
Č. 5 (671)/roč. 56 
Cena 3,00 zł (5% VAT)MÁJ / MAJ

DLHOROČNÁ A PROSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA

20142014
MÁJ / MAJ

Č. 5 (671)/roč. 56 
Cena 3,00 zł (5% VAT)



 V MÁJOVOM ČÍSLE NÁJDETE:

20-23

15

9

16-19

Na obálke: Bývalá riaditeľka OKS v Dolnom Kubíne O. Žabenská preberá ocenenie  
za dlhoročnú spoluprácu so SSP z rúk predsedu SSP J. Čongvu a generálneho tajomníka 
ÚV SSP Ľ. Molitorisa. Foto: M. Smondek. Grafická úprava: E. Koziołová.

3-4 Túžby matiek v súčasnosti
V máji sa skláňame nad slovom matka oveľa častejšie než po 

iné mesiace. Mnohé podujatia sú venované práve im. Ctia si  ich 
nielen deti, ale aj veľkí básnici tohto sveta. My sa v našom článku 
ponoríme do rozhovorov s nimi, aby sme sa dozvedeli, či je ľahké 
alebo ťažké byť matkou a aké očakávania majú matky voči svojmu 
poslaniu a potomstvu.

5 Oravský hrad na Spiši
Nečakaná zmena polohy Oravského hradu? Záhadu, ako sa do-

stal oravský hrad na Spiš, vyrieši náš článok, ktorý zároveň čita-
teľom ponúkne širšie  informácie o všetkých záležitostiach s  tým 
spojenými.

6-7 „Veľkonočný“ sobáš
7 Prednáška o podporúčikovi Miroslavovi Iringhovi
8 Spomienky Alojza Pieronka
9 Utrpenie Krista v podaní harkabúzskych žiakov
10 Horčičné zrnko
11 Noví svätí v katolíckej cirkvi
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farností 
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedec-
kého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 III.
14 Cesta za svojím snom
15 O folklórnom súbore Spiš v Dolnom Kubíne

V rámci cezhraničného projektu sa konala výstava s názvom 65. 
výročie činnosti folklórneho súboru Spiš z Novej Belej v priesto-
roch Oravského kultúrneho  strediska  v Dolnom Kubíne. Výstava 
oboznamuje  so  vznikom,  činnosťou  a  obecnými  tradíciami,  kto-
ré súbor odovzdáva mladým generáciám. Poukazuje aj na prínos 
vedúcich, ktorí vždy snažili o zachovanie nehmotného bohatstva 
tejto obce a spišského regiónu.

16-19 Krátko z Oravy a Spiša
20-23 Dlhodobá a prospešná spolupráca

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Spolok Slovákov 
v Poľsku spolupracujú už skoro pol  storočia. Za  toto obdobie sa 
realizovali viaceré projekty a akcie, ktorých cieľom bolo podpore-
nie krajanského diania a kultúrneho života najmä na Orave. Vďaka 
tejto spolupráci prichádzajú na Hornú Oravu mnohí vystupujúci, 
súbory a odborníci. Ako vznikala táto spolupráca, ako sa rozvíjala 
a kto sa na nej podieľal, prečítajte si v našom článku.

26-28 Z diania na Slovensku
29 Privítanie nových slovakistov



3KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56

Všetkým mamám sa prihovárame slovami tejto krásne bás-
ne, lebo práve máj je mesiacom, kedy si častejšie nájdeme čas na 
vyjadrenie vďaky i  uznania našim matkám. Na Slovensku je im 
tradične venovaná druhá májová nedeľa. V Poľsku pripadá tento 
sviatok vždy na 26. mája. Som si istá, že tieto dátumy si dobre pa-
mätá každé dieťa, a to nezávisle od toho, či je malé alebo veľké. 

Deň mati ek sa oslavuje na počesť všetkých mati ek 
v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, kto-
ré vynakladajú pri výchove detí . Hoci sa oslavy 

Dňa mati ek nekonajú po celom svete v rovnakom ter-
míne, predsa sa spájajú s rovnakými pocitmi, čiže s lás-
kou a vďakou. Na znak úcty ich obdarúvame pozdravmi, 
kvetami a zahŕňame pozornosťou a láskou. Pripravujú sa 
slávnostné programy na školách, koncerty a ďalšie podu-
jati a v tomto duchu. Na ti eto oslavy sú pozývané mamy 
do škôliek, či škôl. Každá matka sa snaží byť prítomná na 
takejto oslave aj napriek tomu, že v dnešnej dobe mno-
hé pracujú a nie vždy je ľahké prísť. Jednako matka vie, 
aké je to dôležité byť na tomto podujatí , kde sa deti  chcú 
ukázať pred svojimi mamkami a vidieť ich medzi divák-
mi, predviesť im špeciálne nacvičený kultúrny program. 
Okrem eufórie z osláv ľudia by nemali zabudnúť na to, že 

poslaním Dňa mati ek je, aby matky mali príjemný pocit 
zadosťučinenia a spokojnosti . 

Byť mamou je to najkrajšie povolanie v živote každej 
ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, sú 
už dokonca svojich dní veľmi emocionálne spätí  so svojimi 
deťmi a zodpovední za nich. Milujú ich bezpodmienečne 
a starajú sa o nich až do smrti . Je to jedno, či to dieťa má 
osem rokov, či štrnásť alebo tridsaťšesť a viac. Matka stále 
podporuje svoje deti  a dohliada na ich šťasti e. Toto posla-
nie je krásne a náročné zároveň. Túto náročnosť poznajú 
všetky mamky. Každá jedna z nich, či je to Slovenka, Poľka 
či Somálčanka alebo Američanka, každá sa snaží vychovať 
svoje dieťa, ako vie najlepšie. Venuje mu veľa času, nieke-
dy už aj zvyšky svojich síl na to, aby bolo šťastné. Mama je 
pre každé dieťa prvou učiteľkou v každej oblasti . Ona prvá 
ho uvádza do sveta a ukazuje mu, ako žiť. 

Deň mati ek je tým pravým časom, kedy môžeme vyjad-
riť našim mamám vďaku a povedať im, ako ich máme radi 
i čo pre nás znamenajú. 

Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť 
a prajeme im, aby boli ich dni vždy naplnené dobrotou, 
radosťou, nádejou a aby mali dostatok síl dať život, ten 
fyzický, ale rozvíjať aj ten duchovný.

Pri tejto príležitosti  som sa porozprávala s niekoľkými 
matkami. Pýtala som sa ich na to, aké majú sny matky 
súčasnej doby, po čom túžia ako ženy a matky. Rozpráva-
la som sa s mamkami v rôznom veku. Chcela som zisti ť, 
či je nejaký rozdiel medzi túžbami mladej matky, matky 
v strednom veku a tých starších.

Libuša Friedová

MAMA A JA
Mama je slnko
so zlatým vlasom.
Malé slniečko –
to zas ja som.
Preto sa na svete
krásne máme.
Mne svieti  mama
a ja mame.

 Túžby matiek v súčasnosti
autor    DOROTA MOŚ 
foto    MS, DM
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Anna Wnenczaková
- Mojím najväčším snom ako 

matky a ženy je dobre vychovať 
svoje deti. Samozrejme, ako každá 
matka, si v prvom rade prajem, aby 
sa mojim deťom vyhýbali choroby 
a prialo im zdravie. Pre mňa je dô-
ležité, aby sa mi podarilo zabezpe-
čiť deťom dobré vzdelanie a tým aj 
spokojnú budúcnosť. 

Daniela Radecká
- Ako matka by som sa chcela 

dočkať takého obdobia v živote mo-
jich detí, keď budú spokojné s do-
siahnutými cieľmi a šťastné zo ži-
votnej cesty, ktorú si zvolili. Snívam 
o tom, že si zvolia také povolanie, 
ktoré ich bude baviť. Samozrejme 
by som chcela, aby sa im dobre žilo, 
aby sa im dobre viedlo. Chcela by 
som im vytvoriť také zázemie, aby 
sa v prípade nedostatku práce mali 
možnosť vrátiť domov, kde bude rodinný podnik a budú ve-
dieť, že prácu majú zabezpečenú. Zároveň, aby to bola zá-
ruka života na primeranej úrovni. Mojím snom je byť blíz-
ko mojich detí. Prajem im zdravie a dobré rodinné vzťahy 
a aby sa vždy s radosťou vracali naspäť domov.

Anna Klimčaková
- V prvom rade je mojím snom, 

aby deti boli zdravé. Zatiaľ sú ško-
lopovinné, preto tiež snívam o tom, 
aby sa dobre učili a dosiahli čo naj-
lepšie vzdelanie. Chcela by som ich 
vidieť šťastné a spokojné so svojimi 
životnými voľbami. Mojím osobným 
a druhoradým snom je nejaká väč-
šia dovolenka a možnosť cestovať 
i navštíviť zaujímavé miesta.

Helena Radecká
- Žena a matka v mojom veku si praje, aby sa deti učili 

dobre, dosiahli čo najlepšie vzdelanie a postupne si dobre 
zariadili svoj život, mali svoje šťastné rodiny. Veľmi dôleži-
tým prianím je zdravie, lebo vďaka nemu ostáva v nás aj 
radosť a elán pre realizáciu snov. Človek v mladosti si ne-
uvedomuje, aké vzácne je zdravie, pokiaľ sám nepodľahne 
chorobe alebo sa s ňou nestretne v rodine. Chcela by som 
sa dožiť dobrej staroby, ktorú mi spríjemnia deti a vnuci. 

Jozefina Kromková
- Ja si prajem a myslím si, že nie som jediná, aby boli 

moje deti v poriadku. Snažila som sa ich dobre vychovať. 
A teraz dúfam, že to všetko, čomu som ich učila odmalička, 
že to bude klíčiť dobrým smerom. Ako každá matka sa obá-

vam o zdravie mojich detí, lebo to 
je veľmi vzácne. Chcela by som, 
aby vždy kráčali správnou cestou. 
V súčasnosti sú vo veku, kedy do-
spievajú a v tejto dobe sa mat-
ka najviac obáva o ich bezpečie, 
najmä keď idú na diskotéku, na 
stretnutia s kamarátmi a cestujú 
do školy. Preto prajem sebe i os-
tatným pokojné noci. Pre budúc-
nosť snívam o úspešnom uplatnení detí v povolaní, ktoré si 
zvolia a pre seba radosť i hrdosť na nich.

Oľga Krišiková
- Každá matka sníva o zdraví pre svoje deti a potom už 

aj pre vnukov. Želala by som si pre svoje deti bezproblémo-
vý, spokojný život bez strachu o budúcnosť. Aby mali prácu 
a aby boli šťastné. Pre seba zdravie a aby som nebola ťar-
chou v starobe pre nikoho.

Margita Radecká
- Podľa mňa najdôležitejšou ve-

cou je zdravie a to som vždy priala 
mojim deťom i sebe. Druhou vecou, 
akú si praje matka, hlavne taká už 
v staršom veku, ktorá už hocičo zaži-
la je, aby vládli dobré vzťahy v rodi-
ne, spokojnosť a harmónia u každé-
ho z mojich detí. Sú to myslím si, dva 
veľké priania, ktoré keď nám život 
napĺňa sme nesmierne šťastní a po 
rokoch to vieme oceniť. Chcela by 
som, aby mi Pán Boh dal natoľko zdravia, aby som mohla 
pomáhať deťom a vo voľnom čase sa venovala záhradke, 
ktorá mi dáva silu a oddych. 

Anna Dunajczanová
- O čom môže snívať žena a mat-

ka v mojom veku? Pre seba zdravie. 
Naozaj matky v staršom veku sníva-
jú o zdraví. Chcem sa tešiť z úspe-
chov svojich detí, ich radosťou a sa-
mozrejme, aby sa im v živote dobre 
viedlo. Mám dobré deti, ktoré na 
mňa pamätajú a na Deň matiek 
vždy prídu za mnou s vrúcnymi žela-
niami a kvetmi. Matka je spokojná 
a šťastná, keď vidí šťastie svojich detí a radosť, je to záro-
veň pre ňu najväčšia odmena za vynakladané denno-den-
ne úsilie a starostlivosť.

Z odpovedí matiek na otázku, po čom túžia pre seba 
i svoje deti, je zrejmé, že vek nie je medzníkom v ich snoch 
a túžbach, lebo každá z matiek chce pre svoje deti to naj-
lepšie. Veľakrát sa opakovalo želanie - zdravie pre deti, čo 
je vždy veľmi dôležité. Matky v prvom rade myslia na svoje 
deti a až potom na seba. Doprajme im pri ich sviatku než-
nú starostlivosť o nich. 
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  Oravský hrad na Spiši
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    ĽUDOMÍR MOLITORIS

Ak ste v  poslednej dobe prechádzali cestou smerujúcou od 
slovensko-poľskej hranice smerom na Nedecu-Zámok, iste neušiel 
vašej pozornosti novovznikajúci ohradený komplex, ktorý sa na-
chádza poniže majestátneho stredovekého hradu, vypínajúceho 
sa nad riekou Dunajec. Spoza vysokého dreveného plota vyčnie-
va silueta akéhosi opevneného sídla, ktoré nápadne pripomína 
Oravský hrad. Je možné, aby sa nachádzal Oravský hrad na Spiši 
v  Nedeci? S  touto otázkou sme sa obrátili priamo na najpovola-
nejšieho, majiteľa a realizátora stavby objektu, ktorým je Zadyma 
Browar.

–  Áno, je to Oravský hrad, pritakáva mladý majiteľ, – 
a budú tu ešte ďalšie, celkovo 30 hradov, zámkov, či iných 
pamäti hodností  zo Spiša, Oravy a Podhalia. Máme tu toti ž 
v pláne vybudovať Park miniatúr, kde sa budú nachádzať 
zaujímavé miesta zo slovenskej i poľskej strany hranice. 
Bude to nová atrakcia pre turistov, ktorí si tak budú môcť 
pozrieť zmenšeniny pamiatok, ktoré ich zároveň môžu in-
špirovať k ich návšteve.

Z jeho rozprávania sa dozvedáme, že v pomerne roz-
ľahlom Parku miniatúr by sa mali postupne objaviť viaceré 
zaujímavé rekonštrukcie dnes už neexistujúcich objektov, 
prípadne objektov, ktoré sú v súčasnosti  v ruinách, ako na-
príklad rekonštrukcia hradu v Čorštýne, dvorov Szafl aroch 
a Ludźmierzi, či pokus o rekonštrukciu Pieninského hradu, 
nazývaného niekedy aj zámkom svätej Kingy. Tieto histo-
rické pamiatky predstavia návštevníkom Podhalie. Oravu 

 Park miniatúr

bude reprezentovať už spomínaný Oravský hrad a chýbať 
nebudú ani spišské pamiatky, a to neďaleký Nedecký hrad 
i ďalšie významné sídla na Spiši ako najrozľahlejšie stre-
doveké hradisko v strednej Európe – Spišský hrad, hrad 
v Starej Ľubovni, sídlo mlčanlivých mníšskych reholí kartu-
ziánov a kamaldulov v Červenom kláštore, panský kašti eľ 
vo Fridmane a známe fridmanské pivnice.

– Tadiaľto bude pretekať symbol Pienin - rieka Dunajec, 
– ukazuje majiteľ na ešte momentálne nezastavané 
priestory, kde „vyrastú“ niektoré vyššie spomínané minia-
túry historických objektov, ktoré by mali byť k originálom 
v pomere cca 1:200. Okrem historických pamäti hodností  
budú v parku miniatúr situované aj viaceré prírodné atrak-
cie. Návštevníci sa tak budú môcť pokochať zmenšeninou 
Giewontu, Morského oka, jaskyne Oblazovej a vrcholu, 
ktorý spolu s riekou Dunajec vytvára charakteristi cký ob-
raz Pienin – Troch korún. V areáli sa budú nachádzať ti ež 
dve postavy, a to pápež Ján Pavol II. a Jánošík, respektí ve 
akýsi zbojník sediaci v „zbojníckej“ jaskyni plnej pokladov, 
s ktorým sa budú môcť turisti  odfoti ť.

Park miniatúr však nebude jediným ťahákom. V po-
merne rozľahlom areáli neďaleko neho vznikne pre deti , 
ale aj „hravých“ dospelých Zábavný park s rôznymi atrak-
ciami, napr. lezením po lanách a podobne. Keďže fi rma Za-
dyma Browar je v okolí známa najmä varením vlastného 
piva, nebude chýbať ani veľká reštaurácia, kde sa zmestí  
až štyristo návštevníkov, ktorí budú môcť ochutnať nielen 
spomínané pivo, ale aj rôzne druhy jedál, vrátane miest-
nych špecialít.

Slávnostné otvorenie areálu sa uskutočnilo 1. mája, 
kedy mohli návštevníci prvýkrát vzhliadnuť a vyskúšať nie-
ktoré vyššie uvedené atrakcie. V Nedeci tak vyrástol nový 
zaujímavý projekt, ktorý, veríme, bude reálne prezentovať 
naše dejiny a svojou existenciou pozití vne ovplyvní dianie 
severospišskom regióne. 

Zábavný park

Reštaurácia
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 „Veľkonočný“ sobáš
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Veľkonočné sviatky si väčšina ľudí spája s kresťanskými sviat-
kami ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ale tiež  s po-
hanskými zvykmi ako oblievačka či šibačka. Kataríne a Jánovi Mo-
litorisovcom z Kacvína však tieto sviatky pripomínajú aj inú, viac 
osobnú životnú udalosť, a to vlastnú svadbu. Tá sa totiž konala na 
Veľkonočný pondelok, 19. apríla 1954. V tomto roku teda ubehlo 
presne šesťdesiat rokov, čo si povedali pred miestnym kňazom An-
tonom Sikorom svoje „áno“ a navyše, po dlhých rokoch, pripadol 
termín výročia sobáša opäť na veľkonočné sviatky. Pri tejto príle-
žitosti si manželia zaspomínali na svoj veľký deň i spoločne prežité 
chvíle, ktoré boli, ako to už zvyčajne býva, naplnené starosťami, 
ale aj radostnými okamihmi.

Ženích a nevesta
Ženích i nevesta pochádzali zo starých autochtónnych 

slovenských rodín, ktoré žili na Zamagurí minimálne už v 
18. storočí. Ján sa narodil 4. júna 1927 v rodine Jána Moli-
torisa a Anny Molitorisovej, rodenej Venitovej. Mal troch 
súrodencov, z ktorých dvaja zomreli veľmi mladí. Doma, 
v rodine Molitorisovcov, bola vždy prítomná slovenčina i 
podpora všetkého slovenského, veď napríklad sestra Já-
novho otca v medzivojnovom období fi nančne podporila 
snahy známeho slovenského vynálezcu reverenda Jozefa 
Murgaša o založenie slovenskej školy pre Slovákov v USA. 
V slovenskom duchu bola vychovávaná aj Katarína, ktorá 
uzrela svetlo sveta o šesť rokov neskôr, 25. apríla 1933, 
v rodine Andreja Kolka a Agnesy Kolkovej, rodenej Šperno-
govej. Mala jedného súrodenca – brata Jána.

Svadba
Ján si Katarínu, kto-

rá bola podľa jeho slov 
veľmi driečna, všimol už 
keď bola dievčaťom, po-
čas tradičného ohrávania 
májov ešte počas vojny. 
Po vojne však odišiel za prácou do vtedajšieho Českoslo-
venska, kde s prestávkami zotrval až do roku 1956. Počas 
veľkonočných sviatkov v roku 1954 sa ale vráti l, aby si Ka-
tarínu zobral za manželku. Svadba bola, ako sme už spomí-
nali, na Veľkonočný pondelok. V priebehu nasledujúcich 
dvoch rokov, kedy ešte Ján pracoval v Československu uva-
žovali, či sa nepresťahujú na Slovensko, kde po pripojení 
Kacvína k Poľsku odišli aj viacerí ich príbuzní. Nakoniec sa 
však rozhodli, že svoje životy spoja s rodnou obcou.

Život v Kacvíne
Po defi nití vnom rozhodnutí  o usadení sa v Kacvíne si 

mladomanželia postavili murovaný dom, pri ktorom obhos-
podarovali pomerne veľké gazdovstvo. Na gazdovstve bolo 
samozrejme veľa práce a Katarína sa popritom starala ešte 
aj o päť detí , ktoré sa postupne v manželstve narodili. Ján 
sa od svojho návratu hneď aktí vne zapojil do slovenského 
národného hnuti a. V Kacvíne hral v slovenskom divadle a 
viedol folklórny súbor, ktorý prezentoval miestne zvyky 
a tradície. Dlhé roky bol takti ež tajomníkom miestnej skupi-
ny a obvodného výboru na Spiši i členom hospodárskej rady 
Spoločnosti  kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v Poľsku. 
Pre svoju proslovenskú činnosť sa stal dokonca predmetom 
záujmu poľskej štátnej bezpečnosti . V roku 1961 si ho kraja-
nia zvolili za predsedu Československej kultúrnej spoločnos-
ti  so sídlom v Krakove, pričom funkciu čestného predsedu 
jej nástupcu – Spolku Slovákov v Poľsku plní dodnes.
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Deti
Šesťdesiat rokov spoločného manželstva položilo zákla-

dy pre rozvetvenú rodinu, ktorá sa po čase rozišla takmer 
do celého sveta. Katarína a Ján vychovali spoločne päť 
detí. Najstarší Ľudomír sa narodil 3 roky po svadbe a po 
absolvovaní slovenskej základnej školy v Kacvíne a lýcea 
Jablonke vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve slovenský jazyk a literatúru. V súčasnosti pôsobí v Kra-
kove ako generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, 
pričom sa podobne ako otec výrazne angažuje v zachovaní 
slovenskej kultúry a slovenského národného povedomia 
obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy.

Druhé dieťa v poradí, dcéra Irena, taktiež študovala na 
Slovensku, kde sa nakoniec rozhodla aj usadiť. Ako pred-
met svojho záujmu si vybrala medicínu a v súčasnosti pô-
sobí ako primárka rádiológického oddelenia v jednej z bra-
tislavských nemocníc. Ďalší syn Ján býva v Skawe, ale často 
cestuje po celom Poľsku, keďže je vedúcim dilatačnej čaty 
v istej krakovskej firme. Druhá dcéra Jozefína zostala v rod-
nom Kacvíne, kde sa aktívne angažuje v činnosti miestnej 
skupiny Spolku Slovákov v Poľsku i akciách organizovaných 
v miestnom slovenskom dome. Najmladšia dcéra Helenka 
sa po štúdiách logopédie taktiež rozhodla zotrvať na Slo-
vensku. Keďže jej manžel pracuje v diplomatických služ-
bách Slovenskej republiky, často sa zdržiava v zahraničí, 
momentálne v Bulharsku, kde je jej manžel veľvyslancom.

Vnuci
Všetky deti si postupne našli svojich životných partne-

rov, a tak sa Ján s Katarínou môžu tešiť už z ôsmych šikov-
ných vnúčat v podobe štyroch chlapcov a štyroch dievčat. 
Irenina najstaršia dcéra Soňa momentálne pracuje a štu-
duje v USA, mladšia Martinka sa chystá v tomto roku na 
ročný študijný pobyt do Francúzska. Ján má taktiež dve 
deti. Starší Martin študuje na Telovýchovnej akadémii v 
Krakove, mladšia Monika zas na Banícko-hutníckej akadé-
mii v Krakove. Jozefína má troch chlapcov. Michal sa ve-
nuje štúdiu stavebníctva na Technicko-humanistickej aka-
démii v Bielsku-Białej, Tomáš navštevuje stavebnú strednú 
školu v Zakopanom a najmladší Lukáš základnú školu. 
Všetci traja hrajú v kacvínskej dychovke, ktorá pôsobí pri 
miestnej skupine SSP. Jediná dcéra najmladšej Helenky Ta-
tiana momentálne navštevuje základnú školu s nemeckým 
vyučovacím jazykom v Sofii.

Šesťdesiat rokov spolu
Ján a Katarína sa prirodzene vidia najčastejšie s rodi-

nou Jozefíny, ktorá žije v Kacvíne, ale nezriedka prichádzajú 
domov, kde sa cítia dobre, aj ostatné deti s rodinami. Ináč 
to nebolo ani počas týchto veľkonočných sviatkov, kedy sa 
doma opäť zišli všetci súrodenci a väčšina vnúčat, aby si 
spoločne s rodičmi pripomenuli ich rozhodnutie začať spo-
ločný život, ktorý v podstate položil základy aj ich životným 
púťam. Šesťdesiate výročie sobáša si tak manželia Molitori-
sovci pripomenuli najskôr na veľkonočnej nedeľňajšej slo-
venskej sv. omši a následne malou slávnosťou v rodinnom 
kruhu. My im pri tejto príležitosti želáme veľa zdravia a ďal-
šie, v šťastí, láske a porozumení, spoločne strávené roky. 

Prednáška o podporučníkovi 
Miroslavovi Iringhovi
V Múzeu varšavského povstania v hlavnom meste Poľ-

skej republiky sa  uskutočnila prednáška poľského 
historika Michała Wójciuka pod názvom „Podporučík 

Miroslav Iringh, Slovák varšavským povstalcom“.
Miroslav Iringh bol počas ozbrojeného povstania, zor-

ganizovaného v lete 1944 poľskou povstaleckou organi-
záciou „Armia Krajowa“ v okupovanej Varšave, veliteľom 
„Čaty Slovákov č. 535“. Jej členovia mali ako jediní nepoľskí 
účastníci povstania právo nosiť na rukáve okrem bielo-čer-
venej pásky Armii Krajowej aj osobitnú pásku so sloven-
skou národnou trikolórou a slovenským znakom. Miroslav 
Iringh bol nositeľom viacerých významných poľských vy-
znamenaní a v roku 2007 mu bol prezidentom Slovenskej 
republiky udelený Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memo-
riam za „mimoriadne hrdinské vojnové činy v boji proti 
fašizmu a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí“.

Podujatie zorganizoval Slovenský inštitút vo Varšave  
v spolupráci s Múzeom varšavského povstania pri príleži-
tosti 100. výročia od narodenia Miroslava Iringha. Sloven-
ský inštitút pre účastníkov podujatia pripravil aj výstavu o 
pôsobení Čaty Slovákov vo Varšavskom povstaní.

Patrycja Grabińska

Vľavo na fotografii je autor prednášky M. Wójciuk, vpravo zástupca riaditeľa Múzea 
varšavského povstania P. Ukielski a riaditeľ SI vo Varšave M. Novotný

 Organizátori spolu s mladými účastníkmi podujatia a dcérou pána M. Ihringha
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Spomienky Alojza Pieronka
autor    MARIÁN SMONDEK

Narodil som sa v roku 1929 v  slovenskej rodine Františka 
i Paulíny Pieronkovcov. Mal som o tri roky staršieho brata Jozefa, 
ktorý po vojne ušiel na Slovensko a o sedem rokov mladšieho bra-
ta Albína, ktorý, podobne ako ja, zostal bývať v Podvlku. Rodičia 
nás vychovávali v  slovenskom duchu. V  Podvlku som strávil celý 
život. Dnes sa už nedá porovnať Podvlk s tým, čo si pamätám zo 
svojho detstva. Vtedy bola na Orave veľká bieda a zároveň to boli 
pohnuté časy. Rád spomínam na detstvo, aj keď niektoré spo-
mienky skôr vyvolávajú strach ako úsmev na tvári, hlavne z obdo-
bia môjho dospievania, ktoré pripadlo na obdobie druhej svetovej 
vojny i na roky po nej, počas ktorých boli Slováci na Orave tvrdo 
prenasledovaní.

Ja som sprvoti chodil tri roky do poľskej školy a násled-
ne ešte štyri roky do slovenskej, do tej budovy, kde sa 
teraz nachádza klubovňa Spolku. Vtedy učila len jedna 

učiteľka, na jednej strane bol učiteľský byt, na druhej bola 
trieda. Počas vojny prenajímali miestnosť u Kovalíka, pre-
tože všetky deti sa do jednej triedy ani nezmestili. U Ko-
valika sa potom učili staršie triedy. Dobre si spomínam na 
školu, učiteľky Máriu Janoštínovú, Vieru Sihlanovú, Ervina 
Urbana, ktorý bol neskôr zverbovaný do armády.

Keď sa začala vojna, mal som už 10 rokov. Do Podvl-
ka prišli vtedy Nemci na tankoch a Poliaci na koňoch ute-
kali do lesov. Keď prešli cez Podvlk, situácia sa upokojila 
a vlastne v Podvlku sa nič mimoriadne nedialo. 

V ktorýsi večer, hneď na začiatku vojny, však v Podvlku 
zastrelili nemeckého vojaka. Stalo sa to neďaleko fary. Vý-
strely padli z farského humna. Povrávalo sa, že tí čo strieľa-
li boli dvaja, a hneď na to utiekli na hranicu do lesa. Nemci 
následkom toho zobrali a vyhnali všetkých z dediny preč, 
ženy a deti sa rozišli do okolitých dedín. My sme odišli do 
susednej Orávky, odkiaľ sme sa asi po týždni vrátili domov. 
Otca sme však doma nenašli. Všetkých chlapov z Podvlka 
totiž zobrali a internovali ich v Ružomberku, kde ich držali 
asi tri týždne. Zobrali s nimi aj dp. farára Góralika. Kto bol 
národnosti slovenskej, tých prepustili dosť rýchlo, tých, 
ktorí sa považovali za Poliakov, držali dlhšie, ale aj tých 
prepustili. Keďže sa strieľalo z farského humna, dp. Gó-
ralika vyviezli do Nemecka, kde v koncentračnom tábore 
neskôr zahynul.

Spočiatku sa vravelo, že z humna strieľali poľskí voja-
ci, ktorí cez deň pred nemeckými vojakmi utiekli a pod 
rúškom tmy sa vrátili. Tí to však neboli, poľskí vojaci ne-
strieľali, pretože títo vojaci sa nemeckej armády báli, lebo 
boli nastrašení tak, že Nemci vylupujú oči a nechceli sa 
preto vôbec poddať. Ľudia im vynášali jedlo do lesa a vra-
veli im, aby sa vrátili do Podvlka a poddali sa, že Nem-
ci takto nerobia. A tak nakoniec prišli, odovzdali zbrane 
a poddali sa. A Nemci ich po odovzdaní zbraní prepustili 
domov a ani ich nezajali, ani im nič neurobili.

Problém v Podvlku nastal až v momente, keď zabili spo-
mínaného nemeckého vojaka. To boli civili, a prišli z poľskej 

strany. Jeden z nich 
pochádzal z Podvlka, 
istý Chovanec, ako 
sa volal druhý, to ne-
viem. Chovanec sa po 
istom čase po tom-
to incidente vrátil do 
Podvlka, ale až neskôr 
vyšlo najavo, kto strie-
ľal. Sprvoti sa asi bál 
vrátiť sa do obce, ale 
ani keď sa vrátil, nik-
to nevedel, že to on 
strieľal. Neskôr, keď sa 
ľudia dozvedeli, začala 
sa táto informácia šíriť 
tajne.

Keď sa na Orave začiatkom roka 1945 zastavil front, 
v Podvlku sa síce neudiali boje, do obce však prišli mno-
hí obyvatelia Lipníc a Jablonky. Tí boli odtiaľ vysťahovaní. 
Ľudí bolo toľko, že spali všade na zemi, na slame, kde len 
mohli. V Podvlku sa našťastie nebojovalo. Nemci však zni-
čili obidva mosty. Nemeckého vojaka, ktorý to urobil, však 
vojaci Červenej armády rýchlo chytili a na mieste ho za-
strelili. Tento vojak bol pochovaný pri rieke. Dlhé roky sa 
o tento hrob starala jedna Podvlčanka, ktorej podobným 
spôsobom zahynul otec. 

Ťažká situácia nastala hlavne po prechode frontu. Do 
Podvlka prichádzali bandy, ktoré okrádali obyvateľstvo, 
predovšetkým to, ktoré sa hlásilo k slovenskej národnosti. 
Preto bola v obci vytvorená slovenská milícia, ktorá 
chránila obec. V tejto milícii bol aj môj starší brat. Keď po 
vojne toto územie obsadili Poliaci, musel utiecť a usadil sa 
na Slovensku v obci Zabiedovo, neďaleko hranice.

K bande „Ognia“, tu v okolí azda najznámejšej, patril 
pravdepodobne aj istý Vladek, ktorý býval na Danielkach, 
ale neviem to isto. Pravdepodobne túto bandu opustil 
a tak si poň prišli, akurát keď mlátili obilia. Vladek sa síce 
schoval, ale tí z bandy povedali, že ak nevyjde, všetko spá-
lia. Musel teda vyjsť. Odvliekli ho na Pajonkov vrch, kde 
mu kázali narúbať dreva, na tomto dreve ho zviazali a na-
koniec zaživa upálili.

Po vojne sme doma teda zostali ja a mladší brat. V 1951 
som odišiel na dva roky na vojenčinu a vrátil som sa v roku 
1953. Časy po druhej svetovej vojne však neboli ľahké, 
neustále prenasledovali a vyšetrovali mnohých, čo sa cítili 
byť Slovákmi. Neraz odviedli aj mňa, pýtali sa, prečo som 
Slovákom a či som nejedol poľský chlieb... Raz ma v noci 
poľská milícia dokonca zavrela na celú noc i časť dňa do 
pivnice, kde je teraz v Podvlku pekáreň. Vtedy tam bola 
akási väznica.

V tej väznici skončilo mnoho Podvlčanov, ktorí si tam 
presedeli nejednu noc. Po vojne, keď Orava zasa pripadla 
Poľsku, boli ešte snahy, aby sa toto územie vrátilo nazad 
k Slovensku. Nádej sa však pomaly strácala. Popri tých 
všetkých perzekúciách si viacerí povedali, že keď nás Slo-
vensko (vtedajšie Československo) nechce, musíme sa pri-
spôsobiť novým podmienkam. Vtedy tu bolo 98 percent 
Slovákov, dnes je však situácia úplne iná. 
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autor    ILONA TRACZYK-BOŻEK
Veľká noc je najdôležitejším kresťanským sviatkom. V  spo-

jitosti s  ňou si aj jednotlivé školy chystajú kultúrno-náboženský 
program. Výnimkou nie je ani harkabúzska škola.

Dňa 13. apríla 2014 sa už piatykrát na Základnej 
škole Márie Konopnickej v Harkabúze uskutočnilo 
predstavenie spojené s tajomstvom veľkonočných 

sviatkov. Každoročne je divadelné predstavenie o utrpe-
ní Pána pripravované s veľkým úsilím a na veľmi vysokej 

Utrpenie Krista v podaní harkabúzskych žiakov

úrovni. Tento rok nebol výnimkou. Režisérka predstavenia 
Monika Sarniak zapojila do tohtoročnej prípravy predsta-
venia niekoľko desiatok osôb. Na scéne sa stretli tri gene-
rácie Harkabúzanov a Bukovinčanov – okrem žiakov sa do 
vystúpenia zapojili absolventi školy, ich rodičia a starí rodi-
čia. Vďaka spolupráci mnohých osôb, ktoré pomáhali pri-
praviť kostýmy, osvetlenie a scénografiu predstavenia, boli 
diváci naozaj očarení a školská telocvičňa bola jednoducho 
pre tak veľké množstvo divákov primalá. Účinkujúci zožali 
dlhý aplauz nadšeného obecenstva za svoje vystúpenie, 
ktoré si tohtoročné predstavenie isto nadlho zapamätá. 
Vďaka predstaveniu sa mohli prítomní opäť presvedčiť, 
aký nádherný efekt je možné vytvoriť vďaka vynikajúcej 
spolupráci mnohých ľudí, naplnenej nadšením a citlivos-
ťou ducha. 
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 HORČIČNÉ ZRNKO

11. 5. 2014
4. veľkonočná nedeľa

(Jn 10, 1 – 10)
Slová o dobrom pastierovi zazneli z úst Pána Ježiša po-

čas jeho verejného účinkovania. Plný význam jeho slov 
sa ukázal až po udalosti zmŕtvychvstania. Po svojej smr-
ti a zmŕtvychvstaní sa zjavil ako Pastier, ktorý dal život za 
svoje ovce a zmŕtvychvstaním nám dal istotu, že žije nave-
ky a vedie svoj ovčinec do večného života.

Pre nás je dôležité, aby sme s ním vždy udržiavali a roz-
víjali úprimný vzťah. Vždy, to znamená vtedy, keď sa nachá-
dzame v blízkosti tichých vôd, vždy, to 
znamená aj vtedy, keď ideme tmavou 
dolinou. Pán Ježiš je naším pastierom 
a my mu máme stále patriť a byť jeho 
ovčincom a jeho stádom. Zvláštnu 
účasť na Kristovej službe pastiera 
majú kňazi. Nevystačia si však sami, 
potrebujú spoluprácu a podporu ce-
lého spoločenstva Cirkvi. Všetci, ktorí 
plnia v Cirkvi službu pastierov, potre-
bujú modlitby. Pastierska služba je 
ich veľké vyznamenanie, ale je to zá-
roveň i veľká ťarcha. Potrebujú mod-
litby a podporu, aby dokázali v duchu 
slov pápeža Františka putovať spolu 
s Božím ľudom, kráčať vpredu a uka-
zovať cestu, kráčať uprostred a po-
silňovať tak jednotu a kráčať vzadu, 
aby nikto nezaostával. Zvlášť sú po-
trebné modlitby za nové povolania, 
aby v Cirkvi nechýbali pastieri. Žatva 
je veľká a potreba robotníkov bude 
vždy.

18. 5. 2014
5. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 1 – 12)
„Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca.“ (Jn 

14, 7). Pán Ježiš nám ukázal Otca a spoznávaním Ježiša, 
spoznávame Otca. Ak chceme poznať Božie myšlienky, 
treba ich spoznávať v evanjeliu. Ak chceme vedieť, aké sú 
Božie postupy, musíme sa pozrieť na to, čo robil a ako po-
stupoval Ježiš. My kresťania máme obraz Boha, ktorý nám 
sprostredkoval jeho Syn. Nie je to neosobný obraz podob-
ný tomu, ktorí vypracovali filozofi. Nie je to magický ob-
raz, ktorý by bol produktom pochybnej zbožnosti. Nejde 
o obraz prísneho Boha, ktorý zosiela zlo a utrpenie a ani 
o obraz vzdialeného a ľahostajného Boha. Ježišov Boh je 
ako Ježiš. Boh, ktorý kriesi mŕtvych a na druhej strane je 
ako dieťa. Boh, ktorý vstane z mŕtvych, ale zároveň opla-
káva smrť priateľa. Boh, ktorý chodí po ľudských cestách, 
zdržiava sa na nich, uzdravuje a zaoberá sa záležitosťami 
iných. Je to skutočný Otec ľudskej rodiny.

 

25. 5. 2014
6. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 15 – 21)
Pán Ježiš nám zanechal odporúčanie vzájomnej lás-

ky. Zároveň dáva požiadavku, aby sme milovali jeho. Ak 
ho milujeme, stávame sa mu podobní a môžeme milovať 
blížnych láskou, ktorá je láskou Otcovou. V kresťanstve 
ide predovšetkým o lásku k Ježišovi, vďaka nej sa stávame 
podobnými jemu a on nám dáva lásku k Otcovi a k blíž-
nym. Pri láske nejde iba o pocit, ale ide o celú osobu. Láska 
dáva osobe nový spôsob bytia: vplýva na poznanie, chce-

nie a jednanie. Ide o jednotu 
rozumu, vôle a činnosti, ktorá 
premieňa milujúceho na milo-
vaného. Láska sa uskutočňuje 
v skutkoch a v pravde. Zacho-
vávať znamená byť pohotový, 
pozorný, uskutočňovať a ko-
nať. Zachovávať prikázania je 
podmienkou k tomu, aby sme 
ostali verní Bohu, ktorý je vždy 
verný svojej zmluve. Prikázania 
je možné zachovávať z povin-
nosti, ale je tu lepšia možnosť 
a to zachovávať prikázania sy-
novsky – z lásky. Pre Ježiša je 
princípom života podľa priká-
zaní láska srdca, ktoré vie, že je 
milované.

1. 6. 2014
7. veľkonočná nedeľa

(Jn 17, 1 – 11)
Ľuďom, ktorí boli čímsi za-

ujímaví a prospešní pre spo-
ločnosť, preukazujeme úctu a vďaku tým, že ich nejakým 
spôsobom pripomíname. Oslavujeme tých, ktorí sú, alebo 
boli dôležití. Deje sa tak ešte počas ich života a neraz i po 
ich smrti. Je bežnou praxou, že niektorí sú ocenení „in me-
moriam“, teda po smrti. 

O oslávení je reč v Ježišovej veľkňazskej modlitbe. 
Ježiš hovoril o oslávení predtým, ako mali nasledovať 
ťažké chvíle opustenosti, utrpenia a smrti. Je zaujímavé, 
že apoštol Ján píše o oslávení už pred zmŕtvychvstaním 
a vyzdvihnutie na kríži považuje za oslávenie. Kristus 
oslávil Boha na zemi, zjavil ľuďom, že je ich Otec a vstu-
puje do ich života, stará sa o nás a bdie nad nami. Keď sa 
prihovárame Bohu slovami Otče náš, oslavujeme Boha 
a uznávame jeho hodnotu. On nás prijíma ako svoje deti 
a dedičov Božieho kráľovstva. Viera, že sme Božie deti, je 
pre nás najväčšou slávou a dáva nám nádej na definitívne 
oslávenie vo večnosti.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Noví svätí v katolíckej cirkvi
spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Tohtoročná nedeľa zasvätená Božiemu milosrdenstvu bola 
veľmi výnimočná, pretože práve v ten deň pápež František vyhlá-
sil pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých. Taliansky revolu-
cionár Ján XXIII. zvolal v roku 1962 druhý vatikánsky koncil a Ján 
Pavol II. boľ charizmatický bojovník s komunizmom a prvý neta-
liansky pápež po 450 rokoch.

Ako odznelo z úst pápeža Františka počas svätorečenia: 
- Boli to dvaja statoční muži, ktorí dali cirkvi a svetu sve-
dectvo o Božej dobrote a jeho milosrdenstve a ktorí svoj-
ráznym spôsobom otvorili cirkev svetu. Obaja mali veľmi 
blízko k ľudom a viedli dialóg aj s inými náboženstvami. 
Po oficiálnom akte svätorečenia prevzal pápež František 
ostatky oboch pápežov. Bol to kúsok kože Jána XXIII. a 
ampulka s krvou od Jána Pavla II. Tú Františkovi odovzdala 
Floribeth Mora z Kostariky, ktorá mala nevyliečiteľný ná-
dor na mozgu a po modlitbe k Jánovi Pavlovi II. sa zázrač-
ne uzdravila. Na svätorečenie prišlo do Ríma nespočetné 
množstvo veriacich z celého sveta, medzi ktorými bolo veľ-
mi veľa pútnikov z Poľska i zo Slovenska. Vďaka priamym 
televíznym prenosom celú slávnosť i sv. omšu sledovali mi-
lióny ľudí po celom svete. Bola to historická udalosť, počas 
ktorej veriaci ďakovali za dar nových svätých a súčasne po 
prvýkrát v dejinách cirkvi na Námestí sv. Petra koncelebro-
vali verejnú svätú omšu dvaja pápeži, František a jeho 
predchodca Benedikt XVI. Rovnako po prvý raz vyhlásili 
spoločne za svätých dvoch niekdajších pápežov. Viacerí 
pútnici zdôrazňovali, že pre nich to malo obrovský význam 
a duchovný rozmer, pretože poznali týchto svätcov a ich 
pôsobenie v cirkvi. Ján XXIII. stál na čele katolíckej cirkvi 
v rokoch 1958 až 1963 a zvolal druhý vatikánsky koncil. 
Pápež Ján Pavol II. ho v roku 2000 vyhlásil za blahoslave-
ného. Po beatifikačnom procese bolo jeho telo prenesené 
z pôvodného miesta odpočinku v krypte Baziliky sv. Petra 
do jednej z bočných kaplniek baziliky, kde je vystavené do 
súčasnosti. Kanonizovaný bol aj napriek tomu, že mu od 
jeho smrti bol priznaný len jeden zázrak - vyliečenie mníš-
ky, ktorá trpela v roku 1966 perforáciou žalúdka. Na druhý 
zázrak pápež František udelil výnimku.

Jána Pavla II. blahorečili v máji 2011, teda len šesť rokov 
po jeho smrti, čo sa v histórii cirkvi stáva len výnimočne. 
Katolícku cirkev viedol v rokoch 1978-2005. Jánovi Pavlovi 
II. uznali dva zázraky: vyliečenie mníšky, chorej na Parkin-
sonovu chorobu a uzdravenie Kostaričanky s nádorom na 
mozgu. 

Pápež František sa po slávnostnej bohoslužbe pozdra-
vil s kráľmi, prezidentmi a politikmi, ktorí prišli do Ríma. 
Ruku si podal aj s poľským prezidentom B. Komorowským 
a so slovenským prezidentom I. Gašparovičom. Obaja pre-
zidenti mali tú česť a viackrát sa stretli s pápežom J. Pav-
lom II. Ako uviedol I. Gašparovič, stretol sa s ním štyrikrát. 
Tieto stretnutia boli pre prezidenta povzbudením. Podľa 
prezidenta SR má nedeľné svätorečenie význam aj pre 
Slovensko, pretože Ján XXIII. posvätil základný kameň pre 

Ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Ján Pavol II. ho 
v roku 1978 povýšil na pápežský.

Na svätorečení v Ríme boli aj predsedovia Konferencie 
biskupov Slovenska S. Zvolenský a konferencie biskupov 
Poľska S. Gądecki. Na svätorečení bol prítomný aj krakov-
ský diecézny biskup kardinál S. Dziwisz, ktorý spolupraco-
val s pápežom J. Pavlom II. až do jeho smrti. Preňho, ale 
i ďalších to bol predovšetkým osobný zážitok, pretože Jána 
Pavla II. poznali veľmi dobre. Mohli pozorovať jeho činnosť 
a je pre nich veľkým vzorom vernosti Bohu vo veľkej horli-
vosti a obetavosti pre ľudí. 

Svätý Ján XXIII. (lat. Ioannes Vicesimus Tertius), vl. menom 
Angelo Giuseppe Roncalli (* 25. november 1881, Sotto il Monte, 
Taliansko - † 3. jún 1963, Vatikán) bol taliansky duchovný a 261. 
rímsky pápež (v období rokov 1958 – 1963).

Ján XXIII. patril k najvýznamnejším pontifikom v cirkevných de-
jinách, a to nielen z duchovného ale i svetského pohľadu. Pápež s 
prívlastkami „dobrý pápež“ alebo „červený pápež“ sa významnou 
mierou podieľal na mierovom usporiadaní politických pomerov 
vo svete v období tzv. studenej vojny a ráznym postojom stál za 
odvrátením hrozby nukleárnej vojny v roku 1962. Jeho program 
aggiornamenta, prezentovaný na ním zvolanom druhom vatikán-
skom koncile, dodnes ovplyvňuje dianie v cirkevnom živote.

Svätý Ján Pavol II. (lat. Ioannes Paulus Secundus), vl. menom 
Karol Józef Wojtyła (* 18. máj 1920, Wadowice, Poľsko – † 2. apríl 
2005, Vatikán) bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (v období 
1978 - 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší od 
roku 1846.

Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, filozof, zbožný človek za-
svätil svoj život cirkvi a modlitbe svätého ruženca a Panne Márii.

Jeho viac ako 100 zahraničných ciest pritiahlo veľké množstvá 
ľudí. Týmito cestami prešiel väčšiu vzdialenosť ako ostatní pápeži 
dohromady. Ľudia sa na neho pozerali ako na most zbližujúci rôz-
ne národy a náboženstvá, na čo sa počas svojho pontifikátu naj-
viac sústredil.

Pápež Ján Pavol II. blahorečil a kanonizoval viac ľudí ako hocik-
torý z jeho predchodcov. Do októbra 2004 to bolo 1 340 ľudí. Jeho 
pôsobenie vo funkcii pápeža sa stalo tretím najdlhším v histórii 
(po Piovi IX. a sv. Petrovi). 
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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Výrazné nepochopenie situácie, ktoré ju vykresľuje 
v negatívnom svetle, tkvie v slovách „osadzić“1 a „za-
mknąć“2, ktoré znamenajú o.i. uväzniť3. Veta „polscy 

księża zostali zamknięci w klasztorach“ je teda v zjavnom 
rozpore so skutočnosťou, pretože títo sa mohli bez obme-
dzenia pohybovať, okrem iného aj navštevovať svoje bý-
valé farnosti.4 Navyše, strohé vyjadrenie „boli zatvorení 
v kláštoroch“ sa môže oprávnene vnímať ako násilie. Je 
tomu tak preto, že poľskí historici taktne mlčia o tom, že 
poľským duchovným sa nechcelo do Generálneho guber-
nátu, a že sami prosili, aby mohli ostať na Slovensku.5 
Nepoznám ani jeden prípad, aby múdry človek, a traja 
menovaní poľskí duchovní boli naozaj múdri ľudia, prosili 
spišského biskupa o zatvorenie v kláštoroch, t.j. o obme-
dzenie osobnej slobody. Aby teda súhlasili s obmedzením 
jedného z najpodstatnejších práv každého človeka. Nuž, 
volenti non fit iniuria.

1  Jedným zo šiestich významov slovesa „osadzić“ je „zamykać kogoś 
w areszcie, więzieniu itp.“ Pozri: Słownik języka polskiego. Tom II: L – P, 
Warszawa : PWN, 1979, s. 547.

2  Autori Slovníka poľského jazyka rozlišujú šesť významov infinití-
vu „zamknąć“. Jeden z nich definujú takto: „umieścić kogoś w pomie-
szczeniu opatrzonym zamkiem, pozbawić kogo możliwości wyjścia 
skądś, wolności, uwięzić“. Pozri: Słownik języka polskiego. Tom III: R – Ż. 
Warszawa : PWN, 1981, s. 929-930.

3  Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 1997, s. 891, 895.
4  Voľný pohyb Józefa Dlugopolského, Józefa Świsteka a Stanislava 

Wcislaka dokazuje list biskupa Vojtaššáka  ministrovi vnútra z 5. januára 
1942: „Jozef Šwistek  usadil sa v kláštore minoritov v Spišskom Štvrtku 
vraj, „na mesiac-dva“. Odtiaľ dochádza do Nedece častejšie a zdržiava sa 
tam, vraj, i po týždni, u občanov, Poliakov, ktorí sa za Poľska do Nedece 
prisťahovali. (...) Druhý poľský kňaz, ktorý tiež občas, ale nie už tak často, 
jako výšmenovaný, dochádza do Nižných Lapšov (okres Spišská Stará 
Ves) je Stanislav Wcislak, bývajúci  už vyše roka v kláštore františkánov 
v Bardiove. Oba nechali si, v menovaných obciach, ako bývalí duchovní 
niečo osobného náradia, aby mali titul z času na čas prísť do bývalých 
svojich farností zapolitizovať si po svojemu.“ Archív biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule (ABÚ Spišská Kapitula), číslo 35/1942. To potvrdzuje aj 
Jozef Vojtas: „...traja poľskí kňazi: Świstek, Wciślak a Dlugopolski, prichá-
dzali z hore uvedených kláštorov skoro pravidelne každé dva týždne na 
2-3 dni do svojich bývalých farností, kde si často dovoľovali verejne viesť 
protištátne štvavé reči...„. VOJTAS, J.: Osvedčenie ..., s. 238.

Protocollum exhibitiorum anni 1942 uvádza pod číslom 35 latin-
ské resumé listu: „Presidio Ministerii negotiorum internorum notifica-
tur privata, saepior visitatio par. Nedecensis, resp.Nižné Lapšensis per 
sacerdotes polonicos, Josephum Świstek et Stanislaum Wciślak, peti-
turque visitationum prohibitio.“ ABÚ Spišská Kapitula, číslo 35/1942.

5  „Údajne aj arcibiskup Sapieha im  poslal odkaz, aby prišli do 
duchovnej správy do krakovského arcibiskupstva, kde bolo vtedy 
viac fár uprázdnených. Nešiel tam z nich ani jeden, ba obrátili sa so 
žiadosťou na  Biskupský úrad v S. Kapituli, aby mohli nejako ostať na 
Slovensku.“ VOJTAS, J.: Osvedčenie..., s. 238. 

Poľsko-slovenská administratíva farností  
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu  a Nedeckého 
dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 III.
autor    PROF. ZW. DR. HAB. JOZEF ČONGVA

Šiesti poľskí dušpastieri neovládali slovenčinu, dá sa 
teda predpokladať, že všetky bohoslužobné obrady odba-
vovali v poľštine.6 Poľskí autori prezentujú doposiaľ názor, 
že príčinou odňatia slobody v Ilave jurgovského adminis-
trátora Antona Sikoru bola pieseň Boże coś Polskę. Môže-
me predpokladať, že aj ostatní poľskí administrátori spie-
vali v kostoloch Boże coś Polskę, a predsa v Ilave neboli. 
Dá sa takto spochybniť také zdôvodnenie uväznenia tohto 
rodáka z Jablonky. Príčina krátkej, od 14. novembra do 
20. decembra 1940, internácie kňaza Sikoru nebola známa 
ani samotnému biskupovi Vojtaššákovi, ktorý v tejto veci 
okamžite intervenoval u slovenského ministra vnútra.7 Na 
začiatku roku 1946 kňaz Anton Sikora referoval Krakovskej 
Kúrii: „V novembri 1940 som bol ministerským nariadením 
terajšej slovenskej vlády uväznený z politických dôvodov 
a následne preložený do Vikartoviec pri Poprade, kde som 
doteraz administrátorom“8. V spomienkovom materiáli 
sacerdos Sikora nič nepíše o príčinách obmedzenia svojej 
slobody.9 Po prepustení z Ilavy10 a po vyčerpaní zdravot-
nej dovolenky spišský biskup ponúkol Sikorovi bohatú faru 

6  J. Zieliński sa mýli, keď píše „Ponadto starali się unikać mówienia 
kazań po słowacku“, lebo pri neznalosti slovenčiny neboli vôbec v stave 
po slovensky kázať. Pozri: ZIELIŃSKI, J.: Spisz i Orawa..., s. 117.

7  ABÚ Spišská Kapitula, číslo 3314/1940.
8  „W listopadzie r. 1940 zarządzeniem ministerialnym ówczesne-

go rządu słowackiego zostałem aresztowany z powodów politycznych, 
a następnie przeniesiony do Vikartoviec koło Popradu, gdzie dotychczas 
jestem administratorem.“ AKKKM Kraków, Pers. A 1043 (Ks. Sikora An-
toni), List A. Sikoru písaný 9. februára 1946 Kniežacej metropolitnej kú-
rii v Krakove. Bez paginácie.

9  „Dnia 14 października wróciłem do Jurgowa ze Słowacji, dokąd 
mię władze słowackie wysiedliły w roku 1940, dnia 14 listopada.“ In: 
Pamiętnik komitetu budowy kościoła parafialnego w Jurgowie, Roku 
Pańskiego 1947,  prameň bez paginácie. 

Dňa 14. novembra 1940 bol v Ilave internovaný aj jurgovský obyva-
teľ Tomáš Mačičák: „Hlásim uctive posledné jurgovské udalosti. Prišla 
žandárska stopovačka a odviezla dominusa Sýkoru a Mačičáka Tomka. 
Irónia je v tom, že Mačičákovi pochovali otca a pol hodiny po pohrebe 
ich vzali obidvoch.“ Slovenský národný archív v Bratislave (SNA Brati-
slava), f. Alojz Miškovič, List obvodného notára Vojtecha Novanského, 
písaný v Jurgove 14. novembra 1940 prof. Alojzovi Miškovičovi, inv.  
č. 56, šk. 1.

Ani v prípade Tomáša Mačičáka nevieme, aká bola príčina interná-
cie. O internácii Sýkoru a Mačičáka písal prof. Miškovičovi tiež jeho sy-
novec František Mušiak: „Vzali Mačičáka a p. Sýkoru farára. Sú obidvaja  
v Ilave v zaisťovacom tábore. Už ráz písali. Nedávno sa vybrali ženy tam  
ku nim, Karolína a žena Mačicáka, ale ich tam nepustili.“ SNA Bratisla-
va, f. Alojz Miškovič, List Františka Mušiaka zo 4. decembra 1940, písaný 
v Jurgove prof. Alojzovi Miškovičovi. inv. č. 27, šk.1.

10  Podľa Pavla Matulu vďačí Anton Sikora za slobodu prof. Alojzovi 
Miškovičovi: „Chvíľu  pred tým bol Sikora  aj väznený (odkiaľ ho dostal 
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vo Vikartovciach. Farár Anton Sikora pô-
sobil vo vikartovskej farnosti do jesene 
1947, o čom poľskí historici akoby neve-
deli, alebo nechceli vedieť.

Sedemročné pôsobenie jablonského 
rodáka v slovenskej pastorácii vyvoláva-
lo dojem, že sa farár Sikora už do Poľska 
nevráti. Také riešenie asi predpokladal aj 
biskup Ján Vojtaššák, prekvapený neča-
kaným Sikorovým rozhodnutím opustiť 
spišskú diecézu. Otec biskup Ján Voj-
taššák tak o tom písal Sikorovi: „Vaša 
Dôstojnosť prípisom výšeuvedeného 
čísla opakovane  rezignuje neodvolateľ-
ne farské beneficium vo Vikartovciach 
už aj vzhľadom na to, že sa považuje za 
kňaza krakovskej diecézy. Keďže je tomu 
tak, o čom sa dozvedá biskupský úrad od 
Vašej Dôstojnosti až teraz: ráčte označiť 
biskupskému úradu deň, v ktorý si žia-
date odovzdať správu fary, aby mohol 
vyslať dekana k jej prevzatiu.“11

Zdá sa však, že až do krajnosti ide 
Jerzy M. Roszkowski, keď píše, že poľskí 
kňazi zo Spiša a Oravy „boli odovzdávaní 
do rúk hitlerovcov, z rúk ktorých hynuli 
v koncentračných táboroch“12. Spome-
nutí v článku J. M. Roszkowského kňazi, 
pôsobiaci v nedeckom dištrikte, však ne-
boli ani odovzdávaní nemeckému gesta-
pu a ani vraždení v koncentračných tá-
boroch.

kňaz Alojz Miškovič, vládny komisár pre pričlenené územie).“ MATULA, 
P.: Cirkev..., s. 82.

Dňa 3. decembra 1940 sa na prof. Alojza Miškoviča obrátila pí-
somne žena, podpísaná ako Janka. V liste prosila o intervenciu vo veci 
uväzneného kňaza Sikoru: „Zas sa obraciam k Tebe s prosbou tým ra-
zom nejde o mňa. Myslím, že už si sa dozvedel, že jurgovský farár je 
v Ilave. Prečo sa tam dostal neviem -  myslím že je to nejaké veľké 
nedorozumenie, ktoré sa vysvetlí - a kým sa vysvetlí chcela som Ťa 
prosiť, keď to možeš urobiť bez toho, aby si mal z toho nejaké neprí-
jemnosti ... urob to - by ho vypustili. - Viem že i sám by si to urobil bez 
mojej prosby - možno si už zakročil v tej veci - nehnevaj sa pre to pri-
pomenutie na mňa - ale preto to robím - že možno o tom  ešte nevieš 
- aj preto, že som presvedčená - že neurobil - ani nechcel nič urobiť na 
škodu štátu a vlády. - Veď Ty Ho tiež poznáš - má svoje zásady - ale to 
neprekáža byť dobrým a lojálnym občanom. - Keby som vedela že Ťa 
požiadam o záchranu zločinu, neurobila by som toho vôbec - urazila 
by som Ťa tým - ale som hlboko presvedčená o Jeho nevinnosti. - Viem 
že si horúci patriot - ale vlastne preto vieš ten cit aj u iných uznať, ako 
som sa presvedčila z Tvojich prednášok na kurze. - Opakujem prosbu. 
Alojz - keď môžeš a viem že áno - aj keď chceš a prosím chcej - a pri-
čiň sa k jeho oslobodeniu. Srdečne Ťa pozdravujem. Janka“ SNA Bra-
tislava, f. Alojz Miškovič, List Janky z 3. decembra 1940 prof. Alojzovi 
Miškovičovi, inv. č. 56, šk. 1.

11  ABÚ Spišská Kapitula, List biskupa Jána Vojtaššáka Antonovi  Siko-
rovi číslo 1862/47, Spišská Kapitula, 29. augusta 1947; AKKKM Kraków, 
Pers. A 1043. (Ks. Sikora Antoni).

12  „byli oddawani w ręce hitlerowców, z rąk których ginęli w obo-
zach zagłady“ ROSZKOWSKI, J. M.: O zagadnieniu polsko-słowackiego 
pogranicza. In: Orawa, 1995, č. 33, s. 61.

Nestranný rozbor uvedených sku-
točností, tak vo všeobecnej rovine, ako 
aj v kauze kňaza Antona Sikoru, nedá-
va za pravdu poľským tvrdeniam. Prá-
ve naopak: o prenasledovaní poľských 
dušpastierov v nedeckom dištrikte ne-
môže byť ani reči.

 

Administratíva spišského 
dekanátu v rokoch  
1945 – 1948

Krakovský Elenchus za rok 1945 ne-
obsahuje nacionálie poľských farárov 
a administrátorov, keďže aj napriek 
zmene štátnej hranice 20. mája 1945, 
jurisdikcia na území spišského dekanátu 
naďalej patrila biskupovi Jánovi Vojta-
ššákovi. Slovenský Schematismus za rok 
1945 nevyšiel, z núdze sa teda môžeme 
odvolávať na údaje z roku 1944. Podľa 
tohto prameňa pracovali v roku 1944 
v desiatich farnostiach severozápad-
ného Spiša títo dušpastieri: Josephus 
Farbarík (Fridman), Antonius Bakesz 
- administrator a Franciscus Gese - 
auxiliarius (Jurgov),  Ignatius Lihosith 
(Kacvín), vacat (Krempachy), Michael 
Kubičiar (Nedeca), Simon Záhora (Niž-
né Lapše), Franciscus Móš (Nová Belá). 

Nie je vylúčené, že v priebehu roka nastali určité zmeny, 
napríklad v Jurgove, kde Antona Bakesza vystriedal Karol 
Kubala, avšak absencia Schematismu za posledný rok 2. 
svetovej vojny nám znemožňuje komplexný zoznam prí-
padných zmien.

Odovzdanie Spiša a Oravy 20. mája 1945 podpredse-
dom SNR mjr. Milanom Polákom Poľsku rozhodlo o zmene 
poľsko-slovenskej hranice, a následne aj o odovzdaní ad-
ministratívy – 17. júla 1945 poľskej správe. „Podľa správy 
dekana Jozefa Vojtasa zo 17. augusta 1945, v tej dobe boli 
všetky farnosti obsadené poľským vojskom, ktoré sa však 
voči kňazom chovalo slušne. Horšie to bolo s milíciami, 
ktoré na kňazov často útočili. V tej dobe však boli z územia 
vyhnaní slovenskí učitelia a nahradení poľskými. Začali sa 
aj vyhrážky voči kňazom, že ich tiež vyženú. (...) Na dekan-
ských poradách sa dohodli, že v miestach, v ktorých sú Po-
liaci v prevahe, kňazi môžu slúžiť aj poľské omše. Postoj 
spišských kňazov bol jednotný až na kňaza Ovšonku, ktorý 
hral na dve strany, (...).“13 

Je predpoklad, že vyššie spomenutí slovenskí kňazi 
ostali vo svojich farnostiach, aj napriek zmene politickej 
hranice takmer do konca 1945 roku, keďže jurisdikcia spiš-
ského biskupa končila 31. októbra 1945.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

13  CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy..., s. 121.

Kňaz Anton Sikora pôsobil vo vikartovskej farnosti 
až do roku 1947
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Cesta za svojím snom
autor    DOROTA MOŚ

Každý z  nás o  niečom sníva a  či sa mu to podarí dosiahnuť, 
závisí len od jeho vytrvalosti a  úsilia. Pozorujúc takéto snahy 
vieme, že jedným sa to darí pomerne rýchlo, iným to trvá trochu 
dlhšie, ale najdôležitejší je výsledok. Pred štyrmi rokmi sme sa 
rozprávali s Elou Krzysikovou z Vyšných Lápš, dievčaťom, ktoré je 
zrakovo postihnuté. Boli sme zvedaví, ako sa jej darí realizovať jej 
plány. Počas nášho prvého rozhovoru bola Ela na strednej škole 
pre zrakovo postihnuté deti v Krakove a dozvedeli sme sa vtedy, 
že jej snom je denné nadstavbové štúdium v odbore masér. Spo-
lu sme si podiskutovali o tom, či sa jej sen o štúdiu ďalšie plány 
podarilo naplniť.

Počas nášho posledného rozhovoru, pokiaľ si dobre 
spomínam bolo Tvojím veľkým snom nadstavbové štú-
dium v odbore masér. Podarilo sa Ti ho uskutočniť?

– Samozrejme, tento sen sa mi podarilo naplniť. Do-
konca sa mi ho podarilo absolvovať a urobiť štátnu skúšku 
s vyznamenaním. 

Nemala si záujem pokračovať v štúdiu v tomto odbore?
– Myslela som na to a chcela som absolvovať bakalár-

ske štúdium na fakulte, ktorá je blízko spätá s mojou býva-
lou školou. Dlho som o tom premýšľala, veľmi som chcela 
ďalej pokračovať v štúdiu. Vzhľadom na moju chorobu som 
sa predsa rozhodla, že to neurobím. Vzdelanie je veľmi dô-
ležité, ale v mojom prípade je vzácnejšie zdravie, no nie-
len moje, samozrejme všetci si ho musíme strážiť. Je ľahké 
povedať, že teraz sú školy integrované a prispôsobené aj 
postihnutým, ale v praxi to veľmi často vyzerá inak. Obá-
vala som sa, že ďalšie štúdium môže zhoršiť môj zrak ešte 
viac, preto som sa rozhodla, že ukončím štúdium na tejto 
úrovni. Bola som si vedomá, že ďalšie vzdelávanie zname-
ná každodenné niekoľkohodinové čítanie kníh a štúdium v 
knižniciach. Už teraz som postrehla minimálne zhoršenie 
svojho zraku, ktorý je slabý. Hoci na druhej staranie som 
veľmi chcela predlžiť svoj 9-ročný prechodný pobyt v Kra-
kove, lebo Krakov zbožňujem.

Bola si si istá od začiatku, že toto povolanie je to, čo 
chceš v živote robiť? Čo Ťa viedlo k rozhodnutiu pre túto 
profesiu?

– Pri výbere tohto povolania som si nebola vedomá 
celkom úplne jeho náročnosti a zodpovednosti. Pretože je 
niečo iné počuť o tom a niečo iné dostať sa do praxe. Vie-
te, počujete o tom od vyučujúcich, že je to zodpovedná a 
náročná práca. Pokiaľ to však neskúsite na vlastnej koži, 
sú to vždy iba slová. A prečo som sa rozhodla, pretože už 
v detstve som hovorila, že chcem byť zdravotnou sestrou. 
Myslím si, že to bolo spojené s mojimi častými a dlhodobý-
mi pobytmi v nemocniciach. Už ako dieťa som pozorovala 
prácu sestričiek. A páčili sa mi ich rovnošaty. Pre mňa to 
bola veľmi zaujímavá práca. Bolo mi blízke toto povolanie, 
ale vzhľadom na moju dosť vážnu zrakovú poruchu som 
vedela, že sa zdravotnou sestrou stať nemôžem. Po ab-
solvovaní školy a získaní prvých pacientov som vedela, že 

zvolená profesia je tá správna 
a prinesie mi radosť a možnosť 
pomáhať iným. 

Úspešne si absolvovala ško-
lu a začala si hľadať uplatnenie 
v praxi. Ako to vyzeralo s hľa-
daním práce?

– Bol to naozaj problém. Ocitla 
som sa, ako väčšina absolventov, 
vo svete plnom ľudí ochotných 
pracovať, ale pre nedostatok 
pracovných ponúk, nevediacich si 
ju nájsť. Pre zdravého človeka je 
to problémová otázka a pre postihnutého ešte väčšmi. Prácu 
som vytrvale hľadala rok a pol. Bolo to naozaj kruté a aj nie-
kedy zúfalé, lebo často som počula: nevieme Vás zamestnať 
pre nedostatok miest alebo chýbajú Vám skúsenosti. Pokiaľ 
sa nenájde zamestnávateľ, ktorý umožní mladému pracovní-
kovi načrieť do praxe, nezískate skúsenosti. 

Nevzdala si sa a verila si, že budeš pracovať v tomto 
povolaní.

– Nemôžem povedať, že som bola po celý ten čas počas 
– roka a pol hľadania práce – optimisticky naladená na jej 
konečne získanie. Jednako som dúfala, že istotne ju raz náj-
dem. Popri hľadaní práce som sa snažila rozširovať si svoje 
vedomosti a zručnosti na rôznych dodatočných kurzoch. 
Chcela som byť čo najlepšie pripravená pre prax. Prezera-
ním pracovných ponúk a reagovaním na ne mi prichádzali 
na um rozličné myšlienky najmä o tom, či tá vynakladaná 
snaha ma zmysel a prinesie ovocie. Pretože v skutočnosti 
mi pribúdali certifikáty a moje poznatky sa rozširovali, iba 
tej práce nebolo. V hĺbke duše mi pretrvávala silná túžba 
a sen o práci a to mi pomáhalo pretrvať celé toto obdobie. 
Práca sa mi už snívala po nociach. Ani to neviem slovami 
vyjadriť, akú som mala silnú túžbu naplniť svoj sen o práci 
v tomto povolaní. A konečne sa to podarilo. Zo začiatku 
som tomu neverila, že konečne som dostala príležitosť vy-
užiť získané schopnosti.

Čím je pre Teba táto práca?
– Radosťou a zároveň aj zmyslom života, pretože každý 

z nás, aspoň tak sa mi zdá, cíti potrebu pomáhať druhým 
a pritom má pocit, že je vďaka tomu potrebný na tomto 
svete. Neviem si ani ja teraz predstaviť, že by som nemohla 
pracovať, ale v živote to býva rôzne. Čo bude ďalej, ne-
viem, ale viem jedno, že som na správnej ceste, že robím 
to, čo zbožňujem a prináša mi to radosť.

Aké sú Tvoje planý do budúcnosti?
– Zatiaľ pracujem v kúpeľoch. Z praxe už viem, že bu-

dúcnosť je najlepšie neplánovať, lebo ona je nevyspyta-
teľná. Zatiaľ nič neplánujem. Pokiaľ ide o sny, je to ďalší 
osobný a pracovný rozvoj, ktorý je závislý samozrejme od 
finančnej stránky. Mám v pláne nejaké ďalšie kurzy a cer-
tifikáty. A ostatné prinesie budúcnosť, čo sa podarí a kam 
ma to zavedie.

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti veľa 
úspechov v pracovnom a osobnom živote, ako aj síl pre 
dosahovanie svojich snov. 
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Koncom apríla a v máji t.r. bola v Oravskom kultúrnom stredis-

ku v Dolnom Kubíne prezentovaná výstava venovaná 65. výročiu 
a činnosti folklórneho súboru Spiš, ktorý pôsobí pri Miestnej sku-
pine Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej. 

Vďaka tejto výstave sa obyvatelia oravského regiónu, a 
nielen oni, mali možnosť oboznámiť s činnosťou spo-
mínaného folklórneho súboru od jeho vzniku v roku 

1948 až po súčasnosť. Na desiatich plagátoch si mohli náv-
števníci výstavy ozrejmiť informá-
cie nielen o zložení, pôsobení či re-
pertoári tohto zoskupenia, ale tiež 
o miestnom kroji, tradíciách a v ne-
poslednom rade aj o vedúcich sú-
boru, ktorí boli vždy aj poprednými 
činiteľmi Spolku Slovákov v Poľsku 
a takýmto spôsobom sa podieľali 
na udržiavaní slovenského národ-
ného povedomia na severnom Spi-
ši. Texty sú ilustrované pôsobivými 
fotografiami z rôznych období čin-
nosti súboru a pochádzajú z archí-
vu redakcie Život. 

Z rozprávania najstarších oby-
vateľov obce Nová Belá a zároveň 
aj bývalých členov súboru sme sa 
dozvedeli, že rozhodnutie založiť 
súbor bolo veľmi spontánne. Tvor-
covia myšlienky vzniku súboru F. 
Chalupka a J. Cervás chceli zosku-
penie, ktoré bude zastupovať obec na rozličných kultúr-
nych i spoločenských podujatiach doma i na okolí. V jeho 
záujme bolo, aby sa tradovali zvyky, ktorými voľakedy ži-
vot na dedine oplýval. Zakladatelia súboru si uvedomovali, 
že keď odídu starší ľudia, mladá generácia sa nebude mať 
od koho dozvedieť, ako to voľakedy bývalo, napr. pri pá-
račkách, so svadobnými zvykmi, ale aj ako vyzerá miestny 
kroj, pretože rastúce tempo života už skoro vytlačilo tra-
dičný odev z ich šatníka. Boli to základné pohnútky, ktoré 
viedli k zorganizovaniu súboru. Prvé vystúpenia mali čle-
novia súboru v Novej Belej, kde po prvýkrát ukázali, čo sa 
naučili. Následne sa už začala odvíjať niť ďalších vystúpení 
po okolitých obciach. Po niekoľkých rokoch sa súbor dopra-
coval k vysokej úrovní, vďaka čomu sa neskôr stal súčasťou 

O folklórnom súbore Spiš v Dolnom Kubíne
reprezentačného súboru Obvodného výboru Spoločnosti 
Čechov a Slovákov na Spiši. Ďalšími vedúcimi súboru boli 
E. Cervás, F. Kurnát a v súčasnosti vedie súbor J. Majerčak, 
ktorý na začiatku deväťdesiatich rokov minulého storočia 
spolu so sestrou Annou zriadil detskú zložku Malí Beľania, 
aby FS Spiš mal dorast. 

FS Spiš má vo svojom repertoári tance a spevy zo se-
verného Spiša. Základnými tancami sú: čardáš, polka, 
skrížená polka, goralská polka, „mazur“, valašský tanec. 
Vo svojom programe má súbor aj zvykoslovné pásma ako 

ohrávanie májov, páračky, priadky, 
svadobné piesne, čepčenie ne-
vesty, pytačky a podobne. Súbor 
sa zapája do obecných slávností, 
spoločne s miestnymi požiarnikmi 
udržiava tradíciu ohrávania májov 
v obci, svoje umenie prezentuje 
obyvateľom pri rozličných príleži-
tostiach, zúčastňuje sa na hodoch 
či cirkevných sviatkoch.

Folklórny súbor Spiš sa v prie-
behu uplynulých rokov pretĺkal 
rôznymi úskaliami. Najdôležitejšie 
je však to, že sa mu darilo ich pre-
konávať a ísť ďalej. Jeho poslanie 
určené na začiatku činnosti je stále 
aktuálne a chráni miestnu tradíciu 
a zvyky pred upadnutím do za-
budnutia. V istom zmysle je práve 
tento súbor článkom spájajúcim 
mnohé generácie Novobeľanov 

v priebehu posledných už šesťdesiatich piatich rokov. Od-
víja medzi nimi generačnú niť, na ktorú postupne nadvä-
zujú mladší a mladší členovia. Okolo súboru sa sústreďuje 
kultúrne dianie v obci, ale aj dianie v miestnej skupine SSP. 

Táto výstava je výsledkom spolupráce dvoch subjektov 
Spolku Slovákov v Poľsku – Obvodného výboru na Spiši 
v Novej Belej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom 
Kubíne, ktoré spoločne realizujú projekt s názvom „Spre-
vádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry 
v Novej Belej na Spiši“. Projekt je spolufinacovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu 
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská re-
publika – Slovenská republika 2007-2013. 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka 2007-2013
„Uruchomienie Działu Kultury w Centrum Kultury Słowackiej 

w Nowej Białej na Spiszu”
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu 
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská 

republika 2007-2013
„Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry 

v Novej Belej na Spiši”

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
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XXV. prehliadka dychových hudieb na Orave
Dňa 3.maja t.r. sa uskutočnila tradičná prehliadka dy-

chových hudieb na Orave. Začala sa slávnostným pocho-
dom dychoviek centrom Jablonky od gminného úradu na 
štadión. Svoje hudobné umenie tento rok prezentovali 
štyri dychovky z Hornej Zubrice, Malej Lipnice, Jablonky 
a Veľkej Lipnice. Ako hosť sa predstavila dychová hudba 
„Rytm” z Zebrzyc a slovenské dychovky z Trstenej, Orav-
skej Jasenice a Žiliny.

 KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA

S prehliakou dychoviek sa už tradične spája aj vyhod-
notenie súťaže o „Najkrajší oravský máj“. Organizátormi 
tejto súťaže je Oravské centrum kultúry v Jablonke spolu 
s Oravskou verejnou knižnicou a Etnografickým múzeom 
v Hornej Zubrici. Tohtoročná porota hodnotila 15 prihlá-
sených májov, spomedzi ktorých prvé miesto získali máje 
Pawła Gwiżdża z Malej Lipnice, súboru Malolipničania, 
ktorý postavili máj na poľane Polenica a Krištofa Brandysa 
z Jablonky.(zdroj: www.jablonka.pl)

„Niedźwiedzie Orawy“ na XIV. majstrovstvách 
Poľska

Jedným z najúspešnejších klubov na Orave je nepochyb-
ne klub „Niedzwiedzie Orawy“, ktorý združuje športovcov 
súťažiacich v pretláčaní. Ich vystúpenie na majstrovstvách 
Poľska v Skierniewiciach, ktoré sa uskutočnilo 5. – 6. aprí-

la t.r., bolo veľmi úspešné a domov si priviezli 20 medailí.  
Do súťaže sa prihlásilo viac ako 200 pretekárov z 27 špor-
tových klubov z celého Poľska. V družinovom hodnotení 
juniori vybojovali III. miesto. Pretekári, ktorí získali prvé 
a druhé miesto, boli zaradení do národnej družiny.

Zlaté medaily vybojovali 4 pretekári z Oravy: Patryk Ku-
backa v kategórii Junior 65 kg – ľavá ruka; Piotr Harkabuzik 
v kategórii Junior +80 – pravá a ľavá ruka; Kamil Łaciak v 
kategórii Junior 21 80 kg – ľavá ruka; Jerzy Kwiatkowski 
v kategórii Master 90 kg – pravá a ľavá ruka.

Strieborné medaily získalo 6 Oravcov: Piotr Morzyniec 
v kategórii Junior 55 kg – pravá a ľavá ruka; Łukasz Kubac-
ka v kategórii Junior 60 kg – ľavá ruka; Paweł Paniak v ka-
tegórii Junior 70 kg – ľavá ruka; Konrad Jurasz v kategó-
rii Junior21 75 kg – pravá ruka; Kamil Łaciak v kategórii 
Junior21 80 kg – ľavá ruka; Grzegorz Polaczek v kategórii 
Senior 65 kg – pravá ruka. (zdroj: www.jablonka.pl)

Požiarnicky deň v gmine Jablonka
Požiarnická slávnosť spojená so sviatkom sv. Floriána sa 

v gmine Jablonka začala sv. omšou v kostole Premenenia 
Pána v Jablonke obetovanou za požiarnikov a ich rodiny. 
Následne sa všetci zhromaždili pred Centrom kultúry Hor-
nej Oravy v Jablonke. Medzi hosťami nechýbali zástupcovia 
Štátneho požiarneho zboru, poslanec E. Siarka, vojt gminy 
Jablonka A. Karlak, primátor Trstenej J. Ďubjak a ďalší.

Počas slávnosti bolo posvätené nové zásahové vozidlo, 
ktoré bolo následne odovzdané do užívania DPŽ v Jablon-
ke.

Následne sa v Centre kultúry Hornej Oravy uskutočnila 
konferencia venovaná realizácii projektu „Ochrana pred 
prírodnými katastrofami a povodňami v prihraničnom úze-
mí Hornej Oravy“. Vozidlo odovzdané do prevádzky bolo 
zakúpené v rámci spomínaného projektu. (zdroj: www.
jablonka.pl)

Malá šachová majsterka spod Babej hory
Dňa 5. apríla t.r. sa v Krakove uskutočnil Celoštátny ša-

chový turnaj pre žiakov materských škôl. Oravu reprezen-
tovala žiačka prívarovskej školy Joanna Bandyková. Tur-
naja sa zúčastnili deti z celého Poľska, ktoré medzi sebou 
súťažili vyraďovacím 
spôsobom. Po sied-
mych kolách sa stala 
suverénnou víťaz-
kou práve malá Veľ-
kolipničanka Joanna 
Bandyková. Šachový 
talent má isto v gé-
noch, pretože šachu 
sa venuje aj jej star-
ší brat Sebastián. K 
úspechu jej srdečne 
gratulujeme. 

(zdroj: www.
lipnicawielka.pl)
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 KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA

Krv - darom života
S týmto heslom bola v polovici apríla t.r. už po jede-

nástykrát usporiadaná v hasičskej zbrojnici v Krempa-
choch akcia darovania krvi, ktorú zorganizovalo Katolícke 
združenie mládeže pod vedením farára D. Ostrowského. 
Do akcie sa prihlásilo 16 dobrovoľníkov, z ktorých po lekár-
skej prehliadke 14 urobili odober krvi. Z tejto akcie bolo 
dodané 6 litrov životodarnej tekutiny, ktorá bude nápo-

Výtvarné dielne pre deti
26. apríla t.r. zorganizovali v Centre slovenskej kultúry 

v Novej Belej študentky z Fakulty výtvarných umení Pe-
dagogickej univerzity v Krakove pre všetky deti výtvarné 
pracovné dielne. Cieľom tejto akcie bolo podnietiť deti 
k tomu, aby zmysluplne strávili voľný čas a nevenovali ho 
len aktivitám pri počítači a rozvíjali svoju kreativitu počas 
tohto spoločného stretnutia. (dm)

Nové oplotenie kostolíka sv. Márie Magdalény
V Novej Belej z iniciatívy farskej rady a farníkov rastie 

nové oplotenie okolo kostolíka sv. Márie Magdalény, ktorý 
sa nachádza mimo obce v poliach, ale v chotári obce Nová 
Belá. Práce pri výstavbe pokračujú a mali by byť ukončené 
do leta, kedy sa slávia hody na sv. Máriu Magdalénu. Oplo-
tenie je vyhotovované z kameňa. (dm)

Obnovená strecha na kostole
V Repiskách – Grocholovom Potoku bola na kostole 

Panny Márie Ustavičnej Pomoci obnovená strecha, opravu 
ktorej podporili farníci z Grocholovho i Vojtíčkovho Poto-
ka. (dm)

mocná ľuďom v ohrození života. Celú akciu viedla lekárka 
D. Hernik-Różak z Transfúznej stanice z Nového Targu. (fp) 

Nové parkovisko
Pri cintoríne v Novej Belej vzniklo nové parkovisko. Na 

základe uznesenia obecnej rady bol v obci zrealizovaný 
obecno-gminý projekt s názvom Výstavba parkoviska pri 
cintoríne v Novej Belej. Investícia stala 68 tisíc zlotých, po-
lovicu uhradila Gmina Nový Targ a polovicu obec. Výstav-
bu zrealizovala firma Kiernia, ktorá vyhrala súbeh spome-
dzi predložených ponúk. (fp)

Basketbalový turnaj pre žiakov základných 
škôl vo Veľkej Lipnici

Dňa 10. apríla t.r. sa v športovej hale vo Veľkej Lipnici 
uskutočnil basketbalový turnaj pre deti z lipnických základ-
ných škôl. Hralo sa systémom každý s každým, a tak si malí 
športovci nemali čas ani oddýchnuť. Úroveň jednotlivých 
družstiev bola vyrovnaná. Nakoniec prvé miesto vybojo-
vali žiaci ZŠ č. 1 z Murovanice, na druhom sa umiestnili  
ZŠ č. 2 z Centra a na treťom ZŠ č. 4 z Prívarovky. (zdroj: 
www.lipnicawielka.pl)
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Nová telocvičňa v Novej Belej
V priebehu roka sme už písali o výstavbe novej telo-

cvične pri základnej škole v Novej Belej. Opätovne sme 
nazreli na stavbu a ako sme sa dozvedeli, všetky stavebné 
práce prebiehajú v termíne a vďaka tomu už od septem-
bra bude telocvičňa sprevádzkovaná. Najviac sa tejto in-
formácií tešia žiaci, ktorí získajú výborné podmienky pre 
rozvoj telovýchovy. (dm)

Kvetná nedeľa v Krempachoch
Na kvetnú nedeľu sa krempašskí farníci vždy pripra-

vujú dlhšiu dobu. Deti, mládež a dospelí prinášajú na sv. 
omše pripravené pestrofarebné ratolesti, aby takto uctili 
slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema, ktoré sú pri kos-
toloch pred sv. omšami posvätené. Počas bohoslužieb sa 
spievajú pašie o utrpení Ježiša. V Krempachoch sa tejto 
úlohy zhostil príležitostný spevokol, ktorý sa schádza prá-
ve pri tejto príležitosti a spieval, počas slovenskej boho-
služby. (fp)

Opravy na cestách na Spiši
V Nedeci prebieha výstavba chodníka pozdĺž cesty, 

ktorá smeruje na poľsko-slovenskú štátnu hranicu. Pre tu-
ristov a aj vodičov to bude koniec ťažkostí s pohybom na 
spomínanom úseku. Zaručí to aj oveľa bezpečnejšiu pre-
mávku. 

Na ceste číslo 49 pomedzi Jurgovom a Čiernou Horou 
prebieha oprava mostíka. Prispeje to k zvýšeniu pohodl-
nosti i bezpečnosti premávky. (dm)

Veľkonočné koncertovanie
Na Veľkú noc po bohoslužbách potešila svojou hrou 

všetkých farníkov v Kacvíne Mládežnícka dychovka, ktorá 
pôsobí pri obecnom Dome slovenskej kultúry. (ľm)
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Poďakovanie
Vyjadrujeme poďakovanie redakcii časopisu Slniečko 

so sídlom v Brati slave za zaslanú remitendu detských ča-
sopisov pre našich žiakov navštevujúcich vyučovanie slo-
venského jazyka na základných školách na Spiši a Orave. 
Slová vďaky patria zároveň vydavateľstvu Slovart a vyda-
vateľstvu Spolku slovenských spisovateľov v Brati slave 
za venovanie kníh pre deti  a mládež v prospech Spolku 
Slovákov v Poľsku. Riaditeľovi Slovenského inšti tútu vo 
Varšave Milanovi Novotnému ďakujeme za iniciatí vu pri 
sprostredkovaní zásielky časopisov a kníh zo Slovenska. 

Redakcia Život

Objavený poklad
autor    OĽGA SLIVKOVÁ

Goralmi obývaný región je štátnou hranicou rozdelený me-
dzi Slovensko a Poľsko. Ale stáročiami vytvorená ľudová kultúra, 
hmotná i  duchovná, ostáva spoločná dodnes. Je svojrázna, lebo 
jej nositeľov formovala tatranská príroda, v ktorej žili: horské do-
liny, smrekové lesy, poľany. Toto prostredie im dávalo aj živobytie: 
v minulosti to bolo pastierstvo, drevorubačstvo, furmanka, a ako 
to už býva v pohraničných horách, aj pašeráctvo a zbojníctvo.

Celý ten tradičný svet už zanikol, a bohatosť jeho pies-
ní by bola zanikla s ním.  Našli sa však zberatelia, kto-
rí  zachyti li tento kultúrny poklad na magnetofónové 

pásky. Etnograf a fi lmár Marti n Slivka zaznamenal v zapad-
nutej goralskej dedinke Malej Frankovej v roku 1954 jedi-
nečné staré piesne od Žofi e Čarnogurskej, vtedy už vyše 
80-ročnej. V dedine ju volali „čotka Kuľavka“, lebo bola od 
detstva chromá. Nemohla tancovať ako iné dievky v jej 
veku, preto sledovala piesne muzikantov a uložila si ich do 
pamäti  aj do srdca. 

Keď k nej prišiel Marti n aj so svojou manželkou Oľgou 
nahrávať, pre starobu už neschádzala z postele, ale du-
ševne bola nesmierne  čulá. Zatlieskala od radosti  rukami 
a zvolala: „Veď ja už roky Pána Boha prosím, aby ma ne-
vzal na druhý svet skôr, než ja ti e pesničky niekomu neodo-
vzdám, lebo ony musia ostať medzi ľuďmi.“

Pán Boh ju vyslyšal, ale trvalo ešte rovných 60 rokov, 
kým sa jej pesničky znova narodili. Starosta obce Malá 
Franková Jozef Kromka a jeho poľský partner, wojt gminy 
Lapsze Niżne, Pawel Dziuban sa obráti li na Medzinárodný 
visegradský fond so žiadosťou o fi nancovanie projektu na 
záchranu goralských tradičných piesní. Fond im vyhovel 

a poskytol grant na tento záslužný kultúrny čin. Patrí mu 
za to od všetkých goralov srdečná vďaka!

Časť týchto starých piesní bola teda nahraná na CD no-
sič v interpretácii súčasných zamagurských folklórnych sú-
borov: Maguranky zo Spišskej Starej Vsi, vedenej Petrom 
Zelinom, pridruženého detského súboru Pieniny, spojenej 
speváckej skupiny zo Spišských Hanušoviec, Veľkej Lesnej 
a Mati ašoviec pod vedením Anny Kostkovej, súboru Fran-
kovčan z Malej Frankovej pod vedením Jána Ľacha a na 
poľskej strane súboru Zelený javor v Krempachoch, ktorý 
vedie Maria Wnęk.

Nové CD s názvom Goralské tradičné piesne sa bude 
prezentovať začiatkom júna v spomenutých dvoch ob-
ciach. Z nich sa potom bude distribuovať  súborom, osve-
tovým strediskám, školám, obecným úradom a gminám 
v goralmi obývanom regióne po oboch stranách poľsko-
slovenskej hranice.            

Treba dodať, že veľká časť toho vzácneho piesňového 
pokladu, zozbieraného etnografmi Marti nom Slivkom, 
Viktorom Majerikom a Ondrejom Demom pred polsto-
ročím i v ďalších dedinách Zamaguria, naďalej čaká na 
darcu, ktorý by zafi nancoval jeho zverejnenie na CD no-
siči a v spevníku. Pokiaľ ostávajú na mg pásoch, hrozí im 
znehodnotenie aj vplyvom zemského magneti zmu. Ver-
me však slovám básnika Andreja Sládkoviča, že „diamant 
v hrude nezhnije“! 
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SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

Dlhoročná a prospešná spolupráca
autor    MARIÁN SMONDEK
foto    ARCHÍV REDAKCIE ŽIVOT 

Spolupráca Spolku Slovákov v  Poľsku a  Oravského kultúrne-
ho strediska (predtým Reginálneho kultúrneho stediska, neskôr 
Oravského osvetového strediska) sa začala rozvíjať práve pred 
polstoročím. Prvé kontakty boli nadviazané ešte v roku 1966. Od 
toho momentu pretieklo Oravou mnoho vody, ale za ten čas sa 
toho naozaj veľa v rámci tejto spolupráce urobilo. Ako sa vlastne 
tie blízke kontakty rozvíjali a ako vyzerala medzinárodná, predo-
všetkým oravsko-oravská spolupráca, o tom sme sa porozprávali 
s  dlhoročnou pracovníčkou a  riaditeľkou Oravského kultúrneho 
strediska Oľgou Žabenskou.

Pár viet o histórii
Jedna z prvých osôb, ktorá stála pri zrode spolupráce 

s Poľskom a s Kultúrno-sociálnou spoločnosťou Čechov 
a Slovákov v Poľsku, bol riaditeľ vtedajšieho Oravského 

osvetového strediska pán Bednarčík. Na poste riaditeľa ho 
v roku 1969 vystriedal Dušan Rybár, ktorý pôsobil v tejto 
funkcii 4 roky a neskôr dlhé roky viedol dychovku Ora-
vanku i malolipnickú dychovku. Od začiatku nadviazania 
spolupráce často vystupujú slovenské oravské hudobné, 
divadelné súbory, folklórne skupiny a jednotlivci na podu-
jati ach v poľskej časti  Oravy alebo Spiša a krajanské sú-
bory a dychovky z Poľska prichádzali zasa na Slovensko. 
Zo strany slovenských krajanov v Poľsku sa výrazne do 
tejto spolupráce zapojil Augustí n Andrašák a neskôr, už 
v osemdesiatych rokoch Eugen Mišinec, následne ju rozví-
jal Ľudomír Molitoris. Od začiatku pri tejto spolupráci stála 
Oľga Žabenská, ktorá začala v Oravskom kultúrnom stre-
disku pracovať od roku 1967. Zo začiatku síce nemala častý 
kontakt s krajanským prostredím, ale práve ona stála za 
zabezpečovaním jednotlivých vystupujúcich, ktorí v tom 
čase odchádzali do Poľska ku krajanom na vystúpenia.

V tom čase to boli predovšetkým dychovky, ti e najlep-
šie z Námestova, Trstenej i Istebného pod vedením Anto-
na Sivoňa, Dušana Rybára či Štefana Meleka. Krajanom 
sa predstavovali tie súbory a zoskupenia, ktoré patrili 
k slovenskej špičke. Z folklórnej oblasti to bol predovšetkým 
FS Oravan z Nižnej. O ti eto vystúpenia bol zo strany kraja-
nov veľký záujem. Výber účinkujúcich zo Slovenska nebol 
náhodný. Ako si spomína Oľga Žabenská, regionálne pre-
hliadky na Orave boli koncipované tak, že jednou z odmien 
pre najlepších vystupujúcich bola možnosť predstaviť sa 
v susednom Poľsku na krajanskom podujatí . A tak krajania 
mali možnosť obdivovať vždy len to najlepšie.

Prvé impulzy na prehĺbenie spolupráce boli už v 80-tych 
rokoch. Avšak nepriaznivá politi cká situácia v Poľsku ti eto 
snahy na chvíľu pribrzdila a trvalo skoro desať rokov, po-
kiaľ sa spolupráca naozaj prehĺbila. Jej iniciátorom bol nie-
kdajší predseda Spolku Slovákov v Poľsku Eugen Mišinec 
spolu Augustí nom Andrašákom. Do spolupráce sa zapojil 
aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave Ma rián Ser-
vátka. Bolo to obdobie politi ckých zmien, na jednej strane 
nových možností , na druhej nestability a hľadania smero-
vania. Preberali sa otázky, kam má ďalej krajanské hnuti e 
smerovať a čoho sa má týkať. Zároveň sa riešila otázka, čo 

Miroslav D. Rybár, riaditeľ Okresného domu osvety v Dolnom Kubíne, Elena Hrnčiari-
ková, inšpektorka kultúry ONV, Ján Kepšta a Anna Foltínová z Okresnej knižnice, so 
zástupcami okresu Nowy Targ a tajomníkom Kultúrnej spoločnosti Slovákov v Poľsku 
Augustínom Andrašákom. Foto: archív M. Rybára.
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by najviac oslovilo krajanskú verejnosť, čo je pre ňu naj-
zaujímavejšie. Došli sme k názoru, že najväčším ťahákom 
sú kultúrne vystúpenia a kultúrne akti vity, divadlá, teda 
akti vity, ktoré boli aj jazykovo prístupné pre diváka. Azda 
najvýznamnejšie stretnuti e členov Spolku Slovákov v Poľ-
sku a pracovníkov OKS v Dolnom Kubíne sa uskutočnilo 
5. marca 1993. Bolo to stretnuti e, na ktorom boli stano-
vené úlohy pre ďalší rozvoj spolupráce. Tu takti ež padol 
návrh organizovania Dní slovenskej kultúry zo strany mla-
dého krajana Róberta Kulaviaka.

Dni slovenskej kultúry
Naplnenie stanovených cieľov nebolo jednoduché. 

Klubovňa Spolku Slovákov v Jablonke bola v Paniakovom 
dome, a tam nebol ani záchod. Chodilo sa von do latriny. 
A v prípade väčších podujatí  bolo predsa potrebné zabez-
pečiť organizačne podujati e pre väčšie publikum. Do úva-
hy prichádzalo prenajati e neďalekej lúky, ale kde by bolo 
možné nechať autá? S takýmito problémami bolo potrebné 
sa na začiatku popasovať. O tom, že sa to podarilo, svedčí 
fakt, že prvý Deň slovenskej kultúry v Jablonke sa konal 16. 
októbra 1994. Zo spomienok zapísaných do archívu OKS sa 
dozvedáme, že bolo pomerne chladno a fúkal vietor, ale sl-
niečko sa našťasti e ukázalo a tak krajania prežili ešte pekný 
jesenný deň naplnený zaujímavým kultúrnym programom. 
Účinkoval FS Oravan z Nižnej, Babiogurci z Rabčíc, Podro-
háčska folklórna skupina a DFS z Horného Vadičova

Druhý ročník sa konal v roku 1995, dňa 13. augusta. 
Program toho dňa obohati la dychová hudba Uhorčianka 
s mažoretkami z Prievidze či FS Skorušina z Liesku a atď.

Ako si spomína O. Žabenská, prvé ročníky Dní sloven-
skej  kultúry boli naozaj úžasné. Účasť divákov bola na vy-
sokej úrovni, no postupne sa tento záujem znižoval a počet 
divákov klesal. To bolo smutné predovšetkým z hľadiska 
účinkujúcich, ktorí sem prichádzali za odmenu, bez nároku 
na honorár a ich odmena tkvela predovšetkým v potlesku 
zo strany divákov. O účasť na vystúpeniach v Poľsku bol 
medzi oravskými kolektí vmi viditeľne veľký záujem, aj keď 
to divácke zázemie nebolo silné. Problém v tom však nevi-
deli ani súbory pozvané mimo Oravy. Prečo bolo tak málo 
divákov? – Myslím si, že to tkvelo predovšetkým v propa-
gácii. Čo z toho, že boli porozvešané plagáty po celej Jab-
lonke, keď na druhý deň ráno už nevisel ani jeden a potom 
na podujati e okrem tých skalných krajanov neprišiel nikto.

Akti vity OKS sa orientovali hlavne na oravský región, ale 
oravskí folkloristi  chodili aj na Spiš do Krempách. Môžeme 
však povedať, že Spiš bol v realizovaní týchto aktivít viac 
orientovaný na dychovú hudbu, Orava zasa viac na folklór 
a divadlá. V tom čase bolo toho veľa, aj keď sa to teraz 
nezdá, minulosť bola akási spontánnejšia. Neskôr sa spo-
lupráca v rámci Dní slovenskej kultúry rozšírila na Spiš 
a potom aj do Krakova. Do Krakova však už prichádzali 
poloprofesionálne súbory, ktoré vedeli vytvoriť hodinový 
program, najčastejšie FS Oravan.

Súbor Babiogorci zo slovenskej Oravy na prvom Dni slovenskej kultúry v Jablonke (1994) Členovia FS Oravan – Senior na Dni slovenskej kultúry v Jablonke (2011)

Predseda OV na Orave Róbert Kulaviak a predseda Spolku E. Mišinec 
otvárajú prvý Deň slovenskej kultúry v Jablonke (1994)

Medzi prvými, pozornými divákmi prvého Dňa slovenskej kultúry v Jablonke nesmel chýbať 
gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris a viacerí krajanskí aktivisti (1994)
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Divadielko Ondrejko
Možnosť nadviazania bližšej spolupráce s krajanskými 

divadlami sa naskytla hneď po revolúcii v roku 1989. Aj keď 
zo začiatku tento kontakt nebol upriamený na krajanské di-
vadlo Ondrejko. V tom období sa naskytla prvá možnosť zor-
ganizovať podujati e Oravské Vianoce s náboženskou tema-
ti kou, takže hneď sme sa toho ako osvetové stredisko ujali. 
Pri tvorení programu sme doň potrebovali niečo zaujímavé. 
Z krajanských kontaktov sme sa najprv dozvedeli o folklór-
nej skupine v Chyžnom, ktorá bola u nás vystupovať a po-
tom nám Eugen Mišinec odporučil Herodov z Lipnice, ktorí 
mali pripravené prestavenie o narodení Ježiša a utrpení 
neviniatok. Predstavenie bolo vo forme bábkového divadla. 
Vianočnú náboženskú temati ku sme prezentovali predo-
všetkým na Slovensku, na hornej Orave medzi krajanmi, 
lebo jednoducho nebolo kde, chýbal kultúrny dom.

Divadielko Ondrejko patrilo v tom čase ku krajanskej 
špičke, preto im bolo umožnené ako pozorovateľom zú-
častniť sa divadelnej prehliadky v Likavke. Tam bola ti ež 

beseda. Potom ich Oravské kultúrne stredisko odporu-
čilo na Palárikovu Rakovú, a tým sa ešte viac pozdvihlo 
oduševnenie súboru i kvalita ich práce.

Pri príležitosti  50. výročia ich založenia Oravské kul-
túrne stredisko vydalo bulleti n zachytávajúci históriu pô-
sobenia divadla. Ako sa z neho dozvedáme, počas svojho 
pôsobenia naštudovali mnoho divadelných hier. Viackrát 
sa zúčastnili najvýznamnejších celoslovenských i regionál-
nych divadelných prehliadok, ktoré organizačne zabezpe-
čovalo OKS a na ktorých získali mnohé ocenenia. 

S hrou Oklamaný manžel, ktorú mali veľmi dobre spra-
covanú, vystupovali vo viacerých oravských dedinkách na 
pohraničí, či už Sihelnom, Štefanove, Mútnom, Oravskej 
Polhore. Táto hra sa divákom úžasne páčila. Podvlčianski 
herci síce hrali naivné divadlo, svojou hrou si  však vedeli 
získať ľudí a na ich vystúpenia boli sály plne obsadené. To 
bolo azda najúspešnejšie obdobie divadielka Ondrejko.

Spolupráca bola tak dobrá, že polstoročie existencie oslá-
vili na Slovensku v Štefanove spolu s divadelným súborom 
Vendo, kde si spoločne zahrali divadelnú hru Potopa sveta. 

Divadielko Ondrejko beseda. Potom ich Oravské kultúrne stredisko odporu-

Členovia krajanského ochotníckeho divadla Ondrejko v Molierovej komédii Oklamaný manžel (1993)

Komický Ďurko (Vl. Pieronek) vo vreci so svojimi spoluúčinkujúcimi z Podvlka 
vo veselohre Tri vrecia zemiakov (Vyšné Lapše, 1984) Komická scénka divadielka Ondrejko počas Dni slovenskej kultúry v Jablonke (2007)
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Kruh priateľov slovenskej kultúry
Je to jeden z posledných významnejších projektov, kto-

ré sa podarilo v rámci spolupráce Spolku Slovákov v Poľsku 
a Oravského kultúrneho strediska zorganizovať. Projekt bol 
realizovaný v hornooravských obciach na jeseň v roku 2008. 
Zameraný bol na pracovné dielne a činnosti rôzneho cha-
rakteru – tvorivá umelecká činnosť ako sú ručné práce či 
fotografovanie, výtvarné zručnosti, tradičné remeslá, spev 
a tradičný i moderný tanec, športové aktivity, prednášky 
odborného charakteru zamerané na všetky generácie 
a pod. Projekt ako taký zožal medzi deťmi a mládežou veľký 
úspech, pretože do všetkých pripravených a ponúknutých 
aktivít sa všetci vďačne a s radosťou zapojili. Okrem toho 
bol v rámci projektu zorganizovaný zájazd pre deti z Podvl-
ka, ktoré počas neho navštívili Bojnický a Oravský zámok, 
a zároveň aj najväčšiu a najstaršiu zoologickú záhradu na 
Slovensku, ktorá sa nachádza v Bojniciach. Okrem klubovní 
Spolku Slovákov jednotliví lektori prichádzali priamo do škôl 
medzi žiakov, okrem iného do ZŠ č. 2 v Podvlku, ZŠ č. 4 vo 
Veľkej Lipnici – Prívarovke, ZŠ v Harkabúze, ZŠ v Chyžnom 
či Všeobecnovzdelávacieho lýcea v Jablonke. V rámci tohto 
projektu bola zároveň vyhlásená súťaž pre deti i dospelých, 
ktorej sa krajania s veľkým odhodlaním a entuziazmom zú-
častnili. Cieľom projektu bola predovšetkým revitalizácia 
krajanských aktivít na Orave zameraná na mladú generáciu. 
Mnohé deti počas zorganizovaných stretnutí nahliadli do 
histórie Oravy, viaceré z nich sa dozvedeli aj zo spomienok 
starých rodičov o svojom, častokrát slovenskom pôvode, 
o ktorom by sa možno inak ani nedozvedeli.

Iné aktivity
Okrem spomínaných najdôležitejších aktivít boli or-

ganizované v rámci spolupráce aj zájazdy pre licealistov 
z Jablonského lýcea, ktorí sa učia slovenský jazyk. Vďaka 
tejto spolupráci sa mnohí krajanskí umelci, či už spomí-
nané divadielko Ondrejko, ale i krajanské hudby a sólisti, 
ako napr. Františka Harkabúz z Harkabúza, mohli prezen-
tovať na podujatiach na slovenskej strane Oravy. Podobne 
i hostia zo Slovenska prichádzali ku krajanom nielen na tie 
veľké podujatia, ale hrali zároveň na zábavách a iných ľu-
dových tu nespomenutých slávnostiach.

Čo dodať na záver? Myslím si, že spolupráca 
Oravského kultúrneho strediska so Spolkom Slovákov 
v Poľsku je jedným z nosných pilierov udržania národného 
povedomia nielen u krajanov na hornej Orave, ale vôbec 
v celom krajanskom prostredí. V rámci tejto spolupráce 
vzniklo množstvo aktivít, ktoré mali zásadný vplyv na udr-
žanie, fungovanie a pozdvihnutie činnosti viacerých kra-
janských súborov a pod. Mnohé inovácie implementova-
né v rámci spolupráce vydržali desaťročia a niektoré, ako 
napr. Dni slovenskej kultúry, sa ešte viac rozvinuli. Jedným 
zo základných cieľov bolo hľadanie nových chodníčkov 
a nachádzanie talentov, či už súborov alebo jednotlivcov, 
v krajanských radoch, ktorým bolo následne umožňované 
rozvinúť svoj talent. Tento cieľ sa v priebehu rokov naozaj 
podarilo naplniť a základ vytvorený v priebehu mnohých 
spomínaných rokov prinesie vzácne ovocie v krajanskom 
posedí aj v ďalších desaťročiach. 

Mária Kyseľová spolu s Oľgou Žabenskou pripravujú materiál na jesennú výzdobu  
na Základnej škole v Chyžnom (2008)

Kankan na rozohriatie s manželmi Pavlou a Serafínom Ganobčíkovcami poriadne 
rozprúdil chyžnianskym žiakom krv v žilách (Chyžné, 2008)

Stolnotenisový turnaj, v rámci ktorého si deti precvičili aj niekoľko základných pravi-
diel, viedol medzinárodný rozhodca a tréner Adam Záň (Podvlk, 2008)

Zakončenie projektu a odovzdávanie odmien malým i veľkým účastníkom súťaže 
(Jablonka, 2008)
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (28)
„K aždyj Russkij mne govorit, sto on iz Moskvy,” po-

kračoval Anton. Ale mladý Rus trval na svojom. 
„No, charašo. Iz katoroj četverti proizchodite?» 

položil mu otázku, spomenúc si na starú knihu - sprievod-
cu po Moskve z roku 1913, ktorú mu ktosi podaroval ako 
gymnazistovi.

„Iz Zamoskvorečja.”
Keď to Anton počul, v mysli sa mu vybavila stará foto-

grafia Zamoskvorečia zo starého sprievodcu, na ktorej bolo 
vidno ako dominantu budovu kláštora. Preto pokračoval: 
„Tak mi skažite, kak nazyvalos samoje vysokoje zdanie vo 
vašej četverti?”

„Sobor Christa carja,” odvetil s úsmevom Rus, pretože ho 
začalo baviť Antonove vypočúvanie.

„Na sech vremenach, što tam nachoditsja segodnia?”
„Magazin s mukoj.” To by už Antonovi mohlo stačiť, ale 

predsa len dal mu ešte poslednú kontrolnú otázku:
„Skažite, požalosta, kak po staromu nazyvalis Leninski-

je gory?”
„Vorobjovy gory a my kak malciki chodili tam igraťsja,” 

odpovedal bez zaváhania. Toto Antona úplne odzbrojilo 
a medzi oboma preskočila iskra sympatie a dôvery. Aj keď 
mladý sa rodným menom nepredstavil, utrúsil medzi re-
čou, že na „uranovyje rudniki do Čechoslovakiji” sa prihlá-
sil na nábor. Po troch rokoch má nárok na jednoizbový byt 
v Moskve. Otec mu padol medzi prvými na začiatku druhej 
svetovej vojny a matka šila košele v komunálnom podniku 
pre front. Pretože vedel plávať, vojnu si odkrútil - hoc aj 
Moskvan - v Tichom oceáne, tri roky. Bol rovnakej postavy 
ako Anton, iba tak o päť rokov starší. Páčila sa mu Antonova 
mäkká výslovnosť „po tulskom spôsobu”. (Tú po odstupe 
rokov obdivoval aj akademik Trubačov na medzinárodnej 
konferencii v Bratislave.)

Bol zvedavý aj na Antonov život a len krútil hlavou nad 
jeho životnými zvratmi v takom mladom veku. On už 
osobne neprežil v dospelom veku neľudské roky revoluč-
ného teroru po revolúcii, ani v tridsiatych rokoch. Antonovi 
nedalo, aby nepovedal pravdu o tom, ako sú tu stravovaní 
pri ťažkej práci, aby nepoukázal na permanentný hlad, na 
ktorý trpí celé osadenstvo aj napriek tomu, akú významnú 
prácu odvádzajú. Hoci už bolo po Stalinovej a Gottwaldovej 
smrti, v jáchymovských lágroch ešte stále platilo eštebác-
ke heslo prevzaté zo sibírskych gulagov: „Rabotať na tunny 
a kušať na grammy!” Posťažoval sa aj na to, že ani vládne 
noviny im nedovolia čítať, aby ako odsúdení na smrť čakali 
v nevedomosti na popravu.

Bolo na ňom vidieť, že sa ho to veľmi dotklo, ale nič ne-
povedal. Iba mlčky prikyvoval: „Dá, dá, dá.” Potom si náhle 
spoza chrbáta prehodil svoju koženú tanistru a vytiahol 
z tanistry dva okruhy chleba, a polovicu mu odrezal vrecko-
vým nožíkom. Ďalej vybral prvohviezdičkové vydanie mos-
kovskej Pravdy, ktorú im dopravovali v noci letecky a podal 
mu ju do ruky.

Antonovi navždy ostala v ušiach jeho veta, ktorú pove-
dal na rozlúčku: „Nebol som tu. Nikomu ani slova!” Vyšiel 
z Antonovej dobývky na prekop, ale nikoho nebolo vidno. 
Vrátil sa a prekvapenému Antonovi doložil: „Za treťou stoj-
kou hore na foršni bude každý deň balík.”

Dodržal slovo do písmena. Boli to vždy dva okruhy chleba, 
škvarkovou masťou omastené s cibuľou a cesnakom. Anton 
ani nebol prekvapený, že to bolo vždy zabalené v najnovšom 
vydaní moskovskej Pravdy. Nožíkom z pílky na železo každý 
deň porezal krajce na osem dielov, - toľko mal spoľahlivých 
kamarátov na štvrtom poschodí bane. So svojím typickým 
humorom požadoval od nich len jedno, aby vždy chlieb 
dobre požuli, aby nemali „ŕídkej príbeh s hustým behaním!” 
Teraz nielen že boli denne informovaní o svetových udalos-
tiach, ale prečítané noviny si Anton na druhý deň dával me-
dzi onuce do gumených čižiem, aby ho hriali a sali vlhkosť.

***
Každý príbeh má aj svoj koniec a každé šťastie v živote 

človeka je veľmi vrtkavé a krátke. Ruské šťastie, ako An-
ton nazval svoj zážitok s ruským odborníkom v Jáchymo-
ve, trvalo v jeho živote iba šesť týždňov. Potom jeho rus-
kého priateľa preložili na inú šachtu. Nuž ale či najkrajšie 
a najšťastnejšie okamihy života nie sú vždy naozaj krátke? 
A či v takých okamihoch vôbec záleží na tom, či sa šťastie 
zopakuje a koľko bude trvať? Môj priateľ Anton - keď si ob-
čas v Bratislave posedíme spolu pri pohári červeného vína 
a preberáme svoje životné zážitky - na Jáchymov, ani na 
Leopoldov nerád spomína. Ale že je to aj napriek svojmu 
životnému príbehu vždy žartovný a veselý človek, sem-
tam sa vráti aj k týmto nepríjemným miestam, ktoré zo 
svojho života nemôže už vylúčiť, ale to vždy len vtedy, keď 
si spomenie na nejaké šibalstvo, ktoré sa jemu, alebo jeho 
kamarátom podarilo vyviesť táborovej vrchnosti, aby sa 
muklom dostalo aspoň chvíľkového zadosťučinenia pri po-
hľade na bezmocnosť kápov a dozorcov v tábore. Nezriedka 
sa napríklad stávalo, že v Leopoldove zhasla naraz elek-
trina. Po chvíli sa však všetko znovu rozsvietilo a niektorí 
mukli sa zasmiali: Zase si Honzo pripálil cigaretu. Kápovia 
behali po chodbách a celé mesiace nevedeli zistiť, kto to 
a ako to robí?

Humor je znakom harmonického duševného vývinu 
človeka. Bucharom zdravý humor chýbal, pretože to boli 
choré osobnosti. Ak sa oni na niečom zasmiali, určite sa na 
tom nesmiali nastúpení mukli. Veď či sa dá smiať naprí-
klad na tom, keď nechajú na buzerplaci stáť v zime starého 
kňaza nahého? Alebo sa dá zasmiať na tom, že pri futba-
lovej hre, ktorú v lete mimoriadne povolil veliteľ tábora 
v Jáchymove, chcú odbehnúť pre odkopnutú loptu k drô-
tom, kričia na vežu strážcovi či môžu a keď im pokynie, 
že áno, po uchopení lopty mukla s loptou ten istý strážnik 
z veže zastrelí? Veď je to len mukl a bol v zakázanom pás-
me a dozorca dostane dovolenku.

Vo všeobecnosti meno Jáchymov so svojimi uránový-
mi baňami vošlo do slovníka češtiny rovnako, ako aj do 
slovníka slovenčiny ako zlovestný pojem, stelesňujúci v na-
šich stredoeurópskych podmienkach najväčšie zneváženie 
ľudského života a zneuctenie ľudskej dôstojnosti. Bolo 
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Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s. 183)

to jedno z najťažších a najnebezpečnejších pracovísk ko-
munistického donucovacieho systému. Pojem Jáchymov 
zahrňoval jedenásť pracovných lágrov, ktoré boli zriadené 
po vojne, resp. po tzv. víťaznom februári v priestore miest 
Horný Slavkov, Sokolov a Jáchymov. Týmto donucovacím 
a likvidačným systémom prešlo na Jáchymovsku vyše 65 
tisíc politických väzňov v päťdesiatych rokoch. Za pätnásť 
rokov mukli z týchto koncentračných táborov vyťažili viac 
než osem tisíc ton rudy.

Pomery na Jáchymovsku sa o niečo zlepšili až niekoľko 
mesiacov po Stalinovej a Gottwaldovej smrti. Keď v inom 
nie, tak aspoň v tom, že väzňom začali dávať dostatok chle-
ba. Avšak práca s rádioaktívnym materiálom v neľudských 
táborových podmienkach zostávala stále tá istá. Mnoho 
väzňov kruté podmienky v lágroch neprežilo. A mnohí, čo 
ich prežili, zomreli zanedlho na slobode na silikózu, leuké-
miu a iné choroby. A tí, čo so zmrzačeným telom sú ešte na 
žive, donedávna museli dlho bojovať rovnako v Českej, ako 
aj v Slovenskej republike o to, aby dosiahli aspoň aké-také 
odškodnenie za roky strávené v neľudských lágroch. Nieto 
divu, že mnohí z tých, čo si nenašli cestu k viere v absolút-
nu lásku a spravodlivosť, stratili v tomto pozemskom pekle 
zmysel života i úctu k človeku, ako k bytosti hodnej obdivu 
a lásky, čo je vážna choroba duše, ktorá sa veľmi ťažko lieči. 
Vyliečiť ju možno iba láskou, ktorá presahuje život človeka 
a dáva zmysel jeho utrpeniu vo vzťahu k večnosti. Veď keď 
dnes s odstupom času posudzujeme tých bacharov a velite-
ľov jáchymovských táborov, ktorí boli voľní a mali moc a tých 
chudákov, ktorí im boli vydaní neľudským režimom na mi-
losť a nemilosť, musíme uznať, že z nadčasového hľadiska tí 
mukli boli poväčšine slobodnejší ľudia než ich tyrani. Veď tí 
odľudštení dozorcovia a bachari boli iba poslušné nástroje 
a skutoční nevoľníci zločinného režimu. Kto bol teda obeťou 
a kto víťazom z hľadiska vesmírneho času?

Chceli si z nás vystreliť?
Kamkoľvek zamieriš svoje kroky 
spod rodných Tatier, 
nakoniec vždy sa sem rada vrátiš 
(s nošou na chrbte - to sú roky!) 
nazrieť do pamätnice mladosti, 
pozdraviť mesto Pribinovo 
i hold vzdať svojej alma mater.

Mesto Nitra si v podstate dodnes zachovalo základnú 
stavebnú štruktúru a rozmiestenie ulíc Dolného mesta, 
ako malo kedysi, koncom 19. storočia. Dlhý čas po skonče-
ní druhej svetovej vojny sa tvár centra mesta vôbec neme-
nila, iba čo sa stavebne zaceľovali rany po ťažkom bombar-
dovaní mesta 26. marca 1945, niekoľko dní pred príchodom 
frontu. Ale to sa dialo postupne a veľmi pomaly, takže 
dodnes ešte nemáme všetky jazvy na jednotlivých uliciach 
zacelene novými stavbami.

Najväčšia zmena postihla Dolné mesto až v sedem-
desiatych rokoch, keď sa začala búrať stará zástavba v okolí 
vtedajšieho Stalinovho, neskôr Leninovho (dnes Svätoplu-
kovho) námestia pred starým mestským domom, aby sa 
urobilo miesto pre novostavbu divadla, ktoré malo byť ove-

ľa väčšie, než to, čo padlo za obeť bombardovaniu mesta 
v štyridsiatom piatom.

Na Párovciach vyrástla paneláková štvrť a so zhnitými 
a bombardovaním rozrušenými hlinenými domcami 
padli panelovej výstavbe za obeť aj pekné a zdravé budovy 
bývalého židovského centra (slávna židovská škola ješiva). 
Niektoré ulice úplne zmizli z plánu mesta i z pamätí ľudí 
a tí mladí už ani nevedia, čo to napríklad znamená Dolno- 
a Hornotabánska ulica a kade sa vinuli hore Vŕškom od 
Tureckej brány.

Jednou z prvých povojnových stavieb bol nový hotel 
hneď povedľa Mestského domu s honosným názvom 
Stalingrad, dnešný hotel Zobor. V ňom sa sústreďoval ma-
lomestský spoločenský život Nitry, vrátane života nočného 
s možnosťou rozptýlenia sa najmä pre cudzích návštevní-
kov mesta. Boli to časy, keď o všetkom rozhodovali straníc-
ke a štátne orgány a tie sa starali nielen o výživu, zamest-
nanie, ale aj o zábavu obyvateľstva i návštevníkov mesta,  
a tak to bolo nielen v starobylej Nitre pod Zoborom, ale aj  
v ostatných mestách ľudovodemokratického Česko-Slo-
venska. Okrem toho platila zásada, čím menej zábavných 
centier, tým ľahšie ich možno udržať pod kontrolou a od-
počúvať vytypovaných hostí.

Vzťah svetskej moci k náboženstvu, najmä k mariánskemu 
kultu sa odzrkadľoval na postavení mariánskeho stĺpa, ktorý 
bol v týchto miestach vztýčený v druhej polovici 18. storočia 
na pamiatku morovej epidémie z prvej polovice 18. storočia, 
kedy vymrela štvrtina obyvateľstva mesta Nitry. Mariánsky 
pomník bol kedysi centrom námestia, s obmurovaným 
podstavcom tvoril architektonickú dominantu voľného 
priestranstva, na ktorom sa odohrával čulý spoločenský 
život, najmä pravidelné jarmoky. Po vojne pomník odsu-
nuli tesne k priečeliu Mestského domu a hlavný vchod do 
budovy presunuli z námestia na hlavnú ulicu. V normalizač-
nej dobe, v období zavŕšenej výstavby socializmu a pôso-
benia povestného normalizačného ideologického tajom-
níka strany v nitrianskom okrese, pamätný morový stĺp 
jednoducho z námestia odstránili. Jednoducho zo dňa na 
deň zmizol a v rozvinutom socializme sa nikto neodvážil 
spýtať kam? a prečo?

Všetko, čo sme na úvod povedali, dá čitateľovi, neznalé-
mu pomerov mesta, predstavu o mieste nášho príbehu, Le-
ninovom námestí v čase, keď tam Leninov pamätník ešte 
nebol vztýčený a v strede námestia nebol vysypaný umelý 
kopček, keď ešte Česko-Slovensko nezavŕšilo výstavbu socia-
lizmu, ale v povojnovej republike vládol ešte prechodne tzv. 
ľudovodemokratický režim. Zato aj vtedy to bolo rušné 
miesto so zaniknutou úzkou uličkou spájajúcou Kupeckú 
ulicu s Mostnou. Volala sa Krížna a mnohí starí Nitrania si 
ju pamätajú aj preto, že na nej bola mestská knižnica, vtedy 
jediná verejná v meste. Vtedy ešte bola činná rušná uli-
ca, zvaná Malošpitálska, ktorá bola akoby pokračovaním 
Štefánikovej povedľa námestia smerom k Štajgerovi a na 
Mostnú ulicu smerujúcu cez rieku pod Zobor. Až neskôr 
v období normalizácie zbúrali kus starého mesta so sta-
rou poštou, aby sa učinilo zadosť komunistickej megalo-
mánii...
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Novozvolený slovenský prezident  
na Zamagurí

Koncom apríla navštívil novozvolený slovenský prezi-
dent Andrej Kiska v spoločnosti svojho otca Andreja za-
magurskú obec Jezersko, ktorá je rodiskom jeho predkov 

a kde ešte ako dieťa 
strávil viacero neza-
budnuteľných dní. 
Budúci prezident 
podľa vlastných slov 
veľmi rád prijal po-
zvanie starostu obce 
Ľubomíra Vnenčáka 
a miestneho obec-
ného zastupiteľ-
stva, ktorí pre neho 
pripravili o.i. pre-
kvapenie vo forme 
pamätnej tabule 
pri príležitosti jeho 
návštevy. Nachá-
dza sa na miestnom 
kultúrnom dome 
a má návštevníkom 
i budúcim generá-
ciám pripomínať 
túto udalosť. O pek-
ný kultúrny program 
v regionálnom du-
chu sa postarali deti 

zo Spišských Hanušoviec pod vedením Anny Kostkovej, 
pričom slávnostnú premiéru mala pieseň Goraľu, vroč 
še do gur z pera Milana Budzáka. Prezidentovi zahrala 
tiež dychovka zo Spišskej Belej. Príjemného stretnutia sa 
okrem obyvateľov Jezerska a okolitých dediniek zúčastni-
li čelní predstavitelia samospráv viacerých zamagurských 
obcí i zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku. Po oficiálnom 
programe sa pokračovalo v neformálnych rozhovoroch, 
pričom budúci prezident SR Andrej Kiska srdečne pozdra-
vil aj čitateľov nášho krajanského časopisu Život. (mm-m)

Memorandum o porozumení
Vyhrotená situácia na Ukrajine sa bezprostredne do-

týka aj Slovenska, okrem iného v energetickej oblasti, 
v ktorej sa náš východný sused usiluje znížiť závislosť na 
ruskom plyne. V pondelok 28. apríla tak podpísali spolo č-

nosti Eustream a Ukrtransgaz memorandum o porozume-
ní o možnom riešení prepravy plynu v smere zo Sloven-
ska na Ukrajinu. Na podpise memoranda sa zúčastnili aj 
premiér Robert Fico a šéf Európskej komisie José Manuel 
Barroso. Plyn zo Slovenska by mal prúdiť prostredníctvom 
momentálne nevyužívaného plynovodu, ktorý spája Vo-
jany s Užhorodom, avšak tento projekt si vyžaduje ešte 
technické úpravy za cca 20 miliónov eur. Následne by bolo 
možné cez tento plynovod prepraviť na Ukrajinu do 10 mi-
liárd metrov kubických plynu. (mm-m)

Nové informačné tabule na Spiši
Koncom apríla pribudlo na území Prešovského samo-

správneho kraja štyridsať veľkých nových informačných 
tabúľ, ktoré majú návštevníkov upozorniť na významné 
pamiatky a atrakcie kraja. Medzi spropagovanými de-
stináciami sa nachádzajú aj viaceré spišské pamiatky ako 
Spišská Kapitula, historické centrum Levoče, Ľubovniansky 
hrad, Múzeum TANAP-u, symbolický cintorín na Poprad-

skom plese, lanovka na Lomnický štít, expozícia v Nestville 
parku, obec Lesnica či kúpele vo Vyšných Ružbachoch a Čer-
venom Kláštore. Tabule sa nachádzajú zväčša pri hlavných 
cestách a umožňujú sa vodičom v dostatočnom predstihu 
rozhodnúť o návšteve spomínaných miest. (mm-m)

Vody Dunajca odomknuté
V sobotu 26. apríla sa odomknutím 

vôd Dunajca začala oficiálne letná turistic-
ká sezóna v regióne Zamaguria. Otváranie 
už tradične sprevádzal bohatý kultúrny 
program, v ktorom sa predstavili miestne 
folklórne zoskupenia a bola udelená Cena 
Alžbety Güntherovej-Mayerovej určená 
pamiatkarom. Nechýbala ani ochutnávka 
tradičných regionálnych špecialít, medzi 
inými ochutnávanie nového 15-stupňového kláštorného 
piva Romuald s pravým lesným medom z Pienin. Najdôle-
žitejším bodom programu bolo požehnanie pltí a turistic-
kých chodníkov. Po prvom oficiálnom splave rieky Dunajec 
sa v areáli Chaty Pieniny v Lesnici premietal dokumentárny 
film Rieka nestarne, v ktorom vystupujú viacerí obyvatelia 
Zamaguria, vrátane obyvateľov Kacvína. (mm-m)
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Jasná medzi najlepšími strediskami
Slovenské lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry sa v aprí-

li zaradilo medzi najlepšie európske destinácie, pričom ob-
stálo aj v konkurencii tradičných talianskych a rakúskych 
alpských stredísk. V profesionálnom objektívnom medzi-
národnom systéme hodnotenia kvality lyžiarskych stredísk 
Internationaler skiareatest, ktoré funguje už 19 rokov, 
si vyslúžilo až päť ocenení v kategórii Skokan roka 2014. 
Ocenenia získalo za Najobľúbenejšiu horskú reštauráciu, 
Lanovkára roka 2014, Najlepší marketing a Medzinárodná 
známka kvality zjazdoviek, kde z možného počtu 6 bodov 
získala Jasná 5,8. (mm-m)

Slováci majstrami sveta
Na majstrovstvách 

sveta vo vodnom sla-
lome v austrálskom 
Penrithe, ktoré sa 
konali koncom apríla, 
potvrdili Slováci svoju 
dominanciu v tom-
to športe a z divokej 
vody vylovili hneď 
niekoľko vzácnych ko-
vov. Najvzácnejší, zla-
tý, získalo v pretekoch 
hliadok 3xC1juniorov 
trio Marko Gurecka, 
Marko Mirgorodský 
a Martin Mračna. 
Len o niekoľko stotín 
sekundy ušlo prven-
stvo slovenskej hliad-
ke 3xC1 mužov do 23 rokov v zložení Jerguš Baďura, Pat-
rik Gajarský a Tomáš Džurný, ktorí obsadili pekné druhé 
miesto. V oboch hliadkach mali zastúpenie Zamagurčania 
M. Gurecka a T. Džurný, ktorí už niekoľko rokov repre-
zentujú Slovensko a robia dobré meno celému regiónu.  
(mm-m)

Národná slávnosť na Devíne
Prvú májovú sobotu sa v staroslovanskom hradisku De-

vín a hlavnom meste Slovenska Bratislave konala Národ-
ná slávnosť. V tomto roku bola venovaná ukončeniu roka 

sv. Cyrila a Metoda a blížiacemu sa budúcoročnému 200-
tému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Počas slávnosti 
sa uskutočnili sv. omše, vystúpenia folklórnych súborov, 
hudobno-literárne pásma, ukážky výroby umeleckých ľu-
dových remesiel, či tvorivé dielne. Na záver boli položené 
vence k pamätnej tabuli Ľ. Štúra. (mm-m)

Poľský cestovateľ  na Ceste hrdinov SNP
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnilo 

stretnutie s poľským cestovateľom, horolezcom a fotogra-
fom Łukaszom Superganom, ktorý začiatkom tohto roka 
prešiel vôbec ako prvý zahraničný turista v zimnom obdo-
bí celú náročnú trasu Cesty hrdinov SNP. Łukasz Supergan 
zvládol pešo, bez cudzej asistencie, za 32 dní vyše 700 km 
z vrcholu Kremenec v slovensko-poľsko-ukrajinskom po-
hraničí na hrad Devín na slovensko-česko rakúskej hranici. 
Počas podujatia v zaplnenej galérii inštitútu prezentoval 

Cestovateľ Ł. Supergan v spoločnosti riaditeľa SI vo Varšave M. Novotného

bohatú fotografickú a video dokumentáciu, doplnenú pú-
tavou formou vyrozprávanými zážitkami z cesty naprieč 
celým Slovenskom. Cesta hrdinov SNP je najdôležitejšia 
turistická magistrála na Slovensku a súčasne najdlhšia 
značkovaná stredoeurópska turistická trasa. (Patrycja Gra-
bińska)

47. ročník Palárikovej Rakovej potešil divákov
V dňoch 23.-28. apríla 2014 sa na Kysuciach konala naj-

významnejšia divadelná udalosť roka - 47. Palárikova Rako-
vá - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných 
súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej 
tvorby. Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia sú 
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny 
kraj, Mesto Čadca a Obec Raková. 47. ročník Palárikovej 
Rakovej sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho 
kraja. Tradičným spoluorganizátorom Palárikovej Rakovej 
bol aj v tomto roku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s diva-
delnou maskou, ktorého autorom je akademický maliar 
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU
Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej 
verejnosti vždy v posledný aprílový týždeň. Centrom diva-
delného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci a v Kul-
túrnom dome Jána Palárika v Rakovej.

Šesť súťažných súborov (DS Jána Chalupku Mesta Brez-
no, DS Daxner Tisovec, Ružomberské neprofesionálne di-
vadlo RosaThea Ružomberok, Hriňovské divadlo Hriňová, 
Divadlo bez groša Veľký Krtíš a Divadlo mladých „Veľké koc-
ky“ pri ZUŠ L. Árvaya Žilina), ktoré výberová porota vybrala 
spomedzi 17 prihlásených, 5 pohostinných súborov (pro-
fesionálne Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Divadlo Bez 
opony Banská Bystrica, Dramatický krúžok GSF v Žiline, Di-
vadlo Malá scéna STU Bratislava a Divadelná odbočka MO 
MS Báčska Palanka, Srbsko), spolu 16 divadelných predsta-
vení, takmer 150 účinkujúcich, vyše 5000 divákov - to tvori-
lo panorámu 47. Palárikovej Rakovej.  (Božena Slanináková,  
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci)

Nové pravidla pre reklamu
Od júna sa na Slovensku budú uplatňovať nové pravidlá 

pre komerčnú reklamu. Ako bolo uvedené Komisiou pre 
reklamu: „Reklama môže pracovať s citovou angažovanos-
ťou jednotlivých skupín spotrebiteľov, nesmie však pou-
žívať nástroje citového vydierania predovšetkým tým, že 
v snahe vyvolať pocit viny alebo strachu z hendikepu na 
to použije fiktívne alebo reálne zdravotne postihnutého 
človeka, sociálne či inak znevýhodneného človeka alebo 
opustené zviera.“ Podľa prijatých zmien je neprípustnou 
anonymná a netransparentná reklama. Z pohľadu vodičov 
menej agresívne a citovo angažované reklamy prospejú 
bezpečnosti na cestách. (zdroj: www.aktualne.atlas.sk)

Slovenská armáda má nového šéfa
Slovenská armáda má od mája t.r. nového šéfa, ktorého 

do tejto funkcie vymenoval prezident Slovenskej republi-
ky Ivan Gašparovič. Na post náčelníka Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR nastúpil Milan Maxim a odišiel z neho 
pre zdravotné poťažie Peter Vojtek.

Prezident poprial novému vedeniu armády veľa vytrva-
losti a úspechov. Do-
terajšiemu vedeniu 
poďakoval za plnenie 
bojových úloh, ktoré 
slovenská armáda 
má, ale aj pomoc 
občanom Slovenskej 
republiky pri prírod-
ných katastrofách a 
iných udalostiach. 

Predčasnú výme-
nu vo vedení armá-
dy inicioval P. Voj-
tek, ktorý odchádza 
v polovici svojho 
funkčného obdobia 
zo zdravotných dô-
vodov. Prezident ho 

do funkcie vymenoval 15. decembra 2011 a vojakom je 35 
rokov. 

Prioritou nového náčelníka Generálneho štábu Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky Milana Maxima je moder-
nizácia. M. Maxim bol zároveň pred vymenovaním do 
funkcie šéfa Slovenskej armády povýšený prezidentom SR 
I. Gašparovičom z hodnosti generálmajora do hodnosti ge-
nerálporučíka. Dôstojník Maxim má 57 rokov a v armáde 
slúži od roku 1976. (aj)

Budúce slovenské cesty
Ministerstvo dopravy plánuje, že v novom programo-

vom období eurofondov 2014 až 2020 bude zmodernizo-
vaných aj 289 km ciest I. triedy. Na rozvoj cestnej infraš-
truktúry má ísť spolu 1,72 mld. eur. V novom programovom 
období eurofondov 2014 až 2020 by malo byť vybudova-
ných najmä z prostriedkov Európskej únie 118 kilometrov 
diaľnic a 78 km rýchlostných ciest. Ministerstvo dopravy 
plánuje, že za sedem rokov bude zmodernizovaných aj 289 
km ciest I. triedy.

Celkové náklady na rozvoj cestnej infraštruktúry v uve-
denom období by mali dosiahnuť 1,72 mld. eur, z toho z 
nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
(OPII) 1,646 mld. eur a z fondu CEF (nástroj na prepája-
nie Európy) 74,3 mil. eur. Zmodernizovaných má byť 130 
km železničných tratí v celkovom objeme 1,515 mld. eur. 
Z OPII by malo na to ísť 846,32 mil. eur a z CEF 668,7 mil. 
eur.

Vybuduje sa kompletný severojužný obchvat Košíc, 
ktorý umožní motoristom pokračovať v ceste ďalej na vý-
chod. Ďalšou prioritou je diaľnica D3. Slovensko by malo 
mať plnohodnotné diaľničné spojenie s Poľskom. 

Iné projekty budú zamerané na modernizáciu ciest  
I. triedy, budovanie obchvatov miest, zvýšenie bezpečnos-
ti cestnej dopravy, ale aj na železničných priecestiach. 

Na rozvoj verejnej osobnej dopravy vo viacerých väč-
ších mestách je určených 591 mil. eur. Tieto peniaze majú 
ísť na nákup 35 regionálnych vlakov, 118 električiek a tro-
lejbusov, na modernizáciu 36 kilometrov električkových a 
trolejbusových tratí. Nové regionálne vlaky budú jazdiť aj 
v Banskobystrickom kraji, najmä na trati Zvolen - Banská 
Bystrica.

Vo viacerých väčších mestách pribudnú ekologické vo-
zidlá mestskej hromadnej dopravy. Napríklad, v Žilinskom 
kraji budú mať projekty zamerané na integráciu prímest-
skej a regionálnej dopravy (Integrovaný dopravný systém 
Žilina).

Bratislava získa kompletnú električkovú trať cez Petr-
žalku až po Janíkov dvor. Pôjde o pokračovanie súčasné-
ho projektu, v rámci ktorého bude zrekonštruovaný Starý 
most cez Dunaj a vybudovaná trať pre električky zo Šafári-
kovho námestia po Bosákovu ulicu. 

Novinkou bude podpora projektov v oblasti vodnej do-
pravy v objeme 137 mil. eur. Zamerajú sa najmä na zvý-
šenie konkurencieschopnosti tohto druhu dopravy - na 
odstraňovanie prekážok celoročnej splavnosti Dunaja a 
modernizáciu verejného prístavu Bratislava. (zdroj: www.
aktuality.sk)
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Dňa 3. apríla t.r. sa v priestoroch klubu Żaczek v Krakove usku-
točnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka slova-
kistiky z Inštitútu slovanských fi lológií (ISF) Jagelovskej univerzity 
(JU). 

Tento rok sme s radosťou privítali medzi hosťami 
nového generálneho konzula SR Ivana Škorupu 
i konzula Tomáša Kašaja, ktorí nás potešili chutným 

darčekom v podobe slovenského vína. Podporiť nás pri-
šla aj pani riaditeľka Inšti tútu slovanských fi lológií JU 
dr hab. Magdalena Dyras a dr hab. Halina Mieczkowska – 
vedúca Katedry slovakisti ky ISF. Okrem nich sa krakovský 
klub zaplnil vyučujúcimi a študentmi zo všetkých ročníkov 
slovenskej fi lológie.

Na úvod sa nám predstavili študentky prvého ročníka, 
ktoré pripravili pre hostí  krátku prezentáciu o sebe. Potom 
pokračovali študenti  piateho ročníka, ktorí sa s prváčkami 
podelili o skúsenosti  a spomienky na svoje štúdium a dali 
im aj zopár užitočných rád do ďalšieho študentského 

života. Je už každoročnou tradíciou, že druháci pripravujú 
program pre prvákov, a tak sme aj tento rok pre naše ko-
legyne z prvého ročníka nachystali malú úlohu. Zúčastnili 
sa kvízu, ktorý sa skladal z troch častí : prvú sme venovali 
všeobecným vedomosti am o Slovensku, druhá sa týkala 
slovenčiny a v tretej museli prváčky odpovedať na otázky 
z oblasti  života nášho inšti tútu. Napriek tomu, že to nebo-
lo ľahké, dievčatá si s kvízom veľmi dobre poradili a víťaz-
ka, Aleksandra Musiał, vyhrala napokon veľmi tesne – len 
o jeden bod!

Po kvíze nasledoval kultúrny program, počas ktoré-
ho sa nám prezentovali hosti a zo Slovenska, konkrétne 
zo Spiša. Lukáš Marhefk a, ktorý je absolventom Filmovej 
a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bra-
ti slave, povedal pár slov o svojej práci režiséra  a speváčka 
Lívia Dermová spolu s gitaristom Igorom Valkovským po-
tešili všetkých skvelým vystúpením, počas ktorého zahrali 
a zaspievali nielen najväčšie slovenské hity, ale aj Líviine 
vlastné piesne. Hosti a zažili večer s príjemnou atmosfé-
rou a ešte dlho po ukončení ofi ciálnej časti  zostali v klu-
be Żaczek, kde sa mohli porozprávať a lepšie sa spoznať. 
Imatrikuláciu sme zorganizovali s podporou Slovenského 
inšti tútu vo Varšave, ktorého pracovníkom chceme srdeč-
ne poďakovať za pomoc.

Wojciech Suski, študent 2. ročníka slovakisti ky
Foto: Konrad Bryczek

L. Dermová a I. Valkovský počas koncertu

Príhovory – Halina Mieczkowska, Magdalena Dyras a Ivan Škorupa

Privítanie nových slovakistov
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Gratulácie
V tento krásny narodeninový deň
posielame vinš do ďalekej krajiny,
aby každý deň bol pre Teba sviatkom, 
aby si sa vedel tešiť z maličkostí, 
aby si mal okolo seba 
len ozajstných priateľov 
a úsmev, aby Ti stále krášlil 
Tvoju milú tvár, 
aby tí, ktorých ľúbiš, 
Ti Tvoj cit opätovali, 
aby bolo veľa šťastných chvíľ 
v Tvojom živote
a aby si si to šťastie v zdraví užil. 
Všetko to len najlepšie 
Ti praje celá rodina.

Blahoželanie zasielajú Jakubovi Majerčakovi z Chicaga 
pri príležitosti jeho tridsiatich narodenín, ktoré oslávil 26. 
apríla 2014 rodičia, stará mama Helena, súrodenci, švagor 
a neter Nikolka.

***
Nech každý deň
je pre Vás slávnostný,
a úsmev nevymizne,
zdravie nech Vám slúži
ešte dlhé roky,
Pán Boh nech požehnáva
všetky Vaše kroky,
a šťastie nech ovládne
ešte ďalšie roky.

Blahoželanie zasielajú krajanovi Jakubovi Kačmarčíko-
vi z Tribša pri príležitosti jeho 90. narodenín, ktoré oslávil 
24. apríla 2014 r., synovia s rodinami, celá rodina z Tribša 
a zo Slovenska.

***
Nech je vidieť úsmev 
na Tvojej tvári, 
tak nech z Teba radosť žiari. 
Nech počuť Tvoje srdce biť, 
aby mohlo stále iba v láske žiť. 
Nech rastie šťastie 
v Tvojich očiach, 
nech v Tebe hviezda života 
stále žiari, 
aby nevyhasla, tak maj stále 
krásny úsmev na tvári. 
Aby všetky chvíle boli vzácne, 
nech Tvoje kroky nebojácne 
s istotou a v spokojnosti 
kráčajú do budúcnosti.
Všetko najlepšie k narodeninám!

Toto krásne blahoželanie patrí Patrícií Górovej z Kacví-
na, ktorá 1. mája vstúpila do sveta dospelých a zasielajú ho 
jej rodičia, sestra a starí rodičia.

Barborka,
nech láska a šťastie sprevádza Ťa svetom,
nech Tvoj úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Ti každý sen.
Veľa úspechov v štúdiu a všetko najlepšie  
k Tvojim  20. narodeninám Ti želajú

rodičia, sestra Miška, babička, dedko a celá rodina Ma-
jerčáková z Novej Belej. Blahoželanie zasielame Barborke 
Majerčákovej z Nitry.

***
Už je to dávno, čo bol ten slávny deň,
keď ste si povedali svoje áno,
už vtedy ste vedeli, že chcete byť navždy spolu len,
že na to máte naozaj právo.
Veru, dnes je to už 40 rokov, čo ste sa vzali,
teraz sa ešte viac milujete, vtedy ste sa mali radi.
Roky bežia, no vy sa stále máte radi a držíte pri sebe,
nemáte len rodinu, ale aj sami seba na svete.
Želáme Vám zdravie a silu oslávenci milí,
by ste v láske a šťastí ešte dlho spolu žili!
Nech Vás vaše deti navždy v úcte majú,
s vďačnosťou a láskou sa k Vám vždy ponáhľajú.

V máji tohto roku Monika a Ján Kurnatoví, ktorí býva-
jú v Chicagu v USA, oslavujú 40. výročie manželstva a pri 
tejto príležitostí všetko najlepšie im prajú deti s rodinami, 
mama Helena a celá rodina z Poľska.
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Dráha mama a otec,

život Vám do vienka dal veľa radostných, ba i nešetril 
i tými smutnejšími chvíľami, ale viete ich spolu svorne 
prejsť. Vo februári ste oslávili 60. výročie sobáša a prijmite 
pri tejto príležitosti toto blahoželanie od nás gratulantov: 

Ak nebudú tu rodičia, 
tak kto nám občas požičia 
teplého slova sladkosť, 
ako med z tenkých plástov.
Všetko dobré priať sme chceli,
nech Vás láska povznáša, 
nech ste stále jarí, bdelí, 
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí - 
váž si svojich rodičov.
Nech Vás stráži ruka Božia,
Nech Vám zdravie slúži
A nech máte radosť z detí,
vnukov a pravnukov.

Popritom ste oslávili aj krásne narodeniny. Otec Jozef 
89 rokov a mama Helena 79 rokov, ku ktorým Vám praje-
me len ďalších rokov rad. 

Blahoželanie zasiela manželom Helene a Jozefovi Solu-
sovcom z Repísk – Grocholovho Potoka celá rodina. 

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v La-
gievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
•	 máj – 11.05.2014
•	 jún – 8.06.2014
•	 júl – 13.07.2014
•	 august – 10.08.2014
•	 september – 14.09.2014
•	 október - 12.10.2014
•	 november – 9.11.2014
•	 december - 14.12.2014
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok me-
siaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•	 máj – 27.05.2014
•	 jún – 24.06.2014
•	 júl – 29.07.2014
•	 august – 26.08.2014
•	 september – 30.09.2014
•	 október – 28.10.2014
•	 november – 25.11.2014
•	 december – 30.12.2014

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 7.30 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.

***
Srdečne gratulujeme Anne 

a Martinovi Zborekovým z Pod-
vlka, ktorým sa do rodiny na-
rodil synček Kacper. Rodičom 
prajeme čo najviac krásnych 
rodičovských chvíľ, veľa radosti 
a čo najmenej starostí. K prianiu 
pripájame aj krátku básničku:

Nech Vám v zdraví, láske rastie, 
nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší chlapča malé.

Mažoretkový súbor  
z Podvlka

Chlapček rastie,
má sa k svetu
a už prvý rôčik je tu.
Želáme Ti všetko naj,
vždy sa na nás usmievaj.
Vezmeme si pero zlaté,
nakreslíme srdiečko,
aby každý v svete vedel,
že si naše slniečko. 

Gratuláciu zasielame 
Erykovi Kowalczykovi z 
Vyšných Lápš, ktorý práve 
v marci oslávil svoj prvý 
rôčik života. Všetko najlepšie mu praje sestrička Emilka, 
krstná s rodinou, starí rodičia, bratranci, tety a ujovia.
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Z histórie inštitúcií 
krajanskej problematiky

Krajanské múzeum Matice je pracovisko určené na styk a spo-
luprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, s maticami slovanských 
národov i na ochraňovanie a uchovávanie dokumentov z histórie 
slovenského sveta. Jeho základnú charakteristiku uvádzam iba 
preto, že dnes je KM MS jedným z  dôležitých prvkov v  hlavnej 
štruktúre starostlivosti o zahraničných Slovákov. 

Pred 75. rokmi, dňa 6. mája 1939, všetko začalo. V Bra-
tislave vznikla vedecká spoločnosť pre zahraničných 
Slovákov. Som však presvedčený, že vzťah a spoluprá-

ca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí začala oveľa skôr. Bola 
to MS, ktorá v rokoch 1935/36 zorganizovala cestu matič-
nej delegácie k americkým Slovákom. Spomeňme si na J. 
C. Hronského, Konštantína Čulena, Karola Plicku a Jozefa 
Cincíka, ktorí priniesli so sebou vyše 40 000 kníh, 20 000 
brožúrok, 6 500 čísel časopisov, 600 obrazov, množstvo 
fotografií slovenských dejateľov a miest, letáky, kroje, 
keramiku, gramofónové platne, diapozitívy i filmy. Dele-
gácia navštívila 98 miest, na ktorých stretla 170 000 ob-

čanov Ameriky. Po uskutočnenej ceste J. C. Hronský napí-
sal: „S radosťou konštatujem, že sme dosiahli nepomerne 
viac, ako sme očakávali, zistili sme, že slovenská verejnosť 
v Amerike má mocnejší záujem o kultúru, ako by si to kde-
koľvek predstavoval a ukázala sa nielen možnosť spoluprá-
ce, ale ukázalo sa i to, že americkí Slováci pri minimálnej 
dobrej vôli ešte mnoho budú znamenať v našom Sloven-
skom národnom živote“. 

V roku 1932 Ján Bulík založil Maticu slovenskú v Srbsku 
na Dolnej zemi. Vráťme sa však k dátumu 6. mája 1939 
a k vzniku vedeckej spoločnosti v Bratislave. Pôsobila do 
r. 1943, kedy bola pričlenená k Slovenskej Lige. Po roku 
1945 bola pretransformovaná do Zahraničného odboru 
slovenskej Ligy (1949) a po zlúčení Slovenskej Ligy s Ma-
ticou slovenskou bol vytvorený Krajanský odbor MS. Ten 
bol v roku 1953 zrušený a jeho agendu prevzal Českoslo-
venský ústav zahraniční v Prahe. V roku 1968 bol pri MS 
vytvorený Ústav pre zahraničných Slovákov, neskoršie od-
bor pre zahraničných Slovákov MS, za pomoci ktoré sa vo 
Východnej uskutočnil prvý krajanský program – Zvítanie 
pod Kriváňom. Následne sa stretnutia zahraničných Slová-
kov uskutočnili v rámci Augustových dní MS. Od roku 1974 
sa pod záštitou MS konali na folklórnom festivale v Detve 
programy Krajanský súborov (Štepy z vinice predkov, Ver-
nosť k svojeti, Púť časom a ďalšie). V roku 1991 vzniklo 
Krajanské múzeum MS so sídlom v Bratislave. Od roku 
1993 sa na Slovensku začali konať Dni zahraničných Slová-
kov. V roku 1994 NR SR vyhlásila 5. júl za Deň zahraničných 
Slovákov a rok neskôr 1.7.1995 vznikol Dom zahraničných 
Slovákov v Bratislave. Počnúc rokom 1992 pravidelne, kaž-
dé tri roky, MS organizuje medzinárodný festival Sloven-
skej mládeže. Po zrušení Domu zahraničných Slovákov, od 
1.9.2000 bol vytvorený sekretariát splnomocnenca vlády 
SR pre zahraničných Slovákov. V roku 2005 bol prijatý zá-
kon NR SR č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí 
a od 1.6.2006 začal pracovať Úrad vlády pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí, neskôr Úrad pre zahraničných Slovákov. 

V roku 2000 bol v Petržalke položený základný kameň 
(štyri a pol tonový červený mramor z Tardoša, dar Slová-
kov z Maďarska) ako Pamätník slovenského vysťahovalec-
tva. Od roku 2001 bol Balážom, Mudrončíkom, Vanekom 
a Znášikom vypracovaný zámer vytvorenia Pamätníka slo-
venského vysťahovalectva, ktorého aktualizácia prišla v r. 
2008 a tento zámer bol predložený vláde SR a 31. 12. 2010 
bol prijatý. Žiaľ, do dnešného dňa Pamätník nie je realizo-
vaný. 

Matica slovenská plánuje v novembri tohto roku uspo-
riadať okrúhly stôl na tému Slováci v zahraničí. Myslím si, 
že aj téma Pamätníka by mala byť jeho obsahom. Veď pri-
bližne 2,5 milióna krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí, 
si zaslúži nielen svoj pamätník, ale hlavne zvýšenú pozor-
nosť prijatia novelizácie Zákona o zahraničných Slovákoch. 
K tomu, aby sa to podarilo už nestačí o tom len hovoriť, 
je potrebné spojiť um a silu ľudí vo významných štátnych 
a verejných funkciách. Je potrebná chuť a vôľa, chápať 
tých, čo to so zahraničnými Slovákmi myslia úprimne.

Daniel Zemančík 

Krajanské múzeum MS

Krajania pred budovou Matice slovenskej v Martine, 2010. Foto: MS
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 23. apríla 2014 zomrela 

v Krempachoch vo veku 92 rokov kra-
janka

ANNA LUKÁŠOVÁ
rod. Petrášková

Zosnulá bola vernou čitateľkou 
časopisu Život a jednou z najstarších 
členiek Spolku v obci. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, 

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

MS SSP v Krempachoch

Dňa 1. marca 2014 zomrela v 
Lapšanke vo veku 94 rokov krajanka

ANNA ŠOLTYSOVÁ
Zosnulá bola vernou čitateľkou 

Života. Odišla od nás dobrá krajan-
ka, starostlivá matka, babička, pra-
babička, praprababička a sestra. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Lapšanke

Dňa 22. apríla 2014 zomrela 
v Hornej Zubrici vo veku 70 rokov 
krajanka

GENOVÉVA 
BOSAKOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou 
časopisu Život a členkou Spolku. 
Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá manželka, matka, svokra, 
babička, prababička a sestra. Nech 

odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Hornej Zubrici

Dňa 20. apríla 2014 zomrel v Ja-
blonke vo veku 47 rokov krajan

JÁN MADZIAR
Zosnulý bol čitateľom Života. 

Odišiel od nás dobrý krajan, starost-
livý manžel, otec, syn, brat, švagor, 
ujo a zať. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jablonke

Dňa 29. marca 2014 zomrel v Dol-
nej Zubrici vo veku 80 rokov krajan

EUGEN WRÓBEL
Zosnulý bol verným čitateľom Ži-

vota. Odišiel od nás dobrý človek, 
brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 21. apríla 2014 zomrela v Dol-
nej Zubrici vo veku 70 rokov krajanka

EMÍLIA KOVALČÍKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou časopisu 

Život. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá manželka, matka, svokra, 
babička a sestra. Nech odpočíva v po-
koji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici

Dňa 26. marca 2014 zomrel v 
Krempachoch vo veku 68 rokov kra-
jan

VALENT KOVALČÍK
Zosnulý bol verným čitateľom 

Života a členom MS SSP v Krempa-
choch. Pochádzal z krajanskej rodiny. 
Venoval sa aj spoločenskej činnosti. 
V rokoch 1965-67 bol predsedom 
športového klubu v rodnej obci. 

V jeho záujme bolo rozvíjanie športových aktivít, ktoré 
podporovali u mladých ľudí rozvoj telesnej zdatnosti. Záro-
veň to prospelo príprave nových a nádejných športovcov 
pre všetky zložky športového klubu v obci.

Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo, brat, švagor a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

Poďakovanie
Rodina zosnulého Valenta Kovalčíka z Krempách vyjad-

ruje úprimné poďakovanie všetkým účastníkom pohrebu 
a organizáciám za modlitbu, kvety od MS SSP z Krempách, 
delegácií zo Spiša, športovcov z Ameriky a Krempách. 
Za prítomnosť a podporu v ťažkých okamihoch rodinám 
z Krempách, Tribša, Lapšanky a Novej Belej.
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MÁRIA HERZÁNOVÁ

VČIELKY A KVETY
Malé úsilovné včielky lietajú z kvetu na kvet po celej 

lúke. Ich žlto-čierne brušká sa mihajú sem a tam, tam 
a sem. Neúnavne poletujú a zbierajú sladký nektár. 
Rýchlo ho odnesú do úľa a premenia na sladký medík.

Ktovie, prečo si včielky vyberajú ten alebo ten kvet 
a iný nechajú tak? Láka ich veľkosť kvetu? Alebo je to 
chuť peľu?

Aby vedeli, kam majú leti eť, počúvajú, čo im hovo-
ria kvety. Možno je to tak, že keď včielka zbiera peľ, 
najskôr sa kveti nke poďakuje: - Ďakujem ti , kveti nka, 
tvoj peľ bol veľmi dobrý! Poraď mi, kam mám teraz 
leti eť? A kveti nka včielkam poradí: - Leťte na tamti e 
biele kvety s okrúhlymi lístočkami, alebo na ti e so žltý-
mi. Tam nájdete peľ, aký hľadáte. A dobrú chuť!

Milé deti ,
pripravili sme pre vás novú úlohu. Nakreslíte včielkam cesti čky, ktorými lietajú z kvetu na kvet. Najskôr obti ahnite 

plnou čiarou vybodkovanú cesti čku. Potom vyberte niektorú včielku a nakreslite jej kľukatou čiarou ľubovoľne dlhú 
cesti čku z kvetu na kvet. Výsledky svojej práce nám pošlite do redakcie.

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. V apríli sme odmenili: Krištofa Kozuba z Kacvína a Justi nu Szczepaniecovú z Krempách.

ŠTEFAN MORAVČÍK

MOJA MAMA VEDKYŇA
Moja mama vedkyňa
Nemá čas ísť do kina.
To i ono musí riešiť,
A ešte mi sukňu zašiť.

5/2014

Ocko vraví: „Stí hačka,
Len aby to sti hla.
Mihá sa raz tu, raz tam,
Celkom ako ihla!“

pripravili sme pre vás novú úlohu. Nakreslíte včielkam cesti čky, ktorými lietajú z kvetu na kvet. Najskôr obti ahnite 
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Kostol v D. Zubrici

Kostol v D. Zubrici

text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ

Je daždivý týždeň. Zo školy sa ponáhľam rovno domov, urobím si 
úlohy a potom nuda. Teda, bola nuda. Pred pár dňami som z po-
lice vybrala knihu. Poriadne starú knihu. To viem podľa absolútne 

nemoderného a zožltnutého obalu. Mala však zaujímavý názov – Zá-
hadné príhody pána Tragáčika. Najprv som si myslela, že to bude kni-
ha pre malé deti  o nejakom panáčikovi, alebo autí čku, ale mýlila som 
sa. Začítala som sa a už som ju nepusti la z ruky. Čítali ste príhody pána 
Tragáčika? No to je super napínavá detektí vka o pánovi, ktorý pátral 
po umeleckých predmetoch. Po stratených zbierkach, obrazoch, sta-
rých listi nách a minciach, ale aj po záhadne zmiznutých pokladoch. 
Bol to múdry muž, ktorý vyštudoval dejiny umenia, odvážny a rozváž-
ny. Čudná prezývka, ktorá mu prischla, bola kvôli jeho autu. Bolo ti ež 
čudné. Predstavujem si ho ako čln na štyroch kolesách. Auto bolo ale 
neuveriteľne rýchle. A dokonca vedelo prepnúť motor na lodnú vr-
tuľu a plavilo sa po vode. Úplne  najsuper bol príbeh o templároch. 
Ešte sme sa o nich v škole neučili, ale už teraz viem, že templári bol 
silný a vážený rád mníchov, ktorí boli zároveň aj ryti ermi. Mali veľký 
majetok, čo iných mocných pánov dosť dráždilo, a preto sa ich snažili 
zničiť. Templári však svoj poklad prezieravo ukryli. Na označenie pou-
žívali tajné znaky, akési odkazy, aby aj po mnohých rokoch v prípade 
potreby mohli svoj poklad nájsť. Nie, neprezradím vám celý príbeh 
z knihy. To si radšej prečítajte sami. Mne však stále nešli von z hlavy 
ti e znaky... Och, to je také dobrodružné! Keby som tak aj ja objavila na 
nejakom starom kostole templársky znak. Trojuholník by mi napove-
dal, že je to naozaj ich stavba a keby tam ešte bol aj štvorec, rozdelený 
pozdĺžne na polovicu, tak to by som už skákala od radosti , pretože to 
by znamenalo, že sú tam dva poklady. Lenže kde teraz hľadať staro-
bylú templársku stavbu? No nič, pripravím si dobrodružstvo sama. Do 
plechovej škatule na keksy ukryjem poklad. Už viem presne čo. Karti č-
ky spevákov, náramok priateľstva a možno aj ovocné cukríky. Super! 
Zakopem ju na záhrade, kriedou napíšem tajné znaky a hľadanie môže 
začať. Samozrejme, že nebudem svoj poklad hľadať ja, veď by to ne-
malo žiaden zmysel. To bude úloha pre kámošky. Najviac sa teším ako 
zvládnu nebezpečný úsek okolo búdy susedovho psa Kapa. Tam dám 
značky dve. Výkričník ako „Pozor!  Nebezpečenstvo!“ a druhý znak 
budú tri vodorovné čiary „Trpezlivosť! Vyčkaj!“. Kapa toti ž podvečer 
vždy sused priviaže a aj keď bude štekať o dušu, prejsť sa okolo neho 
dá. Dobrodružstvo to bude aj pre mňa... veď ja ti e znaky musím napí-
sať na Kapovu búdu! 

DOLNÁ ZUBRICA
Obec Dolná Zubrica, nazýva-

ná ti ež Nižná Zubrica, nesie ná-
zov podľa riečky Zubrice. Pôvod-
ne ležala v katastrálnom území 
Jablonky, ale čoskoro sa rozti ahla 
i na dolné údolie spomínanej rieč-
ky. Popri dobytkárstve a roľníctve 
sa obyvateľstvo zaoberalo ti ež 
pestovaním ľanu a obchodova-
ním s ľanovým semenom, niťami 
a plátnom. Počas náboženských 
bojov v 17. storočí obec veľmi 
spustla a majetok obyvateľov ne-
stačil ani na ich vlastnú výživu. 
Počas tohto obdobia si Zubričania 
narobili veľké dlhy v susednom 
Poľsku. V roku 1800 bol založený z 
iniciatí vy oravského panstva v Dol-
nej Zubrici pivovar. Cirkevne patri-
la obec k fare v Jablonke, Orávke 
a Hornej Zubrici. V roku 1920 bola 
Dolná Zubrica spolu s niekoľkými 
ďalšími oravskými obcami pripo-
jená k Poľsku, v roku 1939 späť 
k Slovensku a v roku 1945 opäť 
k Poľsku, kde leží dodnes. V osem-
desiatych rokoch minulého storo-
čia bol v obci vybudovaný kostol 
Panny Márie Karmelskej, vysvä-
tený v roku 2000. V obci funguje 
miestna skupina Spolku Slovákov 
v Poľsku. (mm-m)
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  LŠK „Błyskawica“ Kacvín
autor    DOROTA MOŚ
foto    ARCHÍV M. MOLITORYSA

Ľudový športový klub „Błyskawica“ bol 
ofi ciálne zaregistrovaný v roku 1972. Je to sil-
né futbalové družstvo s  peknými výsledkami, 
ktoré dosahuje už 42 rokov. Farby družstva sú 
čierna a  zelená. Súčasne v  obci pôsobia dve 
družstvá „Błyskawica I“ a „Błyskawica II“.

História klubu sa začala od skupi-
ny Kacvínčanov, ktorí pod vede-
ním Antona Molitorysa presvedčili 

ostatných, že Kacvín musí mať športový 
klub. Našlo sa pár nadšencov - Anton, 
Ján a Jozef Magera, Ján Molitorys, Anton 
Wida, ktorí v 70-tych rokoch založili „LZS 
BŁYSK“. Tento názvov pretrval len rok 

a potom sa zmenil na „BŁYSKAWICA“. V začiatočných rokoch v klube pôsobilo päť 
zložiek. Hlavnou bol futbal, športovci dosahovali úspechy aj vo volejbale, stolnom 
tenise, šachu a v dáme. Generačná zmena spôsobila, že v roku 1985 bola jeho 
činnosť prerušená. K tejto situácií prispel aj fakt, že Kacvín nemal svoje športové 
ihrisko a zápasy sa hrali v susedných obciach - v Nedeci a Nižných Lapšoch. Až 
v roku 1995 bolo vybudované futbalové ihrisko a reakti vovala sa činnosť klubu. 
Začiatky boli ťažké, chýbajúce sociálne zariadenia a tréningové pomôcky spôso-
bili, že „BŁYSKAWICA“ nedosahovala väčšie úspechy. Až ďalšia generačná zmena 
a záujem učiteľa telesnej výchovy v Kacvíne mgr. Piotra Koczocika spôsobili, že 
futbalové družstvo sa posilnilo a stalo sa silným nielen na Spiši, ale aj na Podhal-
sku. Kacvínsky futbal začal získavať významné úspechy, ktoré prispeli k postupu 
do B triedy v roku 2006 a v roku 2011 do A triedy.

Na čele športového klubu v priebehu jeho histórie boli nasledovní predse-
dovia: Antoni Molitorys (1972-1984, 1995-2003, 2006-2008), Andrzej Magiera 
(1984-1985), Krzysztof Paluch (2003-2004), Andrzej Milaniak (2004-2006), Mi-
chał Hasaj (2008-2010). V súčasnosti  je predsedom Marek Molitorys (od 2010). 

Od začiatku sa futbalové družstvo zúčastňovalo zápasov o Pohár vojta gminy 
Nižné Lapše a za svoju hru si vždy aj odnieslo dobré umiestnenie. Predsedovia 
klubu si takisto uvedomovali, že dôležitá je výchova a príprava dorastu pre fut-
balové družstvo. Vďaka dobrému prístupu k mládeži dokázali aj s nimi v skupine 
žiakov i dorastencov dosahovať výborné výsledky. 

V roku 1998 sa futbalisti  z Kacvína zúčastnili na Medzinárodnom futbalovom 
turnaji o Pohár starostu obce Rakúsy na Slovensku a získali IV. miesto. Koniec 
deväťdesiati ch rokov a začiatok nového storočia sa niesol v znamení postupu 
z D triedy do C triedy. Výborným rokom z hľadiska výsledkov bol rok 2006, keď 
kac vínske družstvo postúpilo do B triedy. Prebojovali sa na prvé miesta v Halovom 
turnaji o Pohár predsedu Podhalskej futbalovej podoblasti  a popredné umiestne-
nia začali obsadzovať aj v halovom futbale v Turnaji o pohár vojta Gminy Nižné 
Lapše. Významným dátumom je 10. júl 2011, keď futbalisti  z Kacvína postúpili do 
A triedy. A v tom istom čase obsadili 1. miesto vo futbale o Pohár Vojta Gminy 
Nižné Lapše vo Fridmane. V nasledujúcich rokoch silné kacvínske družstvo vyhrá-
va skoro všetky súťaže. Rok 2013 bol veľmi úspešný, keď získali 1. miesto v VII. 
halovom turnaji o pohár vojta gminy Nižné Lapše, ako aj v Halovom turnaji o Po-
hár predsedu podhalskej futbalovej podoblasti . V roku 2014 obsadilo družstvo II. 
miesto vo Futsal lige a „Błyskawica I“získala I. miesto v halovom zápase o Pohár 
Vojta Gminy Nižné Lapše, pričom II. miesto patrilo „Błyskawicy II“. Je zrejmé, že 
kacvínske družstvo má talentovaných hráčov a dobré vedenie. 
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MOTO A VARENIE

NISSAN MURANO

Na prvý pohľad upúta dynamický dizajn exteriéru, 
ktorý ponúka alternatívu k bežnému „krabicovému“ 
vzhľadu tradičných SUV. Ponúka vysokú polohu se-

dadiel pripomínajúcu terénne vozidlá 4×4, no zároveň dy-
namiku stúpajúcej okennej línie a klesajúcu strechu v štýle 
štvordverových kupé. 
Pridaná dĺžka v spoje-
ní s novotvarovaným 
preskleným priestorom 
a vyladeným podvoz-
kom novému Muranu 
zabezpečujú aerody-
namicky účinnejší tvar. 
Vďaka rozsiahlemu te-
stovaciemu programu 
sa podarilo znížiť súči-
niteľ aerodynamické-
ho odporu na hodnotu 
0,31. V kombinácii so 
60-kg redukciou hmot-
nosti sa znížila spotreba o približne 20 %. Novinkou je pou-
žitie náteru Scratch Shield Paint, vďaka ktorému je povrch 
karosérie odolný proti poškriabaniu. Vďaka dvojitému 
strešnému oknu siahajúcemu od hornej hrany čelného 
skla až za zadné sedadlá pôsobí interiér priestrannejšie.

Murano je postavené na celkom novej platforme, ktorá 
ponúka komfortnú jazdu a ľahké ovládanie. Nové riešenie 
zavesenia teraz zahŕňa viacprvkové usporiadanie vzadu 

pre väčšiu presnosť ovládania, nový systém posilňovača 
riadenia s účinkom závislým od rýchlosti zlepšuje manévro-
vateľnosť pri nižších rýchlostiach a prináša priamejšiu 
odozvu vo vyšších rýchlostiach. Systém pohonu všetkých 
kolies zabezpečuje vyspelá technológia ALL MODE 4×4-i 
spoločnosti Nissan, ktorá zaručuje spoľahlivé ovládanie za 
akýchkoľvek podmienok. Vďaka prepracovanému motoru 
3,5 l V6 a automatickej prevodovke CVT je výkonnejší aj 

po technickej stránke. 
Na palube je k dispozícii 
audiosystém Bose s 11 
reproduktormi, klimati-
zácia sedadiel, bezkľú-
čový prístup, vyhrievaný 
volant alebo o tretinu 
väčšia panoramatická 
strecha. Z bezpečnost-
ných prvkov spomeňme 
detekciu áut v mŕtvom 
uhle, systém núdzové-
ho brzdenia, adaptívny 
tempomat alebo sys-
tém Cross Traffic Alert 

upozorňujúci na blížiace sa autá pri cúvaní z parkovacieho 
miesta. Murano pritom využíva štyri kamery a tri radarové 
systémy: jeden predný a dva bočné. Murano sa v Európe 
dodáva v dvoch úrovniach výbavy, Tekna a Tekna pack, 
pričom oba typy vozidiel sú štandardne vybavené pozoru-
hodným množstvom inovačných prvkov, ktoré poskytujú 
vodičovi aktívnu a inteligentnú podporu. (sprac.: na zákla-
de informácií z www.zavolantom.autovia.sk)

Držková polievka
1/2 kg držiek, 2 cibule, 2 struky cesnaku, 1 lyžica hladkej 

múky, mleté čierne korenie, rasca, majorán, červená 
paprika, soľ, voda.

Pracovný postup: Očistené, umyté držky, cesnak, cibu-
ľu dáme do studenej vody a varíme asi dve hodiny. Potom 
držky vyberieme, pokrájame na rezance a dáme do čistej 
osolenej vody opäť variť, kým nie sú mäkké. Z masti a múky 
pripravíme ružovú zápražku, pridáme do nej postrúhanú 
cibuľu, rozotrený cesnak, papriku, rascu, majorán, mleté 
čierne korenie, popražíme a zalejeme vodou z držiek. Na-
koniec vložíme uvarené, pokrájané držky, necháme spolu 
ešte povariť a podávame.

Čertovské rezne
1 kg bravčové kare, 5 vajec, soľ, 1 lyžica Vegety, 1 lyžič-

ka korenia (mleté ho), 1 lyžička sladkej papriky, 1 lyžička 
horkej mletej papriky, 1 lyžička horčice, 1 lyžička kečupu, 
olej alebo masť.

Pracovný postup: Vykostené kare (sviečkovica) pokrá-
jame na rezne, naklepeme. Potom vyšľaháme vajcia so 
soľou, Vegetou, korením, paprikami, horčicou, kečupom 

a každý rezeň namočíme do tejto masy, uložíme do hlb-
šej misy a zvyšok vajec prelejeme na rezne. Rezne nechá-
me odstáť v chladničke 24 h. Na druhý deň ich vypražíme  
v horúcej masti alebo oleji.

Cigánske rezy
1 šálka (2 a pol dl) masti, 1 šálka smotany, 4 vajcia, tro-

chu soli, 3 dkg droždia, 1 dl mlieka, citrónová kôra, múka 
podľa potreby.

Pracovný postup: Do preosiatej, vyhriatej múky dáme 
masť, smotanu, 3 celé vajcia, 1 žĺtok, soľ, v mlieku rozpus-
tené droždie, citrónovú kôru a všetko nožom roztrepeme. 
Potom rukou zmiesime na hladké cesto a necháme ho 
odpočinúť na chladnom mieste asi 1/4 hodiny. Odpoči-
nuté cesto rozvaľkáme na doske na obdĺžnik a posypeme  
s 25 dkg kryštálového cukru. Pozakladáme cesto najprv 
zľava, potom sprava, hore, potom dolu a znovu rozvaľká-
me na 1 cm hrubý obdĺžnik. Takto pripravené cesto pokrá-
jame na dlhšie rezy a každý rez obrátime 2-krát, potrie-
me rozšľahaným bielkom, posypeme cukrom, sekanými 
orechmi a upečieme.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské 
vydavateľské centrum : 2012
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KOSMETOLOG Reumatoidalne 
zapalenie stawów – RZS

Reumatoidalne zapalenie sta-
wów (RZS), dawna nazwa tej choroby 
brzmi gościec przewlekle postępują-
cy (GPP), jest przewlekłą chorobą 
charakteryzującą się najczęściej za-
paleniem symetrycznych stawów. 
Poprzez zapalenie stawów rozumie-
my ich zaczerwienienie, obrzęk, tkli-
wość (bolesność), ocieplenie i upo-
śledzenie funkcji. RZS najczęściej 
zaczyna się od drobnych stawów dło-
ni i stóp, ale w trakcie postępowania 
choroby może także dotykać dużych 
stawów jak np. kolana, biodra, barki 
czy łokcie. Oprócz zajmowania sta-
wów, RZS może atakować pozasta-
wowo np. serce, płuca, oczy, nerki. 
RZS jest chorobą postępującą, cha-
rakteryzującą się okresami zaostrzeń 
i remisji. Kobiety chorują trzy razy 
częściej niż mężczyźni. Najczęściej 
ujawnia się pomiędzy czterdziestym 
a pięćdziesiątym  rokiem życia, ale 
coraz częściej obserwuje się zapadal-
ność również w młodym wieku. Przy-
czyna tej choroby nie jest znana.

Objawy choroby u większości 
osób RZS rozwijają się powoli, na 
przestrzeni wielu tygodni/miesięcy. 
Początkowe objawy mogą być ogól-
noustrojowe lub wyłącznie stawowe. 

Do objawów ogólnoustrojowych 
możemy zaliczyć: uczucie zmęczenia, 
stany podgorączkowe, bóle mięśni, 
brak apetytu, niewielki ubytek masy 
ciała. 

Do objawów stawowych zali-
czamy: poranną sztywność stawów 
(zwykle trwa ona powyżej 1 godziny 
i jest spowodowana nagromadze-
niem się płynu obrzękowego w sta-
wach). O ile objawy ogólnoustrojowe 
powinny skłonić każdego do udania 
się do swojego lekarza rodzinne-
go, o tyle powtarzająca się poranna 
sztywność stawów, trwająca pomię-
dzy 30-45 minutami, a godziną po-
winna być sygnałem alarmowym, aby 
zasięgnąć pilnej konsultacji reumato-
logicznej, symetryczny ból i obrzęk 
stawów rąk i stóp (rzadziej dużych 
stawów), obecność podskórnych 
guzków (guzków reumatoidalnych). 
W przypadku nasilonych objawów 
ogólnoustrojowych pacjent najpierw 

Truskawkowe klimaty
Mamy wiosnę i możemy korzystać z jej 

uroków. Między innymi z truskawek!!!

Truskawki to bomba witamino-
wo-mineralna: 100 g truskawek 
zawiera: 0,6 g białka, 6,2 g wę-

glowodanów, 2,2 g błonnika, 160 mg 
potasu, 23 mg fosforu, 22 mg wapnia, 
12 mg magnezu, 2 mg sodu, 0,7 mg 
żelaza, 0,1 mg cynku, mangan, 30 mg 
witaminy A, 0,02 mg witaminy B1, 
0,03 mg witaminy B2, 0,4 mg wita-
miny B3 (PP), 0,06 mg witaminy B6, 
60 mg witaminy C, 0,2 mg witaminy 
E oraz 20 mg kwasu foliowego – spo-
ro tego, prawda? Truskawka posiada 
więcej witaminy C niż cytryna, czy 
grejpfrut. Zawarta w niej witamina 
PP reguluje m.in. dotlenienie krwi. 
W truskawkach znajduje się bogactwo 
soli organicznych, poprawiających 
przemianę materii i pektyn, oczysz-
czających jelita z resztek pokarmu 
i korzystnie wpływających na natu-
ralną fl orę bakteryjną. Ze względu na 
wysoką zawartość żelaza są również 
ważnym składnikiem kobiecej diety. 
Ochronią przed anemią, wzmacniają 
organizm, wpływają odświeżająco na 
cerę i włosy. Truskawki, cebula i czo-
snek posiadają w swoim składzie ten 
sam, wyjątkowo cenny składnik: fi to-
cydy. Są to związki o właściwościach 
bakteriobójczych, bardzo istotne np. 
podczas leczenia stanów zapalnych 
jamy ustnej. Tak bogaty skład w wita-
miny i minerały truskawek powoduje, 
że rewelacyjnie wpływają na wygląd 
skóry i włosów. Uzupełniają brak wi-
tamin i biopierwiastków, regenerują 
nawet bardzo zniszczoną skórę, a tak-
że poprawiają jej nawilżenie. Oprócz 
tego mają właściwości: odżywcze, 
bakteriobójcze, ściągające, zwężają 
i oczyszczają zatkane pory, eliminują 
nadmierny łojotok i regulują wydzie-
lanie sebum oraz pomagają w wal-
ce z trądzikiem, ponadto posiadają 
właściwości regenerujące, wyrów-
nują koloryt skóry i usuwają prze-
barwienia, zapewniają odpowiednią 
zawartość wody w skórze, dlatego 
wskazane są do skóry przesuszonej,
zwiększają elastyczność skóry i od-

mładzają, przyspieszają gojenie się 
ran i odchudzanie. 

Oto kilka przepisów na domowe 
sposoby upiększania urody truskaw-
kami:

Maseczka z truskawek i twarożku 
- kilka umytych truskawek rozgnieć wi-
delcem i dodaj 1 łyżeczkę miodu i ły-
żeczkę twarożku naturalnego. Wszyst-
kie składniki dokładnie wymieszaj 
i powstałą maseczkę nałóż na oczysz-
czoną skórę twarzy. Po kwadransie 
zmyj ciepłą wodą i nałóż na skórę 
krem nawilżający. 

Truskawkowy peeling – maleńkie 
drobinki znajdujące się w środku tych 
owoców świetnie nadają się do złusz-
czania naskórka. Wystarczy więc ubić 
truskawki widelcem, połączyć je z łyż-
ką skrystalizowanego miodu i mamy 
słodki, a jakże odżywczy peeling do 
twarzy! (proszę nie podjadać)
Maseczki truskawkowe do włosów:

Włosy suche – zmieszaj truskawki 
z puree z awokado. Maseczkę należy 
wcierać szczególnie w suche i roz-
dwojone końcówki włosów i zawinąć 
w folię. Można także zwinąć w ręcznik 
– jego ciepło spotęguje efekty. Spłukać 
po 30 minutach.

Włosy tłuste – 30 g truskawek 
zmiksuj blenderem i wetrzyj na 30 
minut we włosy. Nie zawijaj włosów 
w folię czy ręcznik, gdyż w ten sposób 
niepotrzebnie przyśpieszysz wydziela-
nie łoju.

Włosy z łupieżem – zmieszaj tru-
skawki z sokiem z cytryny i delikatnie 
wmasuj w skórę głowy. Spłucz po 30 
minutach.

Włosy pozbawione blasku – 30 dag 
truskawek zmieszaj z 1 szklanką miodu, 
opakowaniem jogurtu naturalnego i łyż-
ką oleju migdałowego. Maseczkę nało-
żyć na włosy od nasady aż po końcówki. 
Spłukać po 20 minutach letnią wodą.

Maseczka truskawkowa o działa-
niu rozświetlającym – do kilku umy-
tych truskawek dodaj 1 żółtko i ½ ły-
żeczki mąki ziemniaczanej. Starannie 
wymieszaj składniki aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Maskę zaaplikuj 
na skórę twarzy i po 20 minutach zmyj 
letnią wodą. 

Dawid
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Elżbieta Krzysik 
technik masażysta

powinien udać się do swojego lekarza rodzinnego. W trak-
cie wizyty dokładnie opisać swoje objawy i okoliczności, 
podczas których pojawiły się. Objawy stawowe z pew-
nością nakierują lekarza rodzinnego na właściwy tor my-
ślenia i skieruje on pacjenta do specjalisty reumatologa. 
Przy RZS przewlekły stan zapalny powoduje nadmierne 
zużywanie się chrząstki stawowej oraz gromadzenie się 
płynu w stawie, co w konsekwencji daje obrzęk. Chrząstka 
stawowa odpowiedzialna jest za amortyzację pomiędzy 
kośćmi wchodzącymi w skład stawu. Gdy chrząstka zuży-
wa się, dochodzi do zwężenia szpary stawowej, co może 
prowadzić do tego, że kości zaczną o siebie ocierać. Niele-
czony RZS, poprzez uszkodzenie stawów i kości, prowadzi 
do niepełnosprawności ruchowej. Diagnostyka RZS składa 
się z takich badań jak: badanie stawów, „pobranie” krwi, 
badanie płynu stawowego, RTG stawów, USG, rezonans 
magnetyczny i tomografia komputerowa. 

Sposób leczenia – Celem leczenia RZS jest wprowa-
dzenie choroby w stan remisji i utrzymanie tej remisji po-
przez kontynuowanie terapii. Wczesna diagnoza i spraw-
ne wdrożenie leczenia jest kluczem do remisji. Leczenie 

RZS obejmuje: edukację, leczenie farmakologiczne (leki), 
rehabilitację, leczenie chirurgiczne (ortopedyczne).  Reha-
bilitacja powinna być stosowana w każdym okresie cho-
roby! Co prawda w zaostrzeniach choroby pacjent powi-
nien raczej unikać nadmiernego wysiłku i odpoczywać, ale 
podczas remisji rehabilitacja (wszelkie ćwiczenia rucho-
we) są konieczne. Kinezyterapia – jej celem jest popra-
wa siły mięśni, zapobieganie powstawaniu zniekształceń 
i przykurczów oraz zachowanie całościowej sprawności 
i uniknięcie inwalidztwa. Fizykoterapia – w skład, której 
wchodzą m.in. krioterapia, masaże, balneoterapia, elek-
troterapia, laseroterapia. Takie zabiegi dają efekt prze-
ciwbólowy, przeciwzapalny, rozluźniający, ale powinny być 
dobierane odpowiednio do ilości czasu i chęci chorego. 
Wsparcie psychologiczne również jest elementem rehabi-
litacji. Niestety postępujące zniekształcenia stawów oraz 
ból są nieodłącznym towarzyszem chorych na RZS. Prowa-
dzi to do postępującego pogorszenia się nastroju, do cze-
go absolutnie nie wolno dopuścić. Taki chory nie powinien 
być leczony tylko przez jednego specjalistę, ale przez cały 
zespół specjalnie wykwalifikowanych osób, do których 
zaliczyć możemy m.in. okulistę, dermatologa, masażystę, 
fizjoterapeutę, pielęgniarkę, reumatologa, neurologa, cza-
sem także psychologa. Ważne jest też leczenie dietetyczne 
oraz leczenie sanatoryjne. 

Zwrot składki z polisy
Na dzień dzisiejszy są już na rynku produkty, które mają 

w swojej ofercie rozwiązania dotyczące zwrotu składki z 
polisy. Jeżeli osobie ubezpieczonej nic się nie przytrafi 
przez cały okres trwania umowy ubezpieczeniowej i nie 
skorzysta ona z wypłaty odszkodowania, w takim przy-
padku ubezpieczyciel może zwrócić nawet 100 proc. wpła-
conych składek. Długość obowiązywania polisy zależy od 
osoby wykupującej taką polisę, która ją zawsze dostoso-
wuje do własnych potrzeb. Długość obowiązywania polisy 
ma również wpływ na wysokość zwrotu składek. Wypła-
ta następuje na zakończenie umowy ubezpieczenia. Jest 
wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
od dochodów kapitałowych. Kwotę po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia można przeznaczyć dla dzieci lub ją odłożyć 
na przyszłą emeryturę. 

Elektroniczny Notarialny Rejestr 
Testamentów

Od 2011 roku funkcjonuje dobrowolny Notarialny Re-
jestr Testamentów, który zawiera informacje o sporządze-
niu takiego dokumentu. 

Celem powołania elektronicznego rejestru testamen-
tów było ułatwienie ujawnienia ostatniej woli po śmierci 

testatora. Elektroniczne archiwum ma zatem zmniejszyć 
ryzyko, że dokument zaginie lub ulegnie zniszczeniu, a co 
za tym idzie – pozostanie nieznany albo będzie ujawnio-
ny z opóźnieniem. W okresie, kiedy w zawrotnym tempie 
postępuje cyfryzacja życia, stworzenie testamentu w for-
mie elektronicznej wydaje się oczywistością. Chociaż jest 
możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym nie 
można go wykorzystać w przypadku podpisu testamentu, 
ponieważ istnieją przeszkody prawne. Zgodnie z treścią 
Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić te-
stament w ten sposób, że napisze go w całości pismem 
ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament powinien być 
własnoręczny, tj. powinna go podpisać osobiście osoba 
spadkodawcy i nie można go w żaden sposób zastąpić ko-
rzystając z narzędzia podpisu elektronicznego. 

Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko możliwość umiesz-
czenia testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów 
(http://www.rejestrynotarialne.pl/). Wpis do rejestru jest 
bezpłatny i dobrowolny – testament nie znajdzie się tam, 
jeśli sami o to nie zadbamy. Wpisu, na wniosek testatora, 
dokonuje notariusz. Rejestr nie zawiera treści dokumentu, 
a jedynie potwierdzenie, że został on sporządzony. Infor-
macja o zarejestrowaniu testamentu zostaje ujawniana 
dopiero po śmierci testatora. Dzięki temu (po okazaniu 
aktu zgonu) można sprawdzić fakt istnienia dokumentu. 
(www.bankier.pl)
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST
AKÝ MÁTE ŠTÝL?
1. Ktorý z nasledujúcich motí vov 

by ste si zavesila na stenu, naprí-
klad vo forme fotografi e? 

a) rodinné a osobné fotky, ku kto-
rým máte vzťah; b) siluetu me-
sta, alebo niečo podobné s jed-
nouchými líniami; c) západ slnka 
alebo morskú pláž; d) zachytenie 
pohybu.

2. Podľa čoho si vyberáte obleče-
nie? 

a) podľa najnovšej módy; b) podľa 
toho, aby vám bolo pohodlné a 
bolo prakti cké; c) aby ste v ňom 
vyzerala čo najlepšie; d) nemáte 
jednotný vzorec, kúpite si to, čo 
vám práve padne do oka.

3. Ako by ste popísala svoj šatník? 
a) všetko, čo v ňom máte viac či me-

nej nosíte, ležiaky rozhodne ne-
skladujete; b) máte pevný základ, 
ktorý je navzájom kombinovateľ-
ný a časť obmeňujete podľa se-
zónnych trendov; c) máte v skrini 
množstvo oblečenia, ktoré ste na 
sebe už síce dlho nemala, alebo 
ktoré sa vám k ničomu nehodí, 
ale máte k nim senti mentálny 
vzťah a dúfate, že sa k nim nieke-
dy vráti te; d) väčšinou si so svojím 
šatníkom vystačíte, ale pokiaľ sa 
chystáte na nejakú zvláštnu prí-
ležitosť, máte niekedy problém s 
tým, čo si vziať na seba.

4. Ktorý z týchto bytových dopln-
kov pre vás predstavuje najväčší 
gýč? 

a) umelé kvety; b) drobné suve-
níry, ktoré zaberajú miesto na 
poličkách a len sa na nej práši; 
c) fotografi e páru prechádzajúce-
ho sa na pláži; d) neviete, podľa 
vás záleží na štýle, ktorým je byt 
zariadený.

5. Ktorý z nasledujúcich kúskov 
šatníka by v žiadnom prípade ne-
mohol chýbať vo vašom šatníku? 

a) šaty; b) univerzálna sukňa; c) ná-
paditý opasok; d) džínsy.

6. Ktorý z týchto víkendových plá-
nov by mohol byť ten váš? 

a) horská túra, alebo zápas v squ-
ashi; b) dlhá prechádzka s vašim 
drahým a večera v príjemnej 
reštaurácii; c) zábava na disko-
téke s vašou parti ou; d) výstava, 
šport a večer nejaký bar.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak podnikáš, čaká ťa 

fi nančná kríza. Budeš mať 
veľa práce a budeš musieť 
urobiť aj to, čo robil dote-

raz niekto iný. Nezabúdaj však na seba 
a rodinu i svoje zdravie. 

RAK (22.6.-22.7.)
Prvá polovica mesiaca 

bude priaznivá. Nájdeš no-
vých známych, a ak hľadáš 
prácu, dostaneš zaujíma-
vú ponuku. V rodine bude 

vládnuť harmónia. V druhej polovici 
mesiaca budeš mať málo času.

LEV (23.7.-23.8.)
Začiatkom mesiaca ne-

budeš mať dostatok sily. 
Tvoj partner bude voči 
tebe vnímavejší ako dote-
raz. V podnikaní čakajú na 

teba lepšie časy. Prvá polovica mesiaca 
bude menej priaznivá ako druhá.

PANNA (24.8.-23.9.)
Sily ťa tento mesiac 

neopusti a. Aj keď veríš, že 
tvoja budúcnosť je skvelá, 
budeš sa musieť trochu 
napracovať. Musíš dobre 

hospodáriť s časom, aby si si našiel as-
poň chvíľku na odpočinok. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Máš talent v hodnote-

ní situácie. Tvoja situácia 
nie je príliš priaznivá, to, 
čo teraz urobíš, ti  v bu-
dúcnosti  prinesie ovocie. 

Tvrdo stojíš za svojimi rozhodnuti ami, 
tvoja neochvejnosť sa však tento me-
siac trochu zachveje.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Rád rozmýšľaš nad 

drobnosťami. Nezabúdaj, 
že samotné premýšľanie 
o problémoch však nikdy 
nič nevyriešilo. Aj keď to 

nie je jednoduché, zrelaxuj sa a všetko 
si poriadne premysli. Mesiac pre teba 
pozití vny.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká ťa priaznivý mesiac. 
Prvý týždeň bude podľa 
tvojich prianí. Máš šancu 
skončiť veci, ktoré dlho-

dobo nemôžeš ukončiť. 
Hľadáš si partnera? Možno 

ho nájdeš. Koncom mesiaca sa na teba 
usmeje šťastena.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvom týždni ťa čaká 

mnoho výdavkov, ktoré si 
plánoval. Budeš mať veľa 
práce. Aj keď sa v druhej 

dekáde môžu objaviť neporozu-
menia s najbližšími, snaž sa to rých-

lo urovnať. 

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Čaká ťa priemerný me-

siac. Dávaj si pozor na 
zdravie. Väčšie výdavky ti  
môžu zhoršiť náladu. Za-

čiatkom druhej dekády sa 
to polepší. Doma sa nebudeš cíti ť naj-
lepšie, radšej niekam vycestuj. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Pomaly vchádzaš do priaz-

nivého obdobia. Dostaneš 
nové zaujímavé nápady. 
Partner ťa obdarí množ-

stvom nehy a lásky. Sila do 
práce ťa nebude opúšťať. Podarí sa ti  
vyriešiť staré problémy.

BARAN (21.3.-20.4.)
Na začiatku mesiaca bu-

deš mať toľko práce, že ne-
budeš ani vedieť, kde ti  hlava 
stojí. To našťasti e rýchlo po-
minie. Začne sa ti  trochu viac 

dariť nielen v práci, ale aj v súkromnom 
živote.

BÝK (21.4.-20.5.)
Na začiatku mesiaca 

ťa čaká množstvo práce, 
v ktorej sa ti  príliš dariť ne-
bude. Druhá časť mesiaca 
bude veľmi dobrá. Pokoj 

na duchu ťa nebude opúšťať. Bude sa 
ti  dariť aj v podnikaní. (aj)
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HUMOR
7. Ktorý z uvedených filmov je vám 

najsympatickejší? 
a) Pretty woman; b) Erin Brockovich; 

c) Kill Bill; d) Philadelphia.
8. Akým štýlom nakupujete? 
a) vezmete si so sebou kamarát-

ku, aby ste mala poradkyňu pre 
prípad, že by ste si nebola istá;  
b) máte jasnú predstavu, čo chce-
te kúpiť a s tou vecou tiež odídete; 
c) vždy sa rozhodujete podľa vecí, 
ktoré už máte, aby vám k nim nový 
prírastok ladil; d) kúpite to, čo vám 
momentálne padne do oka.

9. Kde by ste chcela bývať, keby zá-
ležalo len na vás? 

a) v rodinnom dome na kraji mesta, 
aby ste okolo sebe mala prírodu 
a pritom akýkoľvek servis blízko;  
b) na samote alebo na malej de-
dinke; c) v byte vo veľkom meste, 
kde sa stále niečo deje; d) je vám 
to dosť jedno.

10. Ktorý z týchto materiálov je vám 
najpríjemnejší? 

a) hodváb; b) látky s umelou príme-
sou, ktoré sa nemusia žehliť a ne-
potrebujú žiadnu zvláštnu údržbu; 
c) bavlna; d) čokoľvek, v čom je 
vám príjemne, nemáte žiadne vy-
hranené nároky.

11. Aká farba vo vašom šatníku pre-
vláda? 

a) prevažne vzory; b) čierna, modrá 
a ďalšie podobné neutrálne farby;  
c) červená a podobné výrazné far-
by; d) pastelové farby.

12. Keby ste si kúpila nový byt, ako 
by ste postupovala pri jeho zaria-
ďovaní? 

a) rozhodne by ste si nakúpila množ-
stvo časopisov, alebo si pozvala 
bytového architekta, a nechala sa 
inšpirovať tým, čo práve letí; b) vo-
lila by ste zariadenie tak, aby bolo 
čo najpraktickejšie; c) vydolovala 
by ste spomienky na to, čo sa vám 
kedy kde páčilo a z toho by ste sa 
pokúsila zostaviť nejaký celok; d) 
riadila by ste sa výhradne svojou 
intuíciou a pocitmi.

13. Aký nosíte účes? 
a) každú chvíľu iný, stále to meníte; 

b) máte krátke vlasy; c) máte dlhé 
vlasy, ktoré nosíte väčšinou roz-
pustené alebo v drdole; d) máte 
výrazný, starostlivo upravený strih, 
ktorý si chodíte každý mesiac ob-
novovať.

14. Ktorý z týchto darčekov by vás 
najviac potešil? 

a) vstupenka na módnu prehliadku;  
b) parfum; c) kniha; d) darčeko-
vý poukaz, za ktorý by ste si sama 
mohla vybrať, čo chcete.

15. Ako ste na tom s líčením? 
a) používate väčšinou nenápadné 

odtiene pastelových farieb; b) vý-
raznejších odtieňov sa nebojíte, ale 
líčenie vám vždy perfektne ladí so 
zvyškom oblečenia; c) príliš sa nelí-
čite; d) líčenie neustále meníte pod-
ľa toho, akú máte práve náladu.

VYHODNOTENIE:
Väčšina odpovedí „a“: Váš štýl naj-

lepšie vystihuje prívlastok športový. 
Vyznávate praktické materiály a po-
hodlné strihy, ktoré vás v ničom neob-
medzujú. Váš štýl života je veľmi ak-
tívny, máte množstvo záujmov a preto 
svoje osobné predmety volíte podľa 
toho, aby ste s nimi mala čo najme-
nej práce a vyžadovali čo najmenšiu 
údržbu. Z materiálov preferujete ba-
vlnu, vlnu a ďalšie prírodné materiály, 
ktoré vám dávajú pocit pohodlia. Čo 
sa týka vybavenia bytu, pokiaľ záleží 
na vás, volíte vždy také zariadenie, 
ktoré nie je náročné na údržbu. 

Väčšina odpovedí „b“: Preferujete 
klasiku a usporiadaný priestor. Skôr sa 
obklopíte menším množstvom pred-
metov, aby ste nezahltila voľný priestor 
a nemala ste prácu s upratovaním. Ste 
cieľavedomá, dobre viete, čo chcete a 
idete priamo k veci. Tomu zodpovedá  
i váš štýl nakupovania; nehodláte sa 
trápiť v tesných nohaviciach, ktoré sú 
síce podľa poslednej módy, ale nemô-
žete sa v nich ani nadýchnuť. 

Väčšina odpovedí „c“: Pre vás je 
dokonalá kombinácia klasického štýlu 
s modernými prvkami. Je pravda, že 
osobné pohodlie je pre vás síce veľmi 
dôležité, ale to vôbec neznamená, že 
by vám nezáležalo na tom, ako vyze-
ráte. Len netrváte na tom, že musíte 
mať všetky módne trendy, ktoré sa 
okolo vás mihnú.

Väčšina odpovedí „d“: Pre vás je 
príznačné všetko, čo sa spája s naj-
novšími trendmi v móde i bytových 
doplnkoch. Veľmi rada sa obklopujete 
vecami pochádzajúcimi z najnovších 
módnych trendov. Potrpíte si na do-
plnky. Vyzeráte vždy ako vystrihnutá 
z najnovšieho módneho móla. (zdroj: 
www.vanda.atlas.sk)

Už bolo ku koncu zmeny a gyneko-
lóg čakal na svoju poslednú pacient-
ku, ktorá nechodila. Po polhodinovom 
čakaní už nepredpokladal, že príde, 
a tak si nalial, aby sa trochu uvoľnil 
predtým, ako pôjde domov. Uvelebil 
sa pohodlne v kresle a začítal sa do 
novín. Vtom zrazu zazvonil zvonček u 
dverí a do ordinácie vbehne dotyčná 
pacientka, cela spotená a zadýchaná 
a ospravedlňuje sa.

- To nevadí, - odpovie lekár, - pozri-
te, akurát som si dával gin s tonikom, 
pokiaľ som na vás čakal. Nemáte aj vy 
na niečo chuť, čím by som vás mohol 
ponúknuť?

- Prijímam s potešením, - odpovie 
pacientka. - Tak som sem utekala, že 
mi skutočne vysmädlo.

Podá jej pohár, posadí sa oproti 
nej a začnú živú konverzáciu na všet-
ky možné témy, smejú sa ... keď vtom 
zaštrngocú kľúče vo dverách ambu-
lancie. Lekár vyskočí, znervóznie a ho-
vorí pacientke:

- Moja žena! Rýchlo! Dajte si dolu 
nohavičky a rozkročte si nohy!

***
Rozprávajú sa dvaja kamaráti na 

pive: - Pred dvadsiatimi rokmi som 
sľuboval svojej žene, že by som kvôli 
nej šiel aj na kraj sveta! Keď sa na to 
po rokoch takto pozerám, tak mám 
pocit, že asi čoskoro vyrazím.

***
V hoteli sa chyžná pýta hosťa:  

- O koľkej vás treba zobudiť?
- O šiestej prosím, ale bozkom... - 

zašpásuje hosť.
- V poriadku, - usmeje sa chyžná, - 

poviem vrátnikovi.
***

Malý Karol sa pýta otca: - A kde je 
vlastne Amerika, ocko?

- Neviem, keď mama poupratuje, 
nedá sa nič nájsť!

***
Opitý manžel príde neskoro do-

mov a potichu sa vkráda do postele. 
- Starý, koľko je hodín? - pýta sa ro-

zospatá manželka. 
- Jedna, - odpovedá muž. 
Vtom kukučkové hodiny odkuka-

jú štyri. Manžel sa obráti k hodinám 
a nahnevane hovorí: - Vieme, vieme, 
že je jedna! Nemusíš to štyrikrát opa-
kovať!
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„Druhá Zem”
Nová planéta vzdialená asi päťsto 

svetelných rokov v súhvezdí Labuť 
nie je prvou exoplanétou v obýva-
teľnej zóne. Dnes poznáme zhruba 
1700 exoplanét a viacerá sa nachá-
dzajú v správnej vzdialenosti  od svojej 
hviezdy. No Kepler-186f je aj „správ-
ne“ veľká.

Budúce misie NASA objavia naj-
bližšie kamenné exoplanéty a určia 
ich zloženie a podmienky v atmosfére. 
Pokračovať tak budú v ľudskom pátra-
ní po svetoch ako je Zem.

Astronómovia zdôrazňujú, že aj 
keď poznajú veľkosť Kepler-186f, ne-
poznajú jej hmotnosť ani atmosféru. 
Pravdepodobne to však bude skalnatá 
a nie plynná planéta.

„Poznáme iba jedinú planétu, kde 
jestvuje život,“ dodáva Elisa Quinta-
nová z Inšti tútu SETI. „Keď hľadáme 
život mimo našej slnečnej sústavy, 
zameriavame sa na planéty s vlast-
nosťami, ktoré sa ponášajú na Zem. 
Objav planéty v obývateľnej zóne s 
veľkosťou porovnateľnou so Zemou je 
veľkým krokom vpred.“

Vzdialená exoplanéta obehne svo-
je slnko za zhruba 130 dní a nachádza 
sa na samom konci obývateľnej zóny. 
Jej materská hviezda je červeným tr-
paslíkom a v systéme sa nachádzajú 
aj ďalšie exoplanéty. Vedci nevedia, 
či na planéte život je - dokonca je to 
skôr nepravdepodobné. A dodávajú, 
že o exoplanéte by sme mali uvažovať 
skôr ako o sesternici Zeme, než o jej 
priamej sestre. (Zdroj sme.sk)

Denník New York Times 
zverejnil opravu svojho 
161-ročného článku

Chybu objavil používateľ sociálnej 
siete Twitt er po tom, ako sa archívny 
článok začal šíriť po internete. Ame-
rický denník New York Times 4. marca 

vydal opravu svojho článku spred 161 
rokov o Solomonovi Northupovi, slo-
bodnom černochovi, ktorého predali 
do otroctva. Jeho pamäti  s názvom 12 
rokov otrokom sa stali predlohou pre 
rovnomenný oscarový fi lm. 

„V článku z 20. januára 1853, ktorý 
popisuje príbeh Solomona Northupa, 
sa chybne uvád za jeho priezvisko ako 
Northrop,“ napísal denník. „Navzdory 
tejto chybe New York Times vo svo-
jej dobe článok charakterizoval ako 
‚najucelenejší a najautenti ckejší doku-
ment, aký sa dosiaľ objavil‘,“ podotý-
ka redakcia newyorských novín.

Chybu objavil používateľ sociálnej 
siete Twitt er po tom, ako sa archívny 
článok začal šíriť po internete. Filmo-
vá adaptácia knihy od režiséra Stevea 
McQueena získala na tohtoročnom 
udeľovaní cien americkej Akadémie 
fi lmových umení a vied sošku Oscara 
v kategóriách najlepší fi lm, najlepšia 
herečka vo vedľajšej úlohe a najlepší 
adaptovaný scenár. (Zdroj: TASR)

Najšíkmejšia veža sveta 
vznikne v Nemecku

V pohorí Rhön v nemeckej spol-
kovej krajine Durínsko vyrasti e naj-
šikmejšia veža na svete. Stavebné prá-
ce na vrchole 751 metrov vysokej hory 
Hohe Geba, ktoré majú do tejto oblas-
ti  prilákať viac turistov, sa začnú ešte v 
priebehu tohto roka. Okrem veže s vy-
hliadkovou plošinou bude nová stav-
ba zahŕňať aj priestory pre zážitkové 
akti vity. V podzemnej vstupnej hale 
nebudú chýbať sály venované ume-
leckým a astronomickým výstavám a 
zaujímavým projekciám. Najväčším 
lákadlom bude obrovská šmykľavka, 
ktorá bude viesť špirálovito z vrcholu 
veže. Plánovaná 70-metrová veža by 
sa mala v severo-južnom smere vy-
chyľovať o 23,5 stupňa, vďaka čomu 
sa stane najšikmejšou stavbou na sve-
te. Podľa Guinnessovej knihy rekordov 
si ti tul najšikmejšej veže momentálne 
drží Capital Gate v Abú Zabí so sklo-
nom 18 stupňov. Slávna šikmá veža v 
Pise je odklonená od svojej osi približ-
ne o štyri stupne. Realizácia odvážne-
ho projektu v pohorí Rhön si vyžiada 
investí ciu v hodnote 14 miliónov eur. 
Veža, ktorá si robí zálusk na rekord, by 
mala byť dokončená v priebehu roka 
2016. (zdroj: www.webnoviny.sk)



XXI. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALO POĽSKU 
Srdečne pozývame  všetkých na  kultúrne podujati a,  ktoré  sa  budú  konať  v  rámci Dní  slovenskej  kultúry 

v Malopoľsku na Orave, Spiši a v Krakove. Viac informácií na plagátoch a na www.tsp.org.pl
Foto: MS

MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO-KULTURALNY

ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

e-mail: zivot@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, 

ZARZĄD GŁÓWNY

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 27, 
fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Dorota Moś, 

Milica Majeriková-Molitoris
sekretarz redakcji: Marián Smondek

Społeczne kolegium doradcze:
Žo� a Bogačíková, Jerzy M. Bożyk, František Harkabuz, 

Bronislav Knapčík, Božena Bryjová, Mária Kačmarčíková, 
František Paciga, Janina Karkošková, Krištof Pieronek, 

Monika Bednarčíková, Dominik Surma, Anna Krištofeková, 
Natália Milaniaková, Silvia Plučinská, 

Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: 
Drukarnia TSP

31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

WARUNKI PRENUMERATY:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje 

Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków 

36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 

SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...

Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem 
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, 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


