentov ná-
boženstva:  Akými slovami je v Biblii 
ustanovené manželstvo?

Študent odpovedá:  Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou.

***
Chlapík letí na zájazd malými aero-

líniami. Letuška sa ho pýta: 
 Chceli by ste večeru? 
 A aký máte výber? 
 Áno alebo nie…

***
 Kde ste získali takú vytrvalosť, 

keď takmer netrénujete? 
 A čo to každodenné dobiehanie 

na autobus?
***

Cudzinec sa pýta na cestu dvoch 
policajtov: 

 Sprechen sie Deutsch? Do you 
speak English? Parlezvous francais? 
Panimajete pa rusky?

A nič.
Cudzinec odišiel a jeden policajt 

hovorí druhému:  Ty, nemali by sme 
sa naučiť nejaký jazyk?

A druhý:  Prečo? Vidíš, koľko ich 
vedel tento a aj tak sa nedohovoril.

***
Kanibal letí prvý krát v lietadle, prí-

de k nemu letuška a pýta sa: 
 Čo vám môžem ponúknuť k jed-

lu?
 Najskôr mi prineste zoznam po-

sádky!
***

Ide zajačik z krčmy a zaspi na poli. 
Okolo idú dvaja vlci a pobijú sa o 
neho. Zajac sa ráno zobudí a vidí oko-
lo seba roztrhaných vlkov. Spokojne 
sa ponaťahuje a zamrmle si: nesmiem 
toľko piť, potom neviem, čo robím.
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Žreb namiesto prepitného
Nečakané šťastie sa usmialo na 

americkú barmanku, dvadsaťpäťro
čnú Auroru Kephartovú zo Springfiel-
du v Oregone, ktorá od stáleho zákaz-
níka dostala namiesto prepitného dva 
žreby do lotérie – na jednom vyhrala 
17.500 dolárov (takmer 13.000 eur). 
Pre miestne noviny prezradila, že do 
baru chodí 80 percent „štamgastov“. 

Každý každého tam pozná – po výhre 
boli ľudia od radosti celí bez seba. Vy-
hrané peniaze chce mladá žena len 
čiastočne minúť na novú 
pohovku, hlavne si ich však 
plánuje odložiť. Samozrej-
me, niečo dostane aj zákaz-
ník, ktorý jej dal prepitné.

Slováci objavili v 
Guatemale najstarší 
mayský nápis

Slovenský archeológ Da-
niel Kendrala objavil v gua-
temalskej oblasti Uaxactú-
nu prastarý mayský nápis. 
Kendrala patrí do tímu vedcov Sloven-
ského archeologického a historického 
inštitútu (SAHI), ktorý skúma mayskú 
civilizáciu v Guatemale od roku 2009. 
Podľa slov vedcov to bola veľká náho-
da, pretože si nápis najskôr nevšim

li, lebo vyzeral ako obyčajný kameň 
a preto ho vyhodili na kopu s ostatnou 
suťou. Až pri kontrole vedci zistili, že 
to nie je iba kameň. Slovenská výpra-
va tvrdí, že ide o doteraz najstarší ná-
pis. Ide o osem vytesaných hierogly-
fických znakov v stĺpci pod sebou, na 
ktorých sa ešte zachovali stopy červe-
nej farby. Prepísali by tak dejiny jed-
nej z najstarších svetových civilizácií. 
Nápis podľa odhadov archeológov 
pochádza z rokov 150 až 100 pred na-
šim letopočtom. Vedci zatiaľ nevedia, 
čo je na vzácnej stéle napísané. 

Olympijská pochodeň  
vo vesmíre na Sojuze

Dňa 7. novembra t.r. vyslalo Ru
sko z ruského kozmodrómu Bajkonur 
v Kazachstane do vesmíru kozmickú 
loď Sojuz ozdobenou logom Soči 2014 

a pestrofarebným obrázkom snehovej 
vločky, s olympijskou pochodňou a 
trojčlennou posádkou, ktorá smeruje 
na Medzinárodnú vesmírnu stanicu 
(ISS).

Pochodeň, z bezpečnostných dô-
vodov nezapálená, bola súčasťou 

nákladu kozmickej lode, ktorej 
posádku tvoria Michail Ťurin z 
Ruska, Rick Mastracchio z USA a 
Koiči Wakata z Japonska. Prvýkrát 
sa pochodeň dostala do otvore-
ného kozmického priestoru počas 
prechádzky v sobotu 9. novem-
bra. Pochodeň sa vrátila na Zem v 
pondelok 11. novembra, aby po-
kračovala v 65 tisíc kilometrov dl-
hej trase, ktorá sa zavŕši štartom 
olympijských hier 7. februára v 
rekreačnom stredisku Soči na po-
breží Čierneho mora. (ms)
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Dedičstvo otcov 
– zachovaj nám 

Pane!
Foto: AJ, MM-M

V Novej Belej

V Repiskách – 
Bryjovom Potoku

V Hornej Zubrici

Vo Veľkej Lipnici

V Tribši

V Repiskách –
 Grocholovom Potoku
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, 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


