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autor    MARIÁN SMONDEK

K oniec školského roka je opäť pred nami a s ním sa 
viaže aj tá najkrajšia povinnosť redakcie spojená s vý-
tvarnou súťažou Ludwika Korkoša – odovzdávanie 

odmien výhercom. Tento rok bola súťaž na tému „Odkaz 
sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu“, organizova-
ná v spolupráci so Slovenským inšti tútom vo Varšave. Na 
talentovaných výhercov čakali naozaj zaujímavé odmeny. 
Časť odmien bola venovaná do súťaže Slovenským inšti -
tútom vo Varšave, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, fi rmou I.D.C. Polonia, ktorá distribuuje na 
poľský trh slovenské sladkosti  a Národným centrom slo-
venskej turisti ky v Poľsku. Časť odmien do súťaže zakúpil 
z vlastných prostriedkov Ústredný výbor Spolku Slovákov 
v Poľsku. Knižné odmeny boli do súťaže získané od Sloven-

Odmeny z výtvarnej súťaže 
L. Korkoša odovzdané

ského inšti tútu vo Varšave a zakúpené s fi nančnou podpo-
rou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na výhercov čakalo nie jedno prekvapenie v podobe 
vecnej či knižnej odmeny, ale omnoho viac, pretože kaž-
dý z nich mohol uvidieť svoju víťaznú prácu, ako sa v pl-
nej kráse prezentuje na výstave a zároveň dostal katalóg 
zostavený pri príležitosti  tejto výstavy, v ktorej si výherca 
našiel svoje dielo. Popritom si všetci odmenení mohli po-
chuti ť na vynikajúcich slovenských cukríkoch, keksíkoch, 
čokoládkach a napolitánkach, ktoré do súťaže poskytla fi r-
ma I.D.C. Polonia.

Otvorenie výstavy detských prác v Jablonke spojené 
s odovzdávaním odmien sa uskutočnilo 21. mája t.r. v klu-
bovni MS SSP v Jablonke. Na úvod sa žiakom, ich učiteľom 
i všetkým krajanom prihovorila šéfredaktorka krajanského 
časopisu Život Agáta Jendžejčíková. 

Príhovor poroty Žiaci netrpezlivo čakajú na odmeny

Toto je moja práca, ukazuje s hrdosťou ocenený P. Novák z Podsrnia
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Následne odovzdala slovo členkám tohtoročnej poroty 
Drahoslave Skopárovej, pedagogičke a umelkyni, a Anne 
Jagodovej, akademickej maliarke, absolventke ASP v Kra-
kove, ktoré hodnoti li tohtoročné práce.

Drahoslava Skopárová sa retoricky pýtala: – Rozumie-
me poslaniu dvoch vierozvestcov natoľko, aby sme výtvar-
ne zobrazili ich posolstvo? Ako ho vnímať v súčasno sti  v eu-
rópskom kontexte? Otázniky na jednej strane a na druhej 
mládež, pre ktorú tých 1150 rokov znamená nie celkom 
zrozumiteľné „dávno“. Práve preto je dôležité najprv spo-
menúť učiteľov – výtvarníkov, ktorých úlohou bolo vysvetliť 
prínos osobností  Cyrila a Metoda deťom a mladším žiakom 
tak, aby oni skrz svoju fantáziu vytvorili svoj výtvarný od-
kaz. Táto spolupráca priniesla svoje ovocie. Mladí skúšali, 
snažili sa pochopiť... a trochu sa asi aj báli výtvarne vyjad-
riť na zadanú tému. Ilustrujú to rovnaké motí vy viacerých 
účastníkov súťaže, ktoré vychádzali z tých istých predlôh. 
Prevažovala teda forma. Našli sme talenty, ktoré ju zvládli 
profesionálne. Ale pre výtvarnú tvorbu je žiaduca takti ež 
originalita a tú sme s obdivom sledovali v grafi ke, v sym-
boloch, v kompozícii alebo vo farebnosti . Dávam za prav-
du tým, ktorí hovoria, že téma bola trochu ťažká, avšak 
keby sme sa s ňou nepopasovali, nevedeli by sme, koľko 
mladých nadaných a šikovných výtvarníkov máme na poľ-
sko-slovenskom pohraničí.

Anna Jagodová podotkla, že tohtoročná výtvarná súťaž 
vytvorila príležitosť pripomenuti a mladej generácii, ale 
aj nám týchto historicky dôležitých osobností . Umožnilo 
to žiakom vytvoriť si vlastnú predstavu o živote našich 
predkov, ale takti ež skvelú možnosť tvorenia v ľubovoľnej 
technike. Ako povedala: – Porota pri hodnotení prác bola 
zameraná na: nápaditosť vykonanej práce, esteti ku, kom-
pozíciu práce, ale aj samostatnosť. Ako každý rok na súťaž 
prišlo veľa prác od talentovaných detí  a mládeže. Mnoho 

ÚRAD PRE SLOVÁKOV 

ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

zaslaných prác bolo na vysokej úrovni. Bohužiaľ, vzhľadom 
k veľkému počtu prihlásených sme neboli schopní odmeniť 
všetky výnimočné práce. Ale poďakovanie patrí aj učite-
ľom, ktorí vložili nemálo práce v odovzdanie žiakom vedo-
mostí  spojených s príchodom a činnosťou svätých Cyrila a 
Metoda.

Výhercovia len s námahou ukrývali zvedavosť, čo im 
tento rok redakcia Život v rámci odmien nadelila. A mali 
sa naozaj z čoho tešiť. Tí najtalentovanejší si našli okrem 
mnohorakých výtvarných pomôcok a chutných sladkos-
tí  takti ež tablet s externou klávesnicou, DVD prehrávač, 
MP3 prehrávač s externými slúchadlami, batohy, príručné 
tašky, kalkulačky, puzzle a pod. Veríme, že výhercovia boli 
s odmenami spokojní, o čom svedčil ich úsmev po prevza-
tí  vecných cien a tak už teraz všetkých žiakov oravských 
a spišských škôl už teraz pozývame do ďalšieho ročníka.  

A. Špernogová preberá svoju cenu

Sponzori, ktorí podporili výtvarnú súťaž:

Čím nás tento rok redakcia Život prekvapí?

Porotkyne D. Skopárová a A. Jagodová odovzdávajú ceny víťazom
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky v spolupráci so  Spolkom Slovákov v Poľsku zorganizovalo 
v dňoch 22. – 24. mája 2014 v Centre slovenskej kultúry v Novej 
Belej vzdelávací seminár pre učiteľov slovenského jazyka „Prí-
prava vyučovacích programov a  tvorba učebníc pre vyučovanie 
slovenského jazyka na školách s vyučovaním slovenského jazyka 
v Poľsku“.

Organizačne zo strany Ministerstva školstva SR se-
minár zabezpečovali Katarína Čamborová a Vie-
ra Guthová. Vzdelávacie akti vity v rámci neho pre 

učiteľov viedli vedecko-výskumné pracovníčky Štátneho 
pedagogického ústavu PaedDr. Anita Halászová a PaedDr. 
Renáta Somorová.

Vzdelávací seminár otvoril gen. tajomník Spolku Slová-
kov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý vo svojom príhovore 
poukázal na akútnu potrebu vytvorenia nových učebníc 
pre vyučovanie slovenského jazyka na školách v Poľsku, 
pretože po posledných zmenách vo vzdelávacích progra-
moch v Poľsku neboli vytvorené doposiaľ učebnice, kto-
ré by spĺňali nové požiadavky stanovené v programovom 
rámci. Poukázal takti ež na zmenu samotného vytvárania 
učebníc, ktorá súvisí s vráteným fi nančných nákladov spo-
jených s ich tvorbou a tlačou až po vydaní pozití vneho 
hodnotenia zo strany Ministerstva národnej edukácie PR, 
avšak autor nemá pri písaní učebníc k dispozícii žiadneho 

Školenie pre učiteľov slovenského jazyka
poradcu určeného ministerstvom, ktorý by mu vedel po-
skytnúť akékoľvek rady pri písaní učebnice. 

Po úvode, ktorý obsahoval teoreti cké informácie, sa 
začala veľmi živá diskusia na tému nevyhnutnej potreby 
vytvorenia nových učebníc slovenského jazyka pre žiakov 
1. a 2. stupňa (rozdelenie je síce podľa slovenského škol-
stva), teda pre žiakov poľských základných škôl a gymnázií. 
Účastníci spoločne hľadali možnosti , ako prispôsobiť  vý-
učbu jazykových zručností  a schopností  žiakov poľskému 
školskému systému.

Venovali sa tvorbe výkonových vzdelávacích štandar-
dov pri obmedzenom časovom limite. Počas školenia 
nevynechali ani základné otázky kompetencií, cieľov, di-
dakti ckých zásad na základe rozdielneho jazykového, so-
ciálneho a kultúrneho prostredia žiakov.

V prakti ckej časti  školenia sa kládol dôraz na špecifi ká 
slovenského jazyka a slovenskej literatúry, účastníci se-
minára si vyskúšali, ako sa pripravuje vstupný návrh pre 
štandardy vyučovania i prehľad obsahu výučby jazyka po 
ročníkoch.

Účastníci ocenili, ako školiteľky priamo počas školenia 
prispôsobovali obsah prednášok podľa konkrétnych po-
trieb učiteľov a boli veľmi nápomocné pri riešení  situácií,  
s ktorými sa naši učitelia stretávajú v praxi.

Možno povedať, že toto školenie bolo len prvým kro-
kom k zlepšeniu a zefektí vneniu výučby slovenského jazy-
ka v školách na pohraničí. Tie ďalšie by mohli byť prínosné  
pri tvorbe konkrétnej učebnice, ktorú naši žiaci tak veľmi 
potrebujú.  

Účastníci školenia pozorne počúvajú praktické rady lektoriek seminára
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Prínos menšinových škôl
autor    MARIÁN SMONDEK
foto   AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Menšinové školstvo azda každej národnostnej či etnickej 
menšiny musí neustále čeliť a vysporiadavať sa s mnohými prob-
lémami, útokmi, znevažovaním, podceňovaním a  pod. Vždy sa 
nájde niekto, kto povie, že je zbytočné, zaťažujúce, nepotrebné, 
jednoducho viac škodí ako pomáha. Či je tomu naozaj tak? Nepo-
chybne v prípade škôl s vyučovacím jazykom národnostnej alebo 
etnickej menšiny, alebo v  prípade škôl, kde sa jazyk národnosti 
alebo etnika vyučuje ako dodatočný predmet,  je administratívna 
práca, taktiež fi nančné zaťaženie vyššie. To sú náklady, ktoré sú 
však zohľadnené v  osvetovej subvencii, ktorú každý rok Minis-
terstvo národnej edukácie PR priznáva na žiaka. To znamená, že 
subvencia na takéhoto žiaka je vyššia. Aký je však prínos toho, že 
žiak sa rozhodne navštevovať takúto školu, alebo sa zapíše doda-
točne na jazyk národnostnej menšiny?

Prínos pre žiakov
Nepochybne jedným zo základných prínosov je fakt, 

že sa žiak učí druhý jazyk. Týmto sa rozširujú jeho možno-
sti  pre ďalšie vzdelávanie. Takýto žiak má v prípade záuj-
mu možnosť odísť študovať na strednú i vysokú školu na 
Slovensko, môže sa jednoduchšie zapojiť do Európskeho 
vzdelávacie programu Erazmus a využiť výmenný pobyt na 
slovenskej strednej alebo vysokej škole. Takti ež sa v do-
spelosti  môže ľahšie zapojiť do realizácii cezhraničných 
projektov, ktoré sú v prihraničných regiónoch Spiša i Ora-
vy realizované v čoraz hojnejšej miere. Poznanie cudzieho 
jazyka je prínosne pre podnikateľov, pre turistov, a ak sa 
niekomu naozaj daný jazyk zapáči, môže sa venovať do-
konca prekladateľstvu či tlmočníctvu.

Prínos pre lokálnu spoločnosť
Možnosť navštevovania menšinovej školy je nepo-

chybne kultúrnym i jazykovým obohatením pre lokálnu 

spoločnosť ale i pre celý kraj, pretože vďaka menšine sa 
kultúra väčšiny obohacuje o prvky inej kultúry, iného ná-
roda, iného etnika. V istom zmysle sa cudzie stáva naším, 
obohacuje kultúru majoritnej väčšiny. Na druhej strane je 
z pohľadu majority daný región lákavý, pretože je svojím 
spôsobom výnimočný. Nepochybne toto môžeme o sever-
nom Spiši a hornej Orave povedať, veď ktorý iný región 
Poľska sa môže pochváliť tým, že na jeho území býva slo-
venská autochtónna menšina. Žiaden. Preto nerozumiem, 
prečo tento fakt miestna samospráva i regionálne združe-
nia nevyužívajú pri propagácii daného regiónu. Zahladzu-
júc a negujúc históriu daného regiónu, podporujúc asi-
miláciu slovenskej menšiny, strácajú niečo veľmi vzácne, 
výnimočný fakt, ktorý je možné využiť v každej oblasti , či 
už v prípade cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska, 
na zviditeľnenie regiónu v rámci Európskych štruktúr ale-
bo na poukázanie výnimočnosti  v rámci Poľska ako kraja či 
Malopoľska ako regiónu.

Prínos pre administratívu
Finančným prínosom je vyššia subvencia udeľovaná na 

žiaka. V tomto roku na základe nariadenia ministra národnej 
edukácie základná osvetová subvencia na žiaka dosahuje 
výšku 5 289,45 zlotých. Subvencia na žiaka, ktorý sa doda-
točne učí jazyk národnostnej menšiny v prípade oravských a 
spišských škôl, je subvencia  vyššia o 50 percent. V prípade 
škôl, v ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej 
menšiny, sa základná subvencia na žiaka navyšuje o 40 per-
cent. Znamená to, že pokiaľ je počet žiakov vyšší, tým vyššia 
je subvencia, ktorú zriaďovateľ školy, t.j. gmina dostáva. 

Ďalším prínosom je fakt, že týmto si lokálna spoločnosť 
vychováva pre budúcnosť ľudí, ktorí s väčšou ľahkosťou 
nadviažu cezhraničné kontakty, budú mať reálnejšiu šancu 
prispieť k obohateniu medzinárodnej spolupráce, posky-
tuje možnosť nadviazať lepšie a bohatšie kontakty a pod.

Asi jednou zo základných otázok, ktoré si mladí ľu-
dia kladú, je, kam nás osud zaveje. Na túto otázku nikto 
nepozná odpoveď. Jedno je však isté, čím viac zručností  
a schopností , v tom takti ež jazykových ovladáme, tým ľah-
šie nám bude poradiť si s novými výzvami každodenného 
života a tým viac skúseností , tak veľmi potrebných v na-
šom živote získame. 
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Zamagurie a jeho krása
autor     MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MARIÁN SMONDEK

Zamagurie je neveľký podhorský región ležiaci na sloven-
sko-poľskom pohraničí, ktorý z juhu a východu vymedzuje poho-
rie Spišskej Magury, zo severu rieka Dunajec a zo západu rieka 
Bialka, ktorá však v minulosti zmenila svoje koryto, a tak jedna 
zamagurská obec – Nová Belá leží dnes mimo tohto ohraničenia. 
A práve Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej sa v sobotu 24. 
mája stalo hostiteľom výstavy, ktorá je jedným z výstupov pro-
jektu Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po 
Zamagurí, spolufi nancovaného Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Výstava pod názvom Zamagurie, ktorú pripravil tí m 
odborníkov dlhé roky sa zaoberajúcich dejinami, tu-
risti ckým ruchom, či prírodnými pomermi v regióne, 

stručne predstavuje v slovenskom i poľskom jazyku, na 
štyridsiati ch ôsmych paneloch, okrem vyššie spomínaných 
charakteristí k, konkrétne aj každú zamagurskú obec, ležia-
cu po slovenskej i poľskej strane hranice. Text je doplnený 
podmanivými obrázkami miestnych fotografov: Jána Kriš-
tofeka, ktorý nafoti l obce poľskej strany Zamaguria a Mgr. 
Jána Gemzu, ktorý je autorom fotografi í zo slovenskej stra-
ny Zamaguria.

Keďže ide o výstup vzájomnej spolupráce medzi 
mestom Spišská Stará Ves a Obvodným výborom Spolku 
Slovákov v Poľsku (SSP) na Spiši – v Novej Belej, na úvod 
sa ujal slova hosti teľ – starosta obce a aktí vny činiteľ SSP 
Jozef Majerčak. Srdečne privítal všetkých prítomných, me-
dzi ktorými boli, okrem iných, zástupcovia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Katarína Čamborová 

a Viera Guthová, predstavitelia Štátneho pedagogického 
ústavu PaedDr. Anitt a Halászová a PaedDr. Renáta Somo-
rová, či poľský spisovateľ a dlhoročný priateľ Slovákov 
v Poľsku Jerzy S. Lątka.

Po ňom sa slova ujala zostavovateľka výstavy a jedna 
z autoriek textov PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD., 
ktorá stručne uviedla túto dvojjazyčnú poľsko-slovenskú 
expozíciu, pričom zdôraznila, že autori sa usilovali hľadať 
veci, ktoré nás spájajú a čím sa môžeme spoločne pre-
zentovať navonok ako napr. malebná príroda, zaujímavá 
história a kultúra, či rozvinutá turisti cká infraštruktúra. 
V podobnom duchu sa vyjadril gen. tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris, ktorý zaspomínal aj na časy, kedy bola hranica 
takmer nepriepustná a Zamagurčania navzájom izolovaní. 
Vstupom do Schengenu sa táto situácia výrazne zlepšila 
a začala sa intenzívnejšia zamagursko-zamagurská spolu-
práca, a konkrétne spolupráca medzi SSP a mestom Spiš-
ská Stará Ves už priniesla viacero pozití vnych výstupov, 
najmä v oblasti  kultúry.

Na otvorení teda prirodzene nechýbali ani predstavite-
lia jediného zamagurského mesta: primátor Ing. Jozef Ha-
rabin a vedúca odboru kultúry Agnesa Dlhá. Primátor vo 
svojom príhovore potvrdil slová svojich predrečníkov a zá-
roveň poďakoval predstaviteľom SSP, že prišli s myšlien-
kou vydania veľmi potrebnej publikácie o Zamagurí, ktorú 
predznamenáva práve prezentovaná výstava. Podujati a sa 
zúčastnili aj ďalší autori podieľajúci sa na projekte, a to: 
autor textov o prírode Ing. Štefan Danko s manželkou, či už 
spomínaní autori fotografi í. Na otvorenie výstavy zavíta-
la ti ež zástupkyňa Euroregiónu Tatry z Nového Targu pani 
Anna Sowińska, pričom túto príležitosť si nenechali ujsť 
ani viacerí obyvatelia obce a blízkeho okolia. Pre všetkých 
ďalších záujemcov bola dvojjazyčná výstava o Zamagurí 
k dispozícii v priestoroch Centra slovenskej kultúry v No-
vej Belej ďalšie dva týždne, počas ktorých ju videlo takmer 
dvesto návštevníkov. 

Projekt współfi nansowany 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

Úvodné príhovory

Účastníci zhromaždení na slávnostnom otvorení výstavy

NOVÁ BELÁ
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autor    MARIÁN SMONDEK
foto    AGÁTAJENDŽEJČÍKOVÁ

Koncom mája bola v priestoroch Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej nainštalovaná výstava týkajúca sa dlhoročnej spo-
lupráce Spolku Slovákov v Poľsku a Oravského kultúrneho stredis-
ka v Dolnom Kubíne. 

Výstavu spoločne otvorili generálny konzul Slovenskej 
republiky v Krakove Ivan Škorupa, generálny tajom-
ník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, zá-

stupca Euroregiónu Tatry Michal Stawarski a koordinátor 
projektu Jozef Majerčák.

Výstava zachytáva vývoj spolupráce od jej počiatkov, 
tj. od roku 1966. Poukazuje na najdôležitejšie momenty 
i oblasti spolupráce, ktoré sa postupne v priebehu rokov 
rozširovali o nové možnosti a perspektívy. Na začiatku pri-
bližuje v krátkosti históriu pôsobnosti obidvoch inštitúcií 
a následne predstavuje vznik a rozvoj vzájomných kontak-
tov, ktoré sa už v tom čase odrážali predovšetkým v kultúr-
nej cezhraničnej výmene. Vďaka nej mohli slovenské kra-
janské súbory z Poľska vystupovať na Slovensku, na druhej 
strane zasa najlepšie súbory a orchestre predovšetkým zo 
slovenskej Oravy obohacovali svojím vystúpením nejedno 
krajanské podujatie. V rámci prezentovanej spolupráce 
vznikli viaceré podujatia a projekty, ktoré našli výraznú 
odozvu v krajanskom prostredí. Nepochybne patria medzi 
ne Dni slovenskej kultúry, ktoré vznikali a dodnes sú orga-
nizované v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom. 

Ani prehliadky dychoviek sa dlhé roky nevedeli zájsť bez 
vynikajúcej dychovky z Oravy a niektoré krajanské dychov-
ky dokonca nadviazali s tými oravskými družbu a dlhoroč-
nú spoluprácu.

Spolupráca sa rozvíjala taktiež na poli divadelnom, čo 
sa najviac prejavilo v rozvoji krajanského ochotníckeho 
divadla Ondrejko z Podvlka. K ďalším úspešným aktivitám 
patrí organizovanie ľudových veselíc na Orave a na Spiši, 
organovanie jednodňových poznávacích zájazdov pre štu-

dentov lýcea z Jablonky, ktorí sa učia slovenský jazyk, 
vernisáže umelcov zo Slovenska v Poľsku a krajanských 
umelcov na Slovensku, a v neposlednom rade jeden 
z posledných projektov zameraný na oživenie činnosti 
klubovní na Orave realizovaný pod názvom Klub pria-
teľov slovenskej kultúry.

Výstava bola zorganizovaná v rámci projektu „Spre-
vádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej 
kultúry v Novej Belej na Spiši“, na ktorého realizácii sa 
spoločne podieľa Spolok Slovákov v Poľsku a Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Projekt je spoluf-
inancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská 
republika 2007-2013. 

História spolupráce Spolku Slovákov v Poľsku 
a Oravského kultúrneho strediska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem  
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

Prítomným sa prihovorili: (zľava) J. Majerčak, M. Stawarski, I. Škorupa, Ľ. Molitoris

Výstavu si pozreli viacerí záujemcovia

 NOVÁ BELÁ
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foto    ARCHÍV A. VAKSMANSKÉHO

Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá! Je 
vidím, cítim celok života! Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja 
odev, ktorej neviem ceny… Buď požehnaný, kto sa pohodil v tom 
so mnou, trvá pri tom nepremenný! Buď kliaty, kto sa zaprel, od-
rodil…

Slová básnika P.O. Hviezdoslava veľmi dobre vystihujú 
celoživotný postoj vo veci svojho národného povedo-
mia nášho zaslúžilého krajana, 

ktorý práve v júni oslávil svoje vý-
znamné životné jubileum. 

Osemdesiatnik Andrej VAKSMAN-
SKÝ z Tribša sa narodil 3. júna 1934 
v slovenskej roľníckej rodine Márie 
(rod. Žigmundovej) a Valenta. Mal 
štyri sestry - Júliu, Annu, Helenu 
a Máriu. Anna sa usadila v Kežmar-
ku a Mária vo Vavrečke na sloven-
skej Orave, kým Júlia a Helena sa 
vydali v rodnej obci, kde žili. Andrej 
už od skorého detstva musel pomá-
hať rodičom v domácich aj poľných 
prácach. Školské roky mu ubehli 
rýchlo. Začal sa učiť v časoch sloven-
ského štátu, ale potom, ako hovorí, 
do poľskej školy nechodil, lebo tých, 
ktorí sa cítili Slovákmi a otvorené sa 
k tomu hlásili, prenasledovali. - Pa-
mätám si, - hovorí, - keď sa nás po vojne učiteľ opýtal, kto 
sa cíti Slovákom? Ja som sa prihlásil a spolu so mnou aj 
mnohí ďalší spolužiaci. Ani nám neprišlo na um, že z toho 
budeme mať problémy, ale hneď sme sa aj o tom pre-
svedčili. Preto som už viac do poľskej školy nechodil. Už 
ako chlapec pochopil, že slobodný život v povojnovom 
období nebude ľahký. Pre slovenskú národnosť napr. ne-
mohol byť ani miništrantom v kostole. Po vojne na Spiši 
nastali ťažké roky, keď Slovákov začala terorizovať banda 
„Ognia“. Aj Andrejov otec musel utekať z domu a skrývať 
sa v lesoch v neďalekej Lapšanke. Andrej ako mladý chla-
pec chodil s informáciami za chlapmi do hôr.

V roku 1953 išiel na vojenčinu do Rudnikov v okolí Čen-
stochovy a odtiaľ ho poslali do Stargardu Szczecińského 
ako výpomoc v roľníckom družstve. Po návrate sa aktívne 
zapojil do krajanského hnutia. Akoby aj nie, veď jeho otec 
patril k spoluzakladateľom MS Spolku v Tribši a bol pod-
predsedom prvého výboru MS. Nevyhýbal sa ani obecné-
mu dianiu, čím si získal uznanie a dôveru svojich spoluob-
čanov, ktorí mu dokonca chceli poveriť richtársku palicu. 
Neprijal ju však, lebo sa obával násilnej polonizácie. 

Od roku 1957 je členom dobrovoľného požiarneho 
zboru v Tribši, v súčasnosti v zálohe. Za svoju dlhoročnú 

obetavú službu dostal medailu Za zásluhy pre požiarnic-
tvo. Istý čas bol aj členom revíznej komisie požiarneho 
zboru. Keď v Tribši postavili novú zbrojovňu, získala tam 
svoje priestory aj krajanská klubovňa, ktorú mal na sta-
rosti krajan Vaksmanský. Krajania sa tu často schádzali 
a debatovali, počúvali slovenské hovorené slovo a mohli 
si zalistovať v slovenských časopisoch. Dnes je, žiaľ, 
prázdna a väčšinou zatvorená.

Andrej je od 2. júla 1972 predsedom MS SSP v Tribši, 
ale už predtým v roku 1969 bol zvolený za dopisovateľa Ži-
vota. Za toto obdobie sa usiloval organizovať a podporovať 
slovenčinu v obci. - Mal som veľakrát problémy, - hovorí 
- že som sa vždy otvorene hlásil k slovenskej národnosti, 
čo robím dodnes. Nikdy som to nechcel tajiť. V slovenskom 
duchu ma vychovali rodičia a ja som tak vychovával svoje 

deti. Svoju činnosť v krajanskom hnu-
tí neobmedzil len na rodnú obec. Istý 
čas bol aj členom predsedníctva ÚV 
a v rokoch 1973-1980 členom Hlavnej 
revíznej komisie. Od vzniku časopisu 
Život je nielen jeho verným čitateľom, 
ale aj propagátorom a rozširovateľom 
medzi krajanmi.

Popri aktívnej spoločenskej čin-
nosti si našiel čas aj na súkromný 
život a vo februári 1962 sa oženil 
s Helenou, rod. Petráškovou z Tribša. 
Spoločne vychovali štyri deti - Máriu, 
Annu, Žofiu a Silvestra, ktorí sa už 
osamostatnili a majú vlastné rodiny.  
11. novembra 1996 však Helena 
zomrela, čo pre Andreja znamenalo 
ťažký úder osudu. Veď prežili spolu 
tridsaťštyri rokov a mohli sa už tešiť 
z výsledkov spoločnej práce. Život mu 

v súčasnosti spríjemňuje desať vnukov. Dočkal sa aj prav-
nukov, čomu je nesmierne rád. 

Okrem spomínaných aktivít krajan Vaksmanský sa ak-
tívne zapájal aj do činnosti urbárskeho spolku, v ktorom 
v rokoch 1989-91 bol členom revíznej komisie. Aj vďaka 
jeho úsiliu možno dnes v Tribši počuť slovenčinu v kosto-
le. Totiž každú druhú nedeľu sa tam počas omše spievajú 
slovenské piesne a po omši aj žalmy. V škole sa slovenči-
na neučí už viac rokov, čo je podľa neho na škodu mladej 
generácie, pretože žijú na pohraničí. – Pokiaľ žije stredná 
generácia, - hovorí - je o slovenčinu záujem. Mladších to 
nezaujíma. Myslím si, že treba niečo podniknúť, aby sa slo-
venčina nestala len spomienkou v našej obci. Mojím žela-
ním je dočkať sa u nás slovenských svätých omši.

Andrej Vaksmanský napriek tomu, že chorľavie, je ve-
selým človekom, ktorý si rád žartuje. Vždy patril k spolo-
čenským typom ľudí, bol dobrým organizátorom a rád po-
mohol, keď vedel. Jeho otvorenosť a pravdovravnosť, ako 
hovorí, mu neraz spôsobila ťažkosti, ale aj vďaka tomu iní 
vedeli, že je spoľahlivým človekom.

My prajeme krajanovi Vaksmanskému do ďalších rokov 
pohodu v rodine a aby sa mu splnili sny a veselosť ho ne-
opúšťala. 

Vlastenectvo zakotvené v duši
TRIBŠ
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 HORČIČNÉ ZRNKO
8. 6. 2014

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
(Jn 20, 19 – 23)

Možno sa cítime ukrátení, že nedostávame Ducha Svä-
tého v takej podobe a za takých udalostí, ako to bolo na 
prvé Turíce. Nič z toho, čo je opísané v Skutkoch apošto-
lov, sa bežne nedeje. Mohli by sme mať pochybnosti, či je 
v nás Duch Svätý prítomný a keď áno, že slabo pôsobí. Ako 
je to teda s pôsobením Ducha Svätého a s jeho darmi? Na 
povzbudenie a vysvetlenie vhodne poslúži príklad stromu 
a jeho rastu. Keď je strom dobre zakorenený, má prístup 
k živinám, k dostatku vlahy, vtedy je veľký predpoklad, že 
tento strom sa zazelená, rozkvitne a prinesie ovocie. Dô-
kazom prítomnosti Ducha Svätého v nás je ovocie Ducha, 
ktoré môžeme prinášať, ak s ním spolupracujeme. Možno 
netušíme, aký je to dar jazykov a nezažili sme ho na sebe, 
ale vieme, čo je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, lás-
kavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Sv. Pavol 
toto všetko vymenoval v liste Galaťanom a nazval to ovo-
cím Ducha. (Porov. Gal 5, 22 – 23). Takejto reči už rozumie 
každý, pretože je to zrozumiteľný jazyk ohlasovania.

15. 6. 2014
11. nedeľa v Cezročnom období 

Najsvätejšej Trojice
(Jn 3, 16 – 18)

V jednom rozhovore padla výzva: „Dokáž mi, že Boh 
existuje!“. Odpoveď znela: „Cítim ho intuitívne. Ja ne-
viem, že Boh existuje. Iba „mať o ňom vedomosti“ je príliš 
málo, je to cudzie. Ja ho cítim, že je vo mne.“ Ak hovoríme 
o Bohu, nehovoríme o niekom, kto mi je vzdialený, pretože 
Boh je tu. Boh je s nami spojený ako Stvoriteľ so svojím 
stvorením a je potrebné prekonať obraz Boha – Stvoriteľa, 
ktorý kedysi stvoril svet a prestal sa ním zaoberať. Boh je 
naším aktuálnym Stvoriteľom. Je v nás a neprestajne nás 
tvorí. Boh nie je iba transcendentný (presahujúci zmyslo-
vé poznanie), ale je imanentný (osobný). Vytvára spolu 
s nami naše osobné dejiny. Radí nám, pripravuje pre nás 
obohacujúce situácie a dáva nám stále východiská. Ukazu-
je nám možnosti, príležitosti, otvára nám zrak a pomáha 
nám na každom kroku.

22. 6. 2014
12. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 10, 23 – 33)
Veľmi milou zábavou a hrou pre deti je bábkové divadlo. 

Deti sa tešia, keď poťahujú za šnúrky a bábka sa podľa po-
tiahnutia pohybuje. V reálnom živote už pozitívne nevníma-
me, keď sa niekto stavia do pozície bábkoherca a siaha na 
slobodu, alebo neprimerane ovplyvňuje život druhému. 

Ako však vnímať Božie pôsobenie v tomto svete a v našom 
živote? Sme azda iba bábkami v Božích rukách? Evanjelium 

nás v slovách „Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočí-
tané,“ (Mt 10, 30) uisťuje o tom, že Boh vedie všetko cesta-
mi, ktoré pozná iba on a z jeho rúk nevypadne nič z toho, 
čo stvoril. (Porov. KKC 302 – 305). V Božích rukách sú veľké 
udalosti dejín a rovnako i všetky udalosti nášho života. Boh 
nás v našej slobode a v našich rozhodnutiach nikdy neobme-
dzí. V ňom „žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). On je vo 
všetkom, s čím prichádzame do kontaktu. Aj v nepríjemných 
situáciách, ktoré sú bolestné a aj v situáciách, ktoré sa javia 
ako náhodné alebo nezmyselné. Všetko je riadením jeho vôle 
– o čo prichádzame, čo nás posilňuje, aj čo nás skúša. (Porov. 
Youcat s. 40 – 41)  

29. 6. 2014
Slávnosť apoštolov sv. Petra a Pavla

(Mt 16, 13 – 19)

Peter vyznal za všetkých vieru v Ježiša Mesiáša. On 
nato odpovedal, že mu to nezjavilo telo a krv, ale nebeský 
Otec. Apoštol dostal titul skala, základný kameň, na kto-
rom bude stáť Cirkev. Vzápätí Ježiš hovoril o svojej smrti 
a zmŕtvychvstaní a z Petra prehovorili telo a krv: „Nech 
ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 
22). Ježiš hovorí, že mu je na pohoršenie, že je kameň na 
ceste, na ktorom sa možno potknúť – grécky skandalon. 
Raz je Peter skalou, ktorá je základom a druhýkrát kame-
ňom, ktorý je prekážkou. Sväté písmo neprikrášľuje obraz 
apoštola Petra ani apoštola národov Pavla. Zahŕňa nielen 
tie situácie, v ktorých obidvaja zažiarili svojou horlivosťou 
a oddanosťou Kristovi. Zahŕňa i tie, keď z nich prehovorilo 
telo a krv a prejavila sa ich ľudská slabosť. Pred tromi rok-
mi emeritný pápež Benedikt XVI. poukázal na toto napätie 
medzi Božím darom a našimi schopnosťami. Každý Ježišov 
učeník sa s Božou pomocou môže stať skalou, ale rovnako 
môže vo svojich ľudských slabostiach zlyhať. 

6. 7. 2014
14. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 11, 25 – 30)

Slová „učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srd-
com“, (Mt 11, 29) sú návodom, ako ovládať vlastný hnev 
a iné zlé pocity. Kto vie s pokorou priznať svoje chyby a 
nedostatky, kto pozná svoje slabé stránky, ten sa nebude 
rozhorčovať nad chybami iných a vie ľahšie prepáčiť a od-
pustiť. Ak sa mu niekedy nepodarí hnev ovládnuť, pokora 
mu pomôže priznať si to a ospravedlniť sa za svoju nepri-
meranú reakciu. Odprosenie, ospravedlnenie sú dôležitým 
prostriedkom obnovenia pokoja, lásky a jednoty v akom-
koľvek spoločenstve. Každému sa stane, že neovládne svoj 
hnev a všetci sa potrebujeme učiť umeniu sebaovládania. 
Pomoc môžeme čerpať zo sviatosti zmierenia, z Eucha-
ristie a z modlitby. V našich modlitbách nech nechýba 
prosebný úmysel: „Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor 
naše srdcia podľa svojho srdca.“

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slo-
vensku je veľmi populárna. Každoročne 
navštívia Krakov tisíce Slovákov a neobídu 
najmä Sanktuárium Božieho milosrden-
stva. V máji sa uskutočnila už 10. púť rá-
dia Lumen a neskôr toto pútnické miesto 
navštívila aj 5. púť gréckokatolíkov. 

Púť rádia Lumen

Tohtoročné mott o Rozhlasovej 
púte Rádia LUMEN do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove 

znelo: Na príhovor našej Sedembo-
lestnej Matky putujeme k milosrden-
stvu v radosti  a svätosti . 

Slovenská katolícka rozhlasová sta-
nica pozvala veriacich na toto pútnic-
ké miesto už po jubilejný desiaty raz. 
Celodenný program sa začal modlit-
bou posvätného ruženca. Nasledovala slávnostná svätá 
omša s adoráciou a eucharisti ckým požehnaním. Pred 
začiatkom svätej omše sa pútnikom prihovoril kardinál 
Stanisław Dziwisz. „Veľmi pekne vám ďakujem za to, že 
putujete sem do Krakova, pretože to ešte viac spája naše 
národy pri tajomstve Božieho milosrdenstva a spája nás 
to aj s veľkými apoštolmi Božieho milosrdenstva: sv. sr. 
Faustí nou a so sv. Jánom Pavlom II.“. Hlavný celebrant, 
spišský biskup Štefan Sečka sa v príhovore zamýšľal nad 
slovami Sedembolestná a Milosrdná Matka. „Sme na púti  
vo svätyni Božieho milosrdenstva. V tejto svätyni má svo-
je zvláštne postavenie naša Sedembolestná Panna Mária 
práve preto, že je Sedembolestná a je aj matkou vteleného 
Božieho milosrdenstva. Osobne i služobne je výnimočným 
spôsobom zapojená do uskutočňovania milosrdnej Božej 
lásky vo svete.“

Obed pútnikom spríjemnila speváčka Simona Martau-
sová. Rádio LUMEN zároveň ocenilo tých, ktorí sa počas 

Slováci putovali Slováci putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakovev Krakove

10 rokov angažovali pri príprave púte do Krakova. Púť vy-
vrcholila Korunkou Božieho milosrdenstva a záverečným 
požehnaním. (zdroj: www.tkbs.sk)

V. gréckokatolícka púť do Poľska
Piata Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-

vensku sa uskutočnila v polovici mája a v Sanktuáriu Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove si prítomní veriaci vyproso-
vali potrebné milosti . Pútnikov privítal kardinál Stanisław 
Dziwisz. Program tvorila archijerejská svätá liturgia za 
účasti  vladyku Jána Babjaka a vladyku Milana Lacha, po-
mocného prešovského biskupa. Spevom sprevádzal mie-
šaný spevácky zbor spevákov z Michaloviec, Stropkova 
a Trebišova.

V homílii sa arcibiskup Babjak prihovoril prítomným 
slovami o Božom milosrdenstve a ti ež spomenul, že púť je 
výnimočná tým, že sa koná len mesiac po svätorečení Jána 
Pavla II. Zdôraznil dôležitosť rodiny aj sviatosti  zmierenia 
a Eucharisti e. Popoludní pokračoval program akati stom, 
katechézou a modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva. 
Stovky návštevníkov si pozreli vznikajúce Centrum Jána 
Pavla II., ktoré sa buduje neďaleko Sanktuária. 

Slovenskí pútnici navští vili aj slovenskú kaplnku, ktorá 
sa nachádza v dolnej časti  Svätyne. Táto kaplnka má pre 
slovenských pútnikov veľký význam, pretože tu nachádza-
jú svoju patrónku a to pri prameni Božieho milosrdenstva. 
Pútnici iných národností  sa vďaka tejto kaplnke môžu 
stretnúť so slovenskou patrónkou. Kaplnka má kapacitu 80 
ľudí. Na stenách sú fresky, ktoré predstavujú sedem boles-
tí  Božej Matky. Nachádza sa tu bronzová socha, Pieta od 
Petra Čambola a obraz maľovaný na skle, ktorý predstavu-
je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. (aj)
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Poľsko-slovenská administratíva farností Spišského 
Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) 
v rokoch 1939 – 1948 V.
autor   PROF. ZW. DR. HAB. JOZEF ČONGVA

Po pripojení severného Spiša k Poľsku spišský dekanát 
pozostával z deviatich spišských farností, bez Veľkej 
Frankovej, t.j. v podobe akú mal v rokoch 1920 – 1925. 

Po odchode slovenských dušpastierov prišli na Spiš títo poľ-
skí kňazi: Josephus Długopolski (Fridman), Josephus Węg-
rzyn (Jurgov), Stanislaus Leja (Kacvín a Nedeca), Mauritius 
Przybyłowski (Krempachy a Nová Belá), Josephus Reczyński 
(Nižné Lapše), Alfredus Sakiewicz (Vyšné Lapše), Joannes 
Wyrostek (Tribš). Funkciu vicedekana (decanus - vicesge-
rens) spravoval zakopanský farár Joannes Tobolak.1 Elen-
chus z rokov 1946 a 1948 uvádzajú, že na Spiš prišli dvaja 
sacerdoti, ktorí tu pôsobili už v medzivojnovom období. Tak 
bolo v prípade Jozefa Długopolského vo Fridmane a Antona 
Sikoru v Kacvíne.2

Príznačným javom je skutočnosť, že poľskí kňazi sa veľmi 
aktívne angažovali v polonizácii miestneho obyvateľstva. Do-
kumentuje to napríklad sťažnosť farníkov z Fridmana na ich 
farára Jozefa Długopolského, že im bráni spievať v kostole slo-

1 48. Elenchus … pro Anno Domini 1946. Cracoviae 1946, s. 51.
2 Elenchus … pro Anno Domini 1946. Cracoviae 1946, s. 51; Elenchus … pro 

Anno Domini 1948. Cracoviae 1948, s. 51.

venské piesne3, postoj františkána Mauritiusa Przybyłowské-
ho, ktorý si vôbec nevážil to, že poldruha roka prežil bezpeč-
ne v slovenskom kláštore, a priamo po návrate zo Slovenska 
vyštval z Durštína slovenského františkána Mariána Pešku4, či 
intervencia pátra Jozefa Reczyńského na ministerstve, v sna-
he znemožniť vyučovanie náboženstva v slovenčine5.

Generálny konzul Československej republiky v Katowi-
ciach v rokoch 1947 – 1950 JUDr. Matej Andráš písal na 
pražské Ministerstvo zahraničných vecí o šovinistickom po-
stoji Jozefa Długopolského, Tadeusza Czerwienia, Ryszarda 
Sakiewicza, Jozefa Węgrzyna a Stanisława Leja: „Títo kňazi 
vo svojom bezprostrednom obvode pôsobnosti, t.j. v kos-
toloch, bránia zaťato slovenskému občianstvu užívať pri 
pobožnostiach slovenčinu. V otázke slovenského spevu v 
kostoloch vedie obyvateľstvo boj od r. 1945 a často dochá-
dza i k bojkotu bohoslužieb.“6 Obdobne situáciu vidí poľský 
historik: „W ocenie strony słowackiej polscy księża uważa-
ni byli za zadeklarowanych przeciwników ludności słowac-
kiej. Niektórzy mieli otwarcie mówić, że nie dopuszczą do 
śpiewów słowackich w kościele.“7

Rapídnu zmenu možno postrehnúť v reakcii samotného 
krakovského metropolitu. V októbri 1945 iste vedel o tom, 
ako surovo jednajú so slovenskými kňazmi orgány štátnej 
správy, ale nepodnikol žiadne kroky, aby im aspoň len tro-
chu pomohol. V lete 1946 síce intervenoval vo veci oslobo-
denia farára Móša, zároveň však navrhoval jeho okamžite 
vykázanie, aj keď bol presvedčený, že slovenský dušpastier 
„jest zresztą księdzem nienagannym“. V marci 1948, počas 
stretnutia s československým veľvyslancom Hejretom a ge-
nerálnym konzulom Andrášom, kardinál popieral existenciu 
Slovákov na Spiši a Orave, keďže tamojšie obyvateľstvo po-
dľa jeho názoru používalo takzvané „magurské nárečie“, a „to 
jest polska gwara góralska“.8 V liste krakovskému vojvodovi zo 
7. júla 1948 vyjadril znepokojenie ohrozením poľských štát-

3 Slovenskí farníci z Fridmana sa ponosovali tak krakovskému kardinálovi 
ako aj, 16. decembra 1948, novotarskému okresnému náčelníkovi. Adminis-
trátor okresu mgr Juliusz Pukowski už 21. decembra 1948 napomenul farára 
Długopolského: „Wobec czego proszę o nieczynienie Obywatelom Polskim na-
rodowości słowackiej żadnych przeszkód w śpiewaniu słowackich pieśni kościel-
nych.“ AKKKM Kraków, APA 45/II (Frydman). List zn. L. Sp. P. 21/22/48, z 21. 
decembra 1948, prameň bez paginácie.

4 CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy…, s. 121.
5 AKKKM Kraków, APA 186/II (Łapsze Niżne), prameň bez paginácie.
6 Archív JUDr. Mateja Andráša, Politická zpráva č. 9, z 19. novembra 1948, na Mi-

nisterstvo zahraničných veci. Situácia Slovákov v Poľsku (Horná Orava a Spiš), s. 13. 
7 KWIEK, J.: Żydzi, Łemkowie, Słowacy …, s. 298.
8 Archív JUDr. Mateja Andráša, Politická zpráva č. 9, z 19. novembra 1948, 

na Ministerstvo zahraničných veci. Situácia Slovákov v Poľsku (Horná Orava a 
Spiš), s. 13.

Farnosti
Roky

1946 1948

Fridman  Josephus Długopolski Josephus  
Długopolski

Jurgov  Josephus Węgrzyn Josephus Węgrzyn

Kacvín  Stanislaus Leja/ 
Antonius Sikora 

Stanislaus Leja

Krempachy Mauritius Przybyłowski/ 
Ireneus Kmieci

 Mauritius  
Przybyłowski

Nedeca Stanisławus Leja Stanisławus Leja

Nižné Lapše Josephus Reczyński/ 
Christiforus Płaza

Josephus Reczyński

Nová Belá Mauritius Przybyłowski/ 
Ireneus Kmiecik

Mauritius  
Przybyłowski

Tribš Joannes Wyrostek/ 
Tadeusz Czerwień

Joannes Wyrostek

Vyšné Lapše  Alfredus Sakiewicz/ 
Christiforus Płaza 

Alfredus Sakiewicz

Tabuľka 3: Dušpastieri spišského dekanátu v rokoch 1946 
a 1948. In: Elenchus … pro Anno Domini 1946. Cracoviae 
1946, s. 51; Elenchus … pro Anno Domini 1948. Cracoviae 
1948, s. 51. V rokoch 1945, 1947 Elenchus neboli vydané.
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nych a národných záujmov: „czy te ziemie jeszcze należą do 
Polski, czy taka agitacja zgadza się z interesem Państwa Pol-
skiego – oraz jaką ochronę bezpieczeństwa władze rządowe 
gwarantują zamieszkałym tamże Polakom“.9

Závery
Na základe prezentovaného v príspevku pramenného ma-

teriálu môžeme formulovať tieto závery:
1. V rokoch 1920 – 1925 cirkevná jurisdikcia patrila síce 

formálne spišskému biskupovi, ale v praxi ju takmer výlučne 
vykonával krakovský arcibiskup.

2. Postoj krakovského arcibiskupa k slovenským kňazom 
a k farníkom slovenskej národnosti bol v rokoch 1920 – 1939 
zhovievavý a tolerantný, aj keď pripojenie v roku 1926 do 
spišského dekanátu troch podhaľanských farností (Bukowi-
na, Harklowa, Maniowy), s prevahou poľského obyvateľstva, 
mu dávalo predpoklad rýchlej polonizácie.

Avšak na druhej strane si vôbec nepovšimol, že mu spiš-
ský biskup poslal dvoch bohoslovcov10, jurgovských rodákov, 
Jána Martinčáka a Andreja Šilana, ovládajúcich prinajmen-
šom päť rečí (latinčina, poľština, slovenčina, maďarčina, ne-
mčina), ktorých však po vysvätení disponoval mimo územia 
Spiša a Oravy. Zdá sa, že sa obával posilnenia slovenskosti 
dvoch dekanátov Krakovskej arcidiecézy. 

Krakovský metropolita zmenil svoj postoj po opätovnom 
pripojení Spiša k Poľsku, v máji 1945, keď reakcie kardinála 
Adama S. Sapiehu mali vyslovene protislovenský charakter. 
Paradoxne, v prípade troch sťažností na polonizačnú prax 
poľských kňazov, v prospech Slovákov zasiahol v tridsiatich 
rokoch sám krakovský cirkevný hodnostár.

3. Postoj poľských farárov bol jednoznačne protisloven-
ský. Existovali aj výnimky ako napr. kňaz Józef Świstek, rodák z 
Malopoľského Makowa nad Skawou, ktorý mal rád slovenči-
nu a preto si zaslúžil zo strany poľských iredentistických stre-
dísk11 nálepku „szkodnika“12. Poľskí administrátori, či farári 

Ináč, jazykoveda nepozná, používaný krakovským hierarchom, termín „ma-
gurský jazyk“. Také pomenovanie nepoznajú ani obyvatelia Spiša, Podhalia, či vô-
bec podtatranskej oblasti. Kverenda rukopisných prameňov Jagelovskej knižnice v 
Krakove nás priviedla k názoru, že pravdepodobnou príčinou bola korešpondencia 
spišských študentov s krakovským arcibiskupom. Ide totiž o to, že študenti Jagelov-
skej univerzity, pochádzajúci zo Spiša, medzi ktorými boli napríklad Ján a František 
Martinčákovci z Jurgova, či Jakub Zlahoda z Čiernej Hory, mali vo zvyku písať kardi-
nálovi Sapiehovi vianočné a veľkonočné pozdravy. Každá pohľadnica končila nápi-
som Spiszacy – Magurzanie a podpismi. Domnievam sa, že také viackrát opakované 
výrazy, písané autentickými obyvateľmi Zamaguria, mohli v dôsledku viesť k tomu, 
že krakovský kardinál bol presvedčený o existencii magurského jazyka, či nárečia.

9 KWIEK, J.: Żydzi, Łemkowie, Słowacy…, s. 298.
10 AKKKM Kraków, APA 79 (Jurgów), Litterae Testimoniales z 21 lutego 1923 

r.; AKKKM, Pers. A 1458a. (Ks. Martinczak Jan), pramene bez paginácie.
11 Zápisnice z konferencií vo veci Spiša, Oravy, Čadce a Slovenska, organizo-

vané na poľskom Ministerstve zahraničných vecí, ako aj u Sliezskeho vojvodu v 
Katowiciach, jednoznačne dokazujú, že ich účastníci svoje pôsobenie nazývali 
iredentou: „Ks. Machay: Kler słowacki poczyna się orientować w iredencie pol-
skiej; P. Konsul Łaciński: To natomiast, co napisano, a więc artykuły Wiktora w 
I.K.C. miały efekt fatalny, ponieważ odkryły „iredentę”. Archiwum Państwowe w 
Katowicach (AP Katowice), Urząd Wojewódzki Śląski (UW Śląski), Protokół konfe-
rencji w sprawie Spisza, Orawy, Czadeckiego i Słowacczyzny, odbytej u Wojewo-
dy Śląskiego w dniu 25 maja 1934 r. - Tajne!, s. 302, 311, sign. 338.

12 „P. Semkowicz zwraca uwagę na szkodnika, ks. Świstka, który wprowadza 
język słowacki do nabożeństw.“ AP Katowice, UW Śląski, Protokół konferencji w 
sprawie Spisza, Orawy, Czadeckiego i Słowacczyzny, odbytej u Wojewody Śląskie-
go w dniu 25 maja 1934 r. - Tajne!, s. 308, sign. 338. Porovnaj tiež iné vyjadrenie 

neboli ochotní dodržiavať menšinové práva slovenských far-
níkov, a to tak v medzivojnovom období, ako aj po 2. svetovej 
vojne. Na dve strany hral jurgovský administrátor, kňaz An-
ton Sikora. Na začiatku tvrdý polonizátor, v septembri 1939 
zmenu štátnej hranice považoval za oslobodenie.13 Navyše za 
sedem rokov pôsobenia vo vikartovskej farnosti bol lojálnym 
kňazom spišskej diecézy.

4. Slovenskí dušpastieri na čele s dekanom Štefanom 
Andrašovským14 sa v rokoch 1922 – 1939 neangažovali v ná-
rodnej veci, t. j. predovšetkým vo veci slovenského jazyka v 
bohoslužbách a uspokojili sa s daným status quo. Jedinou 
výnimkou bol tribšský rodák, kňaz František Móš. Sloven-
ský kňaz František Urvay jednoznačne podporoval poľské 
národné záujmy.15 Iný slovenský kňaz Ján Ovšonka, rodák 
z Maťašoviec, nešiel síce tak ďaleko, ale po zmene hraníc v 
1945 „hral na dve strany“16. Taký vývin udalosti sa dal pred-
vídať. Už v tridsiatich rokoch 20. storočia bol v dôvernom 
styku s iredentistickou skupinou, ktorá nad ním sústavne 
pracovala.17

5. V žiadnom prípade neobstoja tvrdenia niektorých 
poľských autorov o prenasledovaní poľských kňazov za čias 
Slovenskej republiky. Nestranný rozbor prameňov jedno-
značne poukazuje na pravý opak.

6. Postavenie slovenského duchovenstva po 20. máji 1945 
nebolo závideniahodné. Orgány štátnej správy v Novom Tar-
gu vyvíjali prostredníctvom štátnej bezpečnosti tlak, aby slo-
venskí kňazi čím skôr opustili územie Poľskej republiky a odišli 
na Slovensko. Surové vyhostenie slovenských duchovných a 
drastické príkoria, ktoré robili poľskí vojaci farárovi Karolovi 
Kubalovi, uväznenie kňaza Karola Lihositha, deväťmesačná 
väzba kňaza Františka Móša, zastrelenie Pavla Bizuba, zas-
trašovanie jurgovských farníkov streľbou pred kostolom po-
čas polnočnej svätej omše sú dôkazmi utrpenia slovenských 
kňazov a farníkov, ktoré v poľsko-slovenských cirkevných de-
jinách nemajú obdobu.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Semkowicza: „W Jurgowie i Niedzicy po naszej stronie działa nadal bardzo ujemnie 
Ks. Świstek, o którym wielokrotnie była już tu mowa. Wprowadza słowackie kaza-
nia wśród Polaków i w ogólności propaguje wśród nich Słowacczyznę. Trzeba by 
koniecznie pomyśleć o jakiejś interwencji w tej sprawie.“ AP Katowice, UW Śląski, 
Protokół konferencji w sprawie Spisza, Orawy, Czadeckiego i Słowacczyzny, odby-
tej u Wojewody Śląskiego w dniu 27 czerwca 1935 r., s. 326, sign. 338.

13 „Ľudia tešia sa a radujú, lebo veď už niet znenávidených hraníc ani na 
hôr ku Kežmarku ani na dol ku Novému Targu. Je to ozaj tá túžená sloboda, akej 
nebolo tu za 20 rokov.“ Štátny archív v Levoči (ŠA Levoča), f. Michal Griger, Ne-
publikovaný materiál kňaza Antona Sikoru, šk. 1.

14 „Štefan Andrašovský, titulárny kanonik, farár vo Fridmane, smieril sa s 
osudom, prispôsobil sa pomerom, takže slovenský život veľa z neho nemal. No 
predsa ostal živým pomníkom slovenskosti vo Fridmane.“ MÓŠ, F.: Roky 1918 
– 1939 na severnom Spiši…, s. 9.

15 „Pracowałem w cieskych czasach za Polski i zniebezpieczestwiem żiwota jak to 
każdy wie – prowadziłem deputacie ze Spisza do Krakowa i do Warszawy do J.E. Kard. 
Primasa, do Marszalka Piłsudzkiego, pracowałem za Spisz Polski i teraz mnie wyga-
naju ze Spisza … niemożna predsa żeby Książe Metropolita chciał zrujnować swojego 
najwierniejszego syna.“ AKKKM Kraków, APA 187 II Łapsze Wyżne, List kňaza F. Urvaya 
kardinálovi A. S. Sapiehovi, Vyšné Lapše z 15. apríla 1928, prameň bez paginácie. 

16 CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy…, s. 121.
17 Účastníci Zjazdu vo veci Spiša, Oravy a Čadce dňa 13. apríla 1931 pochy-

bovali o lojálnosti kňaza Ovšonku: „P. Semkowicz: Akcja wśród Słowaków musi 
być prowadzona bardzo ostrożnie. Ostrzega przed ks. Owsianką… Ks. Machaj: 
potwierdza, że ks. Owsianka jest niepewny.“ AP Katowice, UW Śląski, s. 138, 
sign. 338.
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Výstava o Zamagurí
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, 
ĽUDOMÍR MOLITORIS

Jediné mesto a historicky prirodzené centrum Zamaguria – 
Spišská Stará Ves sa stala 9. júna opäť symbolicky zjednocujúcim 
prvkom tohto pohraničného regiónu. Druhý júnový pondelok sa 
totiž v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné otvo-
renie výstavy pod názvom Zamagurie. Táto expozícia, ktorá v 
slovenskom i poľskom jazyku predstavuje prírodu, históriu i tu-
ristickú infraštruktúru oblasti ako celku, ale aj jednotlivých obcí 
ležiacich na slovenskej i poľskej strane, bola do mesta prenesená 
po dvojtýždňovej prezentácii v Centre slovenskej kultúry v Novej 
Belej.

V bývalom centre tzv. Magurského okresu privítal všet-
kých zúčastnených primátor mesta Ing. Jozef Hara-
bin, ktorý podčiarkol, že toto podujati e je výsledkom 

spoločnej spolupráce dvoch inšti túcií, mesta Spišská Stará 
Ves a Spolku Slovákov v Poľsku, ktoré sa podujali na vytvo-
renie niečoho, čo je pre región Zamaguria potrebné, a to 
vytvorenie štvorjazyčného turisti ckého sprievodcu, ktorý 
poslúži jednak rozvoju turisti ckého ruchu, ale aj zvýšeniu 
relevantnej informovanosti  o tejto oblasti . Zároveň vyjad-
ril poďakovanie za možnosť zúčastniť sa na spomínanom 
projekte, ktorý sa uskutočňuje v rámci cezhraničnej slo-
vensko-poľskej spolupráce a je spolufi nancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky prostred-
níctvom Euroregiónu Tatry i Spolkom Slovákov v Poľsku 
(SSP). Dobrú spoluprácu a pozití vny prístup mesta ocenil 
aj starosta Novej Belej a aktí vny člen SSP Jozef Majerčak a 
generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý zároveň 

stručne opísal pohnútky vedúce k uskutočneniu projektu, 
medzi ktorými dominovala snaha o prezentovanie spoloč-
ných koreňov tohto regiónu.

Následne sa slova ujala koordinátorka projektu a autor-
ka časti  textov Milica Majeriková-Molitoris, ktorá obozná-
mila zúčastnených s obsahom výstavy, pričom zdôraznila, 
že Zamagurie má potenciálnym návštevníkom skutočne čo 
ponúknuť – nachádza sa tu prekrásna príroda s viacerými 
endemitmi i unikátne historické a etnografi cké pamiatky. 
Zamagurie sa môže pýšiť niekoľkými svetovými, európsky-
mi i národnými NAJ… ako napríklad najstarším nájdeným 
bumerangom na svete v katastri obce Nová Belá, najväč-
ším vodopádom vo vonkajších Karpatoch v Kacvíne, či 
najstarším prekladom Biblie do slovenčiny v Červenom 
Kláštore. To všetko a mnoho ďalších zaujímavostí  sa bude 
nachádzať v pripravovanom sprievodcovi a ti eto pozoru-
hodnosti  prirodzene prezentuje aj otváraná výstava.

Po úvodných príhovoroch si zúčastnení prezreli spomí-
nanú expozíciu, ktorá v kultúrnom dome v Spišskej Starej 
Vsi zotrvá až do konca mesiaca jún, aby mohla byť násled-
ne prezentovaná ti ež v  ďalších klubovniach Spolku Slová-
kov v Poľsku na Spiši. 

Projekt współfi nansowany 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
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    PAWEŁ STAŃCZAK

Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš svojím programom sa 
snaží osloviť všetky generačné vrstvy a pripravuje pre nich rozli-
čné vystúpenia, ktoré sa stretávajú s pozitívnym ohlasom miest-
neho obyvateľstva. Vďaka ich snahe sa v štvrtú májovú nedeľu 
popoludní v klubovni Spolku Slovákov mohlo prísť rozptýliť a roz-
veseliť miestne obyvateľstvo na pásme venovanom matkám, kto-
rých sviatok pripadal tento rok tesne na druhý deň, v pondelok. 

Ako sme sa dozvedeli v obci, pozvanie pre všetkých 
záujemcov na príležitostné vystúpenie súboru veno-
vané matkám, ohlásil týždeň skôr na prosbu kolektí-

vu súboru, miestny farár počas svätých omši.
Kolektív súboru spolu s vedúcou Dorotou Mošovou 

sa už oveľa skôr zhodol na myšlienke, aby súbor pripra-
vil programové pásmo venované matkám, čo podľa nich, 
bolo ich poctou pre všetky matky, ktoré chceli takýmto 
spôsobom pozdraviť pri príležitosti ich sviatku a poďako-
vať im za námahu spojenú s výchovou, podporou v kaž-
dom okamihu života dieťaťa a pochopením pre tie dobré, 
ako aj tie menej vydarené okamihy. Ako povedali, nebyť 
matky a otca, neboli by ani oni v súbore a nemohli by sa 
venovať tomu, čo majú rádi. Preto v prvom rade to bola 
ich súkromná pocta ich matkám aj otcom a vo všeobec-
nosti symbolické poďakovanie všetkým matkám vychová-
vateľkám a učiteľkám života v ich obci. 

Na úvod privítala všetkých vedúca klubovne D. Mošo-
vá a zablahoželala mamkám k ich sviatku. Neskôr členka 
súboru Kasia Braviaková prečítala básničku 
venovanú mame. V rámci programového 
pásma si diváci pozreli najskôr program pri-
pravený detským folklórnym súborom Malé 
jedličky, ktorý pôsobí pri Základnej škole bl. 
Jána Pavla II vo Vyšných Lapšoch a ktoré-
ho vedúcou je Mária Braviaková, ml. Spolu 
s deťmi pripravila program, ktorý sa tema-
tický vzťahoval na sviatok matiek. Scénka 
sa odohrávala na dedine, kde sa deti zišli 
a spolu sa zhovárali o tom, čo pripravujú pre 
svoje mamky. Každé rozprávalo o tom, aké 
prekvapenie chystá pre svoju mamku. Po-
tom sa dievčatá začali učiť tancovať, aby pri 
ohrávani májov vedeli pekne zatancovať. 
Kapela im prihrávala a predviedli spišské 
tance. Vedúca súboru počas prípravy tejto 
scénky kládla veľký dôraz na používanie sta-

rých nárečových slov. A svojim zverencom sa snaží odkázať 
všetky svoje vedomosti o vyšnolapšanských zvykoch. Učí 
ich staré nárečové slová a vysvetľuje, čo znamenajú. Mno-
hé deti nemajú ani tušenie, že sa niekedy takéto slová bež-
né používali. Častokrát vyvolávajú tieto slová úsmev na ich 
tvárach. V súvislosti s tým DFS Malé Jedličky pripravil súťaž 
pre všetkých divákov tykajúcu sa hádania významu starých 
nárečových slov. Za dobrú odpoveď bola sladká odmena.

Na javisku ich neskôr vystriedali starší kamaráti 
z FS Hajduky, ktorí takisto uviedli scénku o sviatku matiek. 
Scénka bola pripravená v nárečí. Humorne ladená pred-
stavovala matku, ktorá narieka, že deti zabudli na jej svia-
tok. No predsa študujúca dcéra jej pripravila prekvapenie 
a navštívila ju práve na jej sviatok a zablahoželala jej pri 
tejto príležitosti. Svojím vystúpením potešili prítomných aj 
chlapci z Novej Belej - Stanisław Muś a Michal Moš, žiaci 
Umeleckej školy v Novom Targu F. Chopina, ktorí záhrali 
niekoľko skladieb na klarinete a bolo to ich prvé spoločné 
vystúpenie. Nakoniec FS Hajduky uzavrel program rezkými 
slovenskými pesničkami a spišskými tancami.

Pozvaní diváci odchádzali z vystúpení veľmi spokojní 
a boli milo prekvapení iniciatívou a ochotou, ktorú preu-
kázali mladí ľudia. Podotkli, že treba ich pochváliť za úsilie, 
vďaka ktorému sa v obci začalo niečo viac diať na kultúrnej 
úrovni a vedúcej za ústretovosť voči mladým a čas veno-
vaný na stretnutia, nácviky a podporu mladej generácie, 
ktorá sa viditeľne odráža na činnosti súboru. Ako sa hovo-
rí, stačí málo, aby mohlo klíčiť niečo pekne, a to sa vo Vyš-
ných Lapšoch deje a prajeme, aby sa to udržalo a naďalej 
rozvíjalo. 

Pocta matke – FS Hajduky

Výjav zo scénky venovanej matke
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Služba Bohu i ľuďom je náročná, ale v dnešnom sve-
te veľmi potrebná. V každodennom zhone dnešného 
sveta si málokto uvedomuje a váži milosti , ktorými 

nás Pán Boh požehnáva prostredníctvom pastorácie kňa-
zov.

Nebeský otec si vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova 
vdp. Jozefa Bednarčíka, ktorý prednedávnom, 14. mája 
t.r., oslávil 20. výročie kňazskej vysviacky. Sviatosť kňaz-
stva prijal z rúk vtedajšieho krakovského biskupa kardinála 
Franti ška Macharského. V súčasnosti  vdp. Bednarčík hlása 
Božie slovo farníkom v Nedeci, ktorí v nedeľu, 18. mája t.r., 
pripravili pre svojho farára prekvapenie a na slovenskej svä-

Krojované nedecké ženy

Francúzsky spisovateľ Lamartin na položenú otázku „Kto je 
kňaz?“, odpovedal: - V každej farnosti žije jeden človek, alebo aj 
viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. 
Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, 
manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväč-
šie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého 
slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše silou 
viery. 

V službe Bohu a veriacim
autor    DOROTA MOŚ

Kytica kvetov od zástupkyne farníkov
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tej omši mu ďakovali za kňazskú služ-
bu v Pánovej vinici. Pri tejto príležitos-
ti s vrúcnym blahoželaním prišli deti, 
mládež, miništranti a členovia farskej 
rady. Najprv blahoželali miništranti, 
deti a mládež. Neskôr sa prihovoril 
zástupca farskej rady Emil Neupauer: 
- Vstupom do kňazského seminára 
ste prejavili záujem stať sa katolíc-
kym kňazom. Týmto ste vzali na seba 
povinnosť vypestovať v sebe mravne 
čistý charakter. Ste muž ušľachtilých 
ľudských vlastností a Božích zásad. 
Kristus je Váš vzor, ktorý máte vždy 
pred sebou. V akejkoľvek spoločnosti, 
alebo za akýchkoľvek okolností bu-
dete ho mať vždy pred očami po celý 
život. Ďalej sme si vypočuli životopis 
a informácie o farnostiach, v ktorých 
jubilant doteraz pôsobil. Pripomeň-
me, že bol kaplánom v Zebrzydowiciach (1994 – 1998), 
v Nedeci (1998 – 2007), Trzemeśni (2007 – 2008), Zakopa-
nom (2008 – 2011), farárom v Nižných Šromovciach (2011 
– 2013) a od roku 2013 je farárom v Nedeci. Po prečítaní 
životopisu nasledovala spomienka na radostný deň pri-
mícií (15. mája 1994), ktorý bol veľmi dôležitý a vznešený 

NEDECA

nielen pre kňaza J. Bednarčíka, ale aj 
pre jeho matku a celú rodinu i farskú 
spoločnosť Novej Belej, odkiaľ pochá-
dza. Po vzrušujúcej spomienke nasle-
dovali slová poďakovania vyrieknuté 
z úst E. Neupauera: - Dovoľte mi, aby 
som sa za všetkých, čo z Vašich rúk pri-
jali sväté sviatosti za tých uplynulých 
20 rokov, vyslovil úprimné Pán Boh za-
plať! Zaiste sa pri tejto príležitosti ob-
zriete aj dozadu na uplynulé roky. Vaše 
účinkovanie prinášalo Vám radosti aj 
starosti. Sami najlepšie viete, čoho 
bolo viac. Nech Vás za všetko odmení 
dobrotivý Pán Boh. Do ďalších rokov 
Vám prajeme hojnosť Božích milostí 
a požehnania, aby ste raz požívali ne-
beskú radosť v nebi a stretli tam svoje 
ovečky, ktoré ste zachránili pre život 
v nebeskom kráľovstve. Slová poďako-

vania i blahoželaní odzneli po slovensky, v spišskom náre-
čí a po poľsky. Výstižné ich uzavreli slová pesničky, ktoré 
špeciálne pre jubilanta zaspievali z hľbky srdca gratulanti.

Pán farár neskrýval dojatie, poďakoval vrelo všetkým 
za pamäť o jeho výročiu a krásne slová želaní, ktoré si 
vypočul. Vyjadril aj svoju radosť z toho, že viacerí prítom-
ní farníci prišli v krásnych spišských nedeckých krojoch. 
Spomenul, že polovicu svojej kňazskej pôsobnosti strávil 
práve v Nedeci a preto je veľmi rád, že tu oslavuje svoje 
20. výročie služby v Pánovej vinici. Počas bohoslužby ďa-
koval za všetky milosti, ktorými ho Pán zahrnul. Ďakoval 
i za bohatú účasť na eucharistickom slávení pri tejto prí-
ležitosti, ktorá svedčí o tom, že veriacim záleží na výročí 
svojho farára, čo je i ľudsky povzbudzujúce.

Ubezpečil o svojich neustálych modlitbách za nich 
a prosil o modlitbu za seba i ostatných pastierov. Vyjadril 
želanie, aby Pán svojím milosrdenstvom prikryl jeho dote-
rajšie pôsobenie, a do jeho milosrdenstva vložil svoje ďal-
šie kňazské pôsobenie. 

Do ďalších rokov kňazskej služby Vám vyprosujeme 
veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky Panny 
Márie. 

Prihovára sa E. NeupauerGratulanti počas sv. omše

Kytica kvetov od zástupkyne farníkov

Mladší i starší s pripravenými gratuláciami

Deti taktiež vyjadrili svoju vďaku slovom i kvetmi
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Vzácna návšteva
V polovici mája t.r. sídlo Spolku Slovákov v Poľsku  

v Krakove navštívil generálny konzul Slovenskej republiky 
v Krakove Ivan Škorupa, ktorý sa stretol s generálnym ta-
jomníkom ÚV SSP Ľ. Molitorisom. Na spoločnom stretnutí 
rozprávali o otázkach spojených s postavením slovenskej 
národnostnej menšiny v Poľsku a aktuálnych pálčivých té-
mach. Generálny konzul si prezrel priestory, v ktorých sídli 
Spolok a tlačiarenskú výrobu. (aj)

autor    DOROTA MOŚ
foto    ARCHÍV T. CHOWAŃCA

Mať svoju záľubu a venovať sa jej je snom mnohých 
z nás, avšak je potrebné k tomu odhodlanie, aby 
sa vydarilo preniesť sen do reálnej podoby. Tomasz 

Chowaniec, ktorý pochádza zo spišskej podtatranskej 
obce Jurgov, sa dal na cestu za svojím snom. Je študentom 
prvého ročníka Umeleckej univerzity v Poznani (poľ. UAP) 
a rozvíja svoje vedomosti a zároveň svoju vášeň, ktorou 
je fotografia. Jeho dobrodružstvo s fotografiou sa začalo 
už na gymnáziu. Skôr sa zaoberal astronómiou, sledoval 
hviezdy a fotografoval ich. Takto sa zrodila vášeň k foto-
grafii. Po nejakej dobe sa stala tak silná, že počas strednej 
školy sa rozhodol pre štúdium fotografie v Poznani. O tom, 
že ho fotografia pohlcuje celého, nemusíme čitateľov pre-
sviedčať, stačí sám 
fakt, že Tomasz 
je iba na začiat-
ku štúdia a už sa 
veľmi angažuje 
do činnosti aka-
demickej obce. 
Spolu s kamarát-
mi založil Vedecký 
krúžok, v ktorom 
pružne pôsobí. Má 
už za sebou nie-
koľko projektov. 
Chce spolu s ka-
marátmi využiť čo 
najviac možností, 
hlavne pokiaľ ide 
o finančnú stránku, získať prostriedky z univerzitných fon-
dov alebo z európskych fondov pre ich odbornú činnosť. 
Zatiaľ sa bližšie zaoberá konceptuálnou fotografiou. Je to 
oblasť fotografie, ktorá vznikla v 60-tých rokoch minulého 
storočia. V popredí stojí myšlienka (motív) a emócia, ktorú 
chce sprostredkovať fotograf divákovi a podeliť sa o ňu. 
Konceptuálna fotografia sa vyznačuje tým, že fotograf 
nemusí dodržiavať pravidlá, najdôležitejšia je jeho fantá-
zia. V súčasnosti Tomasza fascinuje takýto druh fotografie 
a je na etape HĽADANIA. Zatiaľ ešte nevie presne určiť, či 
to bude akurát ten druh fotografie, či počas jeho štúdia 
a osobného rozvoja nastane nejaká zmena. Svoje školské 
projekty vystavuje spolu s kamarátmi. Nedávno, 11. mája 
t.r., vo svojom rodnom dome otvoril spolu s kamarátmi 
výstavu fotografii, ktorú sprístupnili všetkým záujemcom 
a srdečne na ňu pozývajú. Prezentované fotografie sú na 
predaj.

V poslednej dobe Tomasz realizoval projekt venovaný 
tematike vlasov a ich symbolike. Ako uviedol v rozhovo-
re, symbolika vlasov bola výrečná už od začiatku dejín 
ľudstva. Sú symbolom vitality a sexuality, zdravia a taktiež 
zdravého životného štýlu, a tým zárukou plodnosti. Sivé 
vlasy sú znamením staroby a životnej múdrosti.

V minulosti sa verilo, že v ženských vlasoch je skrytá 
magická moc a tvorivá energia, že sú zdrojom života a sídli 
v nich duša. V starožitnosti mladé ženy prinášali obetu zo 
svojich vlasov Afrodite ako prosbu o dobrého manžela. Kým 
u mužov dlhé vlasy boli symbolom sily a chrabrosti. Táto 
symbolika bola nielen v starších európskych kultúrach, ale 
aj japonskej či u Aztékov. V staroveku dlhé vlasy boli sym-
bolom slobody, a rituál ich strihania, napr. pri väzňoch či 
vojakoch ostal dodnes symbolom súhlasu s vôľou naháňa-
júceho. Symbolika vlasov bola zachovaná aj v kresťanstve. 
Stredovekí rytieri mali povinnosť mať dlhé vlasy podľa vzoru 
Krista. Starý zákon spomína aj príbeh Samsona, ktorý stráca 
silu po ostrihaní vlasov. Kniha Izaiáša opisuje holenie hlavy 
ako niečo hanebné, čo bolo aj v staroveku, keď za trest sa 
holilo hlavy odsúdeným, cudzoložniciam. V slovanskej tra-
dícií taktiež nechýbajú obrady, v ktorých hlavnú úlohu zo-
hrávali vlasy. Sedemročným chlapcom sa strihali vlasy a od 

tej chvíle sa ich 
zverovalo do opa-
tery otca, ktorý ich 
učil mužským prá-
cam. Dievčatám 
sa v tom istom ob-
dobí začali pliesť 
vrkoče, symbol 
panenstva, a ve-
novali sa domácim 
prácam. Rozlúč-
kou s panenstvom 
bolo rozpletanie 
vrkoča, rozpletanie 
rodinných zväz-
kov a uvoľnenie 
naučených doma 

schopností, ktoré bude dievča používať v novej rodine. Bolo 
to spojené s verejným ukázaním dlhých vlasov. Dievča, kto-
ré stratilo panenstvo pred svadbou, išlo na sobáš s krátkymi 
vlasmi. Na svadbách sa konalo čepčenie nevesty, pri ktorom 
sa neveste ostrihal vrkoč, čo bolo symbolickou rozlúčkou 
s panenstvom. Mnohé z týchto obradov vo zvyškovej podo-
be pretrvalo v Poľsku i na Slovensku dodnes. 

A tejto tematike venoval Tomasz v poslednej dobe via-
ceré fotografie. 

Prajeme mu, aby sa mu darilo zhmotňovať svoje pred-
stavy na fotografiách, ktoré bude mať príležitosť prezento-
vať širokej verejnosti, počas mnohých výstav. 

Predstavy zhmotnené na fotografii

Skupinový portrét, 2013 (120 x 60 cm, digitálna fotografia)
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autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Slová sú šošovky na zaostrenie mysle – povedala Ayn Rand. 

A práve v týchto šošovkách sa odrážajú naše myšlienkové po-
chody, ktoré zhmotňujeme v slovách. Recitačné súťaže sú určite 
takýmto odzrkadlením myšlienok, slov básnikov a spisovateľov 
v podaní malých i väčších prednášajúcich, ktorí sa pasujú s vlast-
nou interpretáciou napísaného slova.

Krása hovoreného slova zaznela 22. mája t.r. v Centre 
slovenskej kultúry v Novej Belej, kde sa uskutočnila 
súťaž v prednese poľskej a slovenskej poézie. Táto 

súťaž bola jedným zo sprievodných podujatí  v rámci pro-
jektu realizovaného Obvodným výborom Spolku Slovákov 
na Spiši za spolupráce s Oravským kultúrnym strediskom 
v Dolnom Kubíne na Slovensku s názvom Sprevádzkovanie 
oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej 
na Spiši, ktorý bol podporený z európskych prostriedkov 
prostredníctvom Euroregiónu Tatry. 

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl a gymnázií zo 
Spiša a Oravy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Mla-
dí recitátori predniesli poéziu a prózu od poľských i slo-
venských autorov. Prednesy boli v slovenskom a poľskom 
jazyku, v spišskom a oravskom nárečí. Medzi obľúbených 
a vďačných na recitáciu autorov patria napr.: I. Grobarczyk, 

Ľ. Podjavorinská, M. Razúsová-Martáková, J. Kochanowski, 
M. Wnęková, K. Bendová, M. Rúfus, P.O. Hviezdoslav, 
J. Bodenek, M. Krzysztofek a ďalší. Občas žiaci siahli aj po 
menej známych o. i. P. Grňovi, S. Havelkovej, J. Grešákovi.

Na úvod všetkých prítomných privítal generálny tajom-
ník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý vo svojom príhovore 
zdôraznil potrebu organizovania takýchto akcií pre deti  
a mládež, aby sa zdokonaľovali v prednese a oboznamo-
vali s novými dielami a autormi. Neskôr už javisko patri-
lo recitátorom. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách 
v poézií a próze. Tento rok sa do súťaže prihlásili žiaci zo 
základných škôl z Novej Belej, Krempách, Kacvína, Jurgova, 
Nedece, Podvlka a gymnázií z Krempách a Nižných Lápš. 

Recitátorov hodnoti la porota v zložení: lektorka sloven-
ského jazyka Drahoslava Skopárová, redaktorka Života Mi-
lica Majeriková-Molitoris a tajomník redakcie Život Marián 
Smondek. Porota sledovala výber diela, výslovnosť a cel-
kový umelecký dojem. 

Všetky prednesy si s pozornosťou vypočuli aj, o. i. pod-
predseda SSP Dominik Surma, generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, bývalý a terajší obvodný predseda SSP 
na Spiši Franti šek Kurnat a Franti šek Mlynarčík, školská 
inšpektorka z Oddelenia kuratória z Nového Targu Aniela 
Kasiniak, koordinátor projektu Jozef Majerčák a ďalší kra-
jania. 

  AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ Ľ. Podjavorinská, M. Razúsová-Martáková, J. Kochanowski, 

Deň poľskej a slovenskej poézie 

Začiatočné slovo patrilo: Ľ. Molitorisovi a J. Majerčakovi a neskôr A. Kasiniak
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Podľa toho, čo odznelo z úst porotcov, tohtoročná sú-
ťaž mala peknú úroveň. Prednes v staršej skupine bol veľ-
mi dobrý a preto sa porota veľmi dlho rozhodovala, komu 
udelí prvé miesto. Ako na záver povedal generálny tajom-
ník Ľ. Molitoris: - Poďakovanie patrí učiteľom za vynakla-
dané úsilie pri príprave žiakov na súťaž. Žiakom gratulujem 
k ich výsledkom. Potom sa slová ujala zástupkyňa Odde-
lenia kuratória z Nového Targu A. Kasiniak, ktorá s obdi-
vom počúvala malých i väčších súťažiacich a gratulovala 
im výborných výkonov, snaživosti a ochoty venovať sa li-
terárnym žánrom. Zdôraznila, že pestrosť tohto prostredia 
podporuje slovenčina a slovenská národnostná menšina, 
ktorej tradície a jazyk sa pekne odzrkadlili počas prednesu. 
Táto súťaž bola podľa nej výborným spájacím článkom me-
dzi mladou generáciou, ktorá sa učí úcty voči inonárodnej 

literatúre i jazyku, a staršou generáciou. Popriala taktiež 
žiakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

Záver recitačnej súťaže patril už očakávanému vyhlá-
seniu výsledkov a odovzdaniu vecných cien, ktoré si žiaci 
vyzdvihli z rúk generálneho tajomníka Ľ. Molitorisa, čle-
nov poroty a koordinátora projektu J. Majerčaka. Nikto 
neodišiel naprázdno. Žiaci bez umiestnenia dostali ceny 
útechy. 

Pri tejto príležitosti sme si spomenuli na krajana ma-
liara a básnika Františka Kolkoviča, ktorý každoročne dlhé 
obdobie bol spolu s nami na recitáciách a hodnotil výkony 
žiakov. Žiaľ, tento rok už uplynuli dva roky od jeho náhle-
ho odchodu. Bol veľkým horliteľom a podporovateľom 
propagácie prednesu medzi žiakmi a jemu sme venovali 
túto súťaž.

Myslím si, že všetkým patrí vďaka za účasť a príjem-
nú atmosféru, ktorá celý čas vládla. Neostáva mi nič iné 
ako pozvať všetkých už teraz na budúcoročnú recitačnú 
súťaž.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
Mladšia skupina (1.-3. trieda ZŠ)
Poézia
1. Júlia Chowaniecová zo Základnej školy z Krempách
2. Marta Čongvová zo Základnej školy z Jurgova
3. Anna Špernogová zo Základnej školy v Kacvíne
Próza
1. Kamil Łukasz zo Základnej školy z Krempách
2. Kamil Paciga zo Základnej školy z Krempách
3. Gabriel Skwarek zo Základnej školy z Novej Belej

E. Bendyková z Novej Belej J. Pieronek z Podvlka

A. Špernogová z Kacvína

Súťažné prednesy pozorne sledovala porota Žiačky z Kacvína

Vybavenie knižnice  
ako prví vyskúšali oravskí žiaci

K.Łukaszová z Krempách A. Krištofeková z Novej Belej
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Staršia skupina  
(4.-6. tr. ZŠ)
Poézia
1. Renáta Podgórna zo Zá-
kladnej školy v Novej Belej
2. Karolína Łukaszová zo Zá-
kladnej školy z Krempách
2. Katarína Kaczmarczyková 

zo Základnej školy z Krempách
3. Mariola Pierwolová zo Základnej školy z Nedece
3. Daniel Augustyniak zo Združenej školy v Podvlku

Próza
1. Michal Moš zo Základnej školy v Novej Belej
2. Paulína Wojeńská zo Základnej školy z Kacvína
3. Lukáš Bargiel zo Základnej školy z Jurgova

Skupina gymnázií

Poézia
1. Eva Bendyková z Gymnázia v Krempachoch

Próza
1. Monika Radecká z Gymnázia v Nižných Lapšoch
2. Karolína Radecká z Gymnázia v Nižných Lapšoch

Zvláštné ocenenie za prednes získala: Tatiana Bryjová zo 
Združenej školy v Podvlku 

Obecenstvo počúva prednesy žiakov

Odovzdávanie odmien Radosť zo získaných cien

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem  
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

V očakávaní na výsledky

Sústredení účastníci pred prednesom
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Dychový maratón na Spiši
autor  AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ 
foto  A. JENDŽEJČÍKOVÁ, M. SMONDEK

Dychová hudba je úzko spojená so spišskými a oravskými 
obcami, v ktorých dychový orchester je prirodzenou zložkou, 
ba priam ozdobou miestneho obyvateľstva. V minulosti nebola 
takmer obec, kde by nebola dychovka. V súčasnosti sa táto tradí-
cia akosi vytráca z našich obcí, ale dychovky, ktoré sa udržali sú 
nositeľom pekných hudobných tradícií. Práca kapelníkov je nároč-
ná, lebo nezriedka musia mať v sebe nielen ducha hudobníka, ale 
i manažéra, ktorý vie prilákať do dychovky mladých nádejných 
hudobníkov a potom ich aj vie motivovať, aby chceli v dychovej 
hudbe pôsobiť. Zároveň dychovke je potrebné zadovážiť možnosť 
častej prezentácie pred publikom, aby nacvičený program mohla 
prezentovať. Jednu z takýchto možností im každoročne ponúka 
Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý organizuje prehliadku dychových 
hudieb. 

Tohtoročná, XXXIII. prehliadka krajanských dycho-
vých hudieb, sa uskutočnila 1. júna t.r. v Novej Belej 
vedľa Centra slovenskej kultúry. Konala sa v rámci 

projektu s názvom „Sprevádzkovanie oddelenia kultúry 
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši“, ktorý 

realizuje Obvodný výbor na Spiši v spolupráci s Oravským 
kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, podporeného Eu-
rópskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja a štátneho 
rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry. Prehliadku 
podporilo Ministerstvo administratí vy a digitalizácie PR a 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Paráda dychoviek
Po príchode dychoviek do centra obce Nová Belá, nas-

túpili jednotlivé kolektí vy do zástupu, ktorý sa vydal na 
pochod po obci. Pestrofarebný sprievod zaujal obyvateľov 
a bol živou pozvánkou na prehliadku dychoviek. Počas pa-
rády každá dychovka zahrala nejaké skladby a ich znenie 
už rozohrialo srdcia ľudí pre počúvanie dychovej hudby. 
Nakoniec pochod prišiel k javisku a tam uzavrel prvú časť 
prezentácie dychoviek.

Dychový maratón
Na úvod všetky zúčastnené dychovky privítal generálny 

tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý im poprial veľa úspe-
chov a divákom pekné zážitky. Slová sa ujal aj generálny 
konzul SR v Krakove I. Škorupa, ktorý vyjadril potešenie, že 
sa v takomto peknom prostredí má možnosť stretnúť s kra-
janmi a spoznávať ich tradície. Následne slovo patrilo ria-
diteľovi Odboru dotácií a ekonomiky Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí doc. Ing. M. Koščovi, CSc. Vo svojom 

Párada dychoviek, v popredí domáci dychový orchester

Divákov privítali J. Majerčak a Ľ. Molitoris
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príhovore poďakoval za takéto pekné stretnutie a poprial 
tomuto podujatiu a jeho organizátorom mnoho pekných 
ročníkov a vytrvalosti pri jeho organizácii. Prítomných po-
zdravil listom aj maršalek Malopoľského kraja M. Sowa, 
ktorý prečítala zhromaždeným D. Majerčaková, ktorá spo-
lu s D. Mošovou nás sprevádzali dychovým maratónom.

Ako prvá sa na javisku prezentovala domáca dychovka 
kanonika Františka Móša, ktorá hrá pod taktovkou J. Cer-
vasa. Zahrala pekné polky a pochody. Vystriedal ju folklór-
ny súbor Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý predviedol pásmo 
spišských a slovenských tancov a piesní. Pre niektoré taneč-
né páry bolo toto vystúpenie premiérou a výsledkom ich 
dlhodobejšieho nácviku, čo však pekne zvládli. Po vrtkých 
ľudových melódiách sme sa opäť preniesli k dychovej hud-
be a to pričinením jednej z najstarších dychoviek na Spiši 
pod taktovkou F. Čongvu. Vo svojom už vyše 180-ročnom 
pôsobení jurgovská dychovka svojou hrou oslovila mnohých 
divákov. Nášmu publiku sa predstavila plnými energie pol-
kami, valčíkmi a pochodmi. Po nich javisko patrilo síce o nie-
čo mladšej, lebo vyše 120-ročnej dychovke z Vyšných Lápš, 
ktorá zahrala, pod taktovkou M. Gryglaka, divákom svižné 
a známe skladby, pri ktorých sa nohy samé hrnuli do tanca. 
Vyšnolapšanov vystriedala dychovka z Nižných Lápš, ktorá 
hra pod taktovkou H. Kalafuta. Predstavila sa tradičnými dy-
chovými skladbami, ale aj modernými skladbami prepraco-
vanými na hudobné nástroje, ktoré pritiahli pozornosť mla-
dých divákov. Po tomto rezkom koncerte na javisko prišiel 
detský folklórny súbor Pilsko z Oravského Veselého, ktorý 

priniesol pásmo goralských a slovenských tancov, piesní 
a detských hier. Súbor pôsobí 42 rokov a v súčasnosti je 
jeho vedúcou P. Ganobčíková. Po príjemnom folklórnom 
spestrení programu sa divákom opäť predstavila dychovka 
a tentoraz mládežnícka z Kacvína. Táto dychovka pôsobí 
pri Dome slovenskej kultúry v Kacvíne a hra pod taktovkou 
S. Wojtaszka. Potešila nielen hrou, ale aj spevom. Tam pod 
Tatrami zaspieval A. Soja, ku ktorému sa pripojilo s ocho-
tou celé publikum. Následne javisko patrilo domácemu 
folklórnemu Spiš, ktorý zatancoval tzv. fľaškový tanec 
a veselo k tomu zaspieval. Ako posledná sa divákom pred-
stavila hosťujúca dychovka z Kanianky zo Slovenska, ktorá 
je zložená z mladých hudobníkov a speváčok, ktorí sú štu-
dentmi a absolventmi slovenských škôl múzických umení. 
Kapelníkom je známy slovenský hudobný skladateľ a aran-
žér Jozef Baláž ml. Spolu s dychovkou prišla mažoretko-
vá tanečná skupina TREND pôsobiaca pri CVČ Spektrum 
v Prievidzi. Krásne mažoretky vedú K. Sokolová a A. So-
kolová-Dražová. Ich tanečný program prilákal veľký počet 
divákov. Hudobný podklad k ich choreografii im poskytla 
dychovka Maguranka. Veselý dychovo-zábavný program 
nás priviedol ku koncu podujatia.

Potom kapelníkom a vedúcim dychoviek a súborov 
odovzdal diplomy, vázy a odmeny generálny tajomník ÚV 
SSP Ľ. Molitoris a koordinátor projektu J. Majerčak. 

Na záver opätovne všetkých účastníkov vyprevádzali 
domov krásne melódie a spev slovenskej dychovky z Prie-
vidze, ako aj kvapky dažďu, ktorý práve začal pršať. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem  
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

Koncertuje  
kacvínska dychovka Rezké tance v podaní DFS Pilsko z Oravského Veselého

Hrá dychovka z Vyšných Lápš Hľadisko plné divákov



24 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 6/2014

 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (29)

Teda v tomto ešte tak veľmi nenarušenom prostre-
dí na hlavnom námestí sa občas umiestnili dočasné 
predajné stánky, raz novinové, inokedy Zelovocu, aby 

ľudia na hlavnej komunikačnej tepne mali prehľad o tom, 
čo práve dostať najmä zo sezónnej zeleniny a ovocia a čo 
práve zahraničný obchod doviezol z prebytkových zásob 
kapitalistického poľnohospodárstva. Vždy bolo nedostat-
kovým tovarom južné ovocie. Ale niekedy obchod zazmät-
koval a chýbali praobyčajné zemiaky, ktorých odjakživa na 
Slovensku býval dostatok. Kto prišiel skôr, skôr sa mu aj 
ušlo…

V roku 1952 premiestnili do Nitry poľnohospodár-
sku časť Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesnícke-
ho inžinierstva z Košíc. Novoustanovená Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre znamenala radikálny zlom 
v živote mešťanov. Vysokoškolský študentský živel vtr-
hol do ospalého poľnohospodárskeho mestečka a začal 
postupne meniť nielen sociálnu štruktúru obyvateľstva 
Nitry, ale aj medziľudské vzťahy. Vysokoškoláci mali ši-
roké vekové zastúpenie, pretože do Nitry sa z Košíc pre-
sunuli aj vyššie ročníky, v ktorých bolo mnoho starších 
študentov, bývalých vojakov, čo namiesto pušky a auto-
matu vzali do ruky knihu, zošit a pero. Do prvých roční-
kov nastupovali opäť popri mladučkých maturantoch aj 
staršie zaslúžilé robotnícke kádre. Všetci títo študenti 
mali veľkú zásluhu na tom, že mesto ožilo čulejším noč-
ným životom, najmä v dňoch po štipendiách v každom 
mesiaci, pokiaľ sa peniaze nerozkotúľali. Tým, čo prišli 
z robotníckych kurzov, tzv. prípravkárom peniaze vydr-
žali dlhšie, pretože ako robotnícke kádre mali oveľa vyš-
šie štipendium a okrem neho dostávali aj príplatky na 
šatstvo a na učebné pomôcky. Nočný podnik v hoteli 
Stalingrad, známy v meste ako Ponorka, bol miestom 
zábavy do skorých ranných hodín pre tých, ktorý si po-
sunuli čas a radi skúmali a študovali aj nočný život v nit-
rianskych podnikoch.

Vlado Z. a Viktor P. boli študentmi poľnohospodárskej 
vysokej školy. Oného jarného dňa vyšli obaja z Ponorky, 
kde záverečná bývala nad ránom, hodne podgurážení, 
lebo nedávno dostali štipendium i prídavky na stravu 
a oblečenie, a zapadli do dobrej partie. Lenže ráno to 
bolo horšie. Internát bol ešte zamknutý a bolo treba 
nejaký čas vydržať vonku a prevetrať sa, lebo internát 
otvárali o šiestej. O desiatej už bolo cvičenie z anató-
mie hospodárskych zvierat a ten asistent si na kontrolu 
účasti veľmi potrpel. S fľašou pod pazuchou sa presunuli 
k drevenému stánku Zelovocu pred budovu starej pošty 
a družne debatovali, občas si prihnúc z fľaše, aby udržali 
hladinu alkoholu a eufórie v tele i v mysli. Keď bola fľaš-
ka prázdna, Vlado ju položil na zem a obaja pomaličky 
pofajčievali s vyhrnutými goliermi, lebo rána ešte bývali 
chladné. Vtedy sa pri nich zastavil prvý okoloidúci, ktorí 
nemohol ráno spať a z ničoho nič sa ich pýta:

„Na čo stojíte?” a spýtavo sa na nich pozerá. Vlado sa 
pozrel nechápavo na Viktora, zažmurkal a naklonil sa k pri-
šelcovi, akoby dobre nechápal jeho otázku. Ten mu ju teda 
v inej podobe znovu zopakoval:

„Nebodaj prišli zemiaky! Kedy otvárajú?” Bystrý Viktor, 
ktorý bol povestný svojím humorom, sa ihneď zorientoval 
a odpovedá:

„Tu by to malo byť napísané,” a obrátil sa, hľadajúc nad 
predajným okienkom štítok s rozpisom predajnej doby po-
čas týždňa. „Tu to máme… otvorené… od šiestej do osem-
nástej. To znamená, že za takú hodinku otvárajú.“

„To je dobre, to počkám. Aj tak teraz zrána nemôžem 
spávať,” pokračoval zhovorčivý človiečik, tak okolo šesťde-
siatky, ustavične žmurkajúc očami, akoby mu do nich niečo 
padlo. „Vy ste hodne mladší, vy to nepamätáte, ale ja vám 
môžem povedať, že to tu ešte nebolo, aby na Slovensku 
neboli zemiaky. Veď my sme boli na kapuste a zemiakoch 
vychovaní. Určite je to tak aj u vás, ináč by ste tu na zemia-
ky tak zavčasu rána nestáli.

To už aj Vlado bystro prikývol a poznamenal:
„Bez zemiakov sa na Slovensku žiť nedá. My keď nemá-

me k mäsu zemiaky, akoby sme ani neobedovali,“ dodal 
a pozrel sa veselo na Viktora. Obaja už boli správne nala-
dení a tušili zábavu. Vlado by bol ešte hádam rozvíjal svoje 
predstavy o vzťahu Slovače k zemiakom, keby na scénu ne-
vystúpila ďalšia postava. Bola to zhodou okolností známa 
človiečika, ktorý ich oslovil a ten ju s nadšením privítal.

„Ako vieš, Jolanka, že prišli zemiaky?” pýtal sa jej hneď 
po zvítaní človiečik.

„Minulý týždeň vedúca predajne čosi spomínala,” od-
povedala Jolana a hneď preniesla rozhovor na ich spoloč-
né záležitosti. „Počul si, Fana Javorková je v nemocnici?“

„Nie, čo sa jej preboha stalo?” zvýšil pozornosť človie-
čik. Viktor s Vladom videli, že ide o záležitosti, ktoré sa ich 
netýkajú a preto sa vrátili k svojmu neutrálnemu dialógu 
o rannom speve drozdov a o kocúrovi známeho podivín-
skeho profesora z ich školy, ktorý liezol mnohým na nervy 
a ktorého bude treba potrestať, najlep šie vymiškovať.

Neuplynulo ani päť minút, keď sa pri nich pristavili 
ďalší ľu dia a znovu s tou istou otázkou, ale to už Viktor 
so svojím kama rátom boli mimo hry, pretože títo Nitrania 
z Dolného mesta sa vtedy všetci viac-menej poznali a na-
vzájom si odovzdávali štafetu základnej informácie. Lenže 
dvaja hrdinovia s pribúdajúcimi mi nútami začali byť ner-
vóznejší a nespokojnejší. Viktor pozrel na hodiny na mest-
skom dome a hovorí Vladovi potichu, trochu sa nakloniac 
k nemu: „Mali by sme sa už vypariť!“

„Ale ako?” naznačuje mu posunkom hlavy Vlado. Viktor 
zvykol byť v každej situácii suverénom a po chvíľke sa naklonil 
k človiečikovi, keď ten urobil prestávku v rozhovore so svojou 
známou, a ticho ho poprosil:„Potrebujeme si na chvíľu od-
skočiť. Podržte nám miesto!“ a už sa aj ponáhľali, lebo ako sa 
zdalo, to vzrušenie im naozaj privodilo nutkanie na telesnú 
potrebu. A za nimi doliehal hlas človiečika:„Samozrejme, ja 
tu budem čakať.“ Úmerne s približujúcim sa časom otvorenia 
predajne, zástup sa predlžoval a rozhovory ľudí oživovali ná-
mestie, až do príchodu vedúcej. Človiečik ju už zďaleka oslo-
vil: „Tak ako ste sa vyspali, pani vedúca?“
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„Aká som ja vám pani, pán Držka? Veď ja som pracujúca 
súdružka, odkedy ma preradili do výroby. A vôbec, ako ste 
sa dozvedeli, že prišli citróny? Doviezli mi ich včera pred 
záverečnou, keď tu nikoho nebolo,“ divila sa vedúca.

V zástupe nastal šum. „Citróny prišli,” preletela ako 
blesk novina až ku poslednému čakajúcemu. Citróny nebý-
vajú často. Všetci sa potešili a mnohí zabudli, že čakali na 
zemiaky. Iba človiečik bol akýsi nesvoj a trval na svojom:

„Ale ja čakám, pani vedúca, na zemiaky.” „Zemiaky ne-
prišli. Ani som ich ešte nečakala, pán Držka. Vraj podnik 
zahraničného obchodu nakúpil zemiaky v zahraničí a má 
prísť zásielka z Poľska. Ale kým sa to rozdistribuuje, to ešte 
potrvá.“ „Ale tí mladí, čo im držím miesto, čakali…,“ ťažká 
si svojej susedke človiečik uhýnajúc bokom tlaku zástupu, 

lebo veď on na citróny nečaká. On má ešte dobrú kyslú ka-
pustu, ktorá mu po zime ostala. Vysvetľujúc známej svoje 
za i proti, naraz sa pozastaví a poznamená:

„Tí mladí sa už asi nevrátia. Možno že stretli po ces-
te vedúcu… a citróny ich nezaujímajú. Ale, čo ak to boli 
hnojári z vysokej a tu len odpočívali po fláme a z nás si 
len chceli vystreliť!?“ Ale jeho poznámka už nikoho nezau-
jímala, pretože citróny už dávno neboli a tie, čo vedúca 
vykladala na vyklopenú dosku drevenej búdy, vyzerali pre-
krásne: žltučké, ani malé, ani veľké. Všetci boli naradostení 
a spokojní.

(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 
Nitra 2010, 183 s.)

autor    MARIÁN SMONDEK
Dňa 15. mája 2014 sa v kaviarni Zakopianka pri krakov-

ských plantách uskutočnila vernisáž výstavy venovaná desia-
temu výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 
Otváral ju generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa, ktorý 
pri tejto príležitosti prítomným hosťom povedal: – 1. mája 
2004 Slovensko otvorilo novú stránku svojej histórie spolu so 
svojimi susedmi, o.i Poľskom. Aj napriek tomu, že Únia i naše 
štáty si museli poradiť s viacerými ťažkosťami, naďalej pre-
važujú pozitívne aspekty vyplývajúce zo vstupu do Európskej 
únie. Verím, že začiatok druhého desaťročia prinesie len samé 
pozitíva vo všetkých sférach, od ekonomickej po spoločenskú a 
predovšetkým viac pozitívneho myslenia a viery voči Únii.

Výstava opisuje históriu vstupu Slovenska do európ-
skych štruktúr. Poukazuje na etapy, ktorými muse-
lo Slovensko prejsť, aby sa stalo plnohodnotným 

členom Únie. Následne poukazuje na zmeny, aké nastali 
neskôr, ako vstup Slovenska do schengenského priestoru, 
prijatie spoločnej európskej meny, ale taktiež predstavuje 
slovenské regionálne výrobky, o.i. Žitavskú papriku, Skalic-
ký trdelník, bryndzu, Slovenský oštiepok, Oravský korbá-
čik, Slovenskú parenicu a iné.

Desiate výročie vstupu SR do EÚ

Výstavy sa zúčastnili o. i. predseda malopoľského sne-
mu K. Barczyk, predstavitelia krakovských konzulátov, 
zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku, Katedier filológie 
slovenského jazyka na Jagelovskej i Sliezskej univerzite 
a ďalší. 

Generálny konzul SR v Krakove sa prihovára zhromaždeným

Zástupcovia Spolku i redakcie Život v rozhovore s pánom konzulom. Foto: D. Wróblewski
Študenti slovakistiky zo Sliezskej univerzity s gen. konzulom SR a svojou lektorkou 
Andreou Goótšovou. Foto: D. Wróblewski
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Rozlúčka prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Na prelome mája a júna uskutočnil prezident SR Ivan 

Gašparovič, pri príležitosti ukončenia druhého funkčné-
ho obdobia na poste hlavy štátu, viacero rozlúčkových 
stretnutí. Koncom mája  sa konalo rozlúčkové stretnutie s 
poľským prezidentom vo Varšave, ktorého sa o.i. zúčastni-
li aj predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku Jozef Čongva 
a Ľudomír Molitoris. Druhého júna prijal Ivan Gašparovič 
v prezidentskom paláci niekoľko desiatok osobností slo-
venského politického, spoločenského a kultúrneho života. 
O deväť dní neskôr sa rozlúčil taktiež s členmi slovenskej 
vlády a poslancami Národnej rady SR. Úrad hlavy štátu SR 
symbolicky odovzdal novozvolenému prezidentovi Andre-
jovi Kiskovi 15. júna. (mm-m)

Inaugurácia nového prezidenta Andreja Kisku
Dňa 15. júna sa konala inaugurácia nového slovenské-

ho prezidenta Andreja Kisku. Po zložení slávnostného sľu-
bu predniesol krátky prejav, v ktorom naznačil svoju pred-
stavu výkonu prezidentského úradu, pozdravil jednotky 
Ozbrojených síl SR, zúčastnil sa ekumenickej pobožnosti v 
Dóme sv. Martina a symbolicky prevzal od Ivana Gašpa-
roviča  prezidentský úrad. V deň inaugurácie sa uskutoč-
nila tiež slávnostná recepcia, na ktorej sa zúčastnili poli-
tici, diplomati, rektori vysokých škôl i ďalší pozvaní hostia 
z mimovládneho sektoru a podnikateľského prostredia. 
Zároveň bol v záhrade Prezidentského paláca podávaný 
obed ľuďom bez domova, seniorom využívajúcim opatro-
vateľské služby a mladým ľuďom, ktorí vyrastali v detských 
domovoch. (mm-m)

Cena ministra životného prostredia  
pre Červený Kláštor

V priestoroch bratislavského hotela Bôrik sa 5. júna 
2014 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny ministra 
životného prostredia za rok 2014. Minister životného pro-
stredia Peter Žiga sa poďakoval tým, ktorí sa počas uply-
nulých pätnástich rokov zaslúžili o ochranu a starostlivosť 
o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia 
si prebralo ocenenie Cenu ministra životného prostredia, 
Čestné uznanie a Ďakovný list spolu tridsaťpäť nominova-
ných kandidátov. Minister Peter Žiga odovzdal tieto oce-
nenia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. 

Medzi ocenenými nechýbala ani obec Červený Kláštor, 
ktorej minister Žiga na odporúčanie osobitnej hodnotiacej 
komisie udelil Čestné uznanie v kategórii občianske zdru-
ženia, obce, podniky a kolektívy za mimoriadne výsledky, 
dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a 
rozvoj environmentalistiky. Ocenenie prevzal starosta Ing. 
Štefan Džurný (prvý sprava). (SDZ)

Kostelničákov ornament
Posledný májový piatok bola v kultúrnom dome v Spiš-

skej Starej Vsi otvorená výstava súťažných výtvarných prác 
Kostelničákov ornament 2014. Tohto aktu sa o.i. zúčastni-
la príbuzná Š. L. Kostelničáka PhDr. Anna Kostelničáková 
z Bratislavy, zástupca primátora mesta Ing. Július Lojek, 
riaditeľka  ZPO Sromowce Niżne Grażyna Labno, pedagó-
govia a žiaci miestnej spojenej školy i iných zúčastnených 
škôl. Umelca si najskôr uctili položením venca pri jeho 
buste, kde sa prihovorili obaja vyššie menovaní hostia. 
Krásnym programom prispeli členovia súboru Pieniny, aj 
žiaci Základnej umeleckej školy. Svojou básnickou tvorbou 
potešili publikum žiačky ZŠ Spišská Stará Ves Lenka Ková-
čiková, Ester Švienta aj Nikola Zálešová. Otvorenie bolo 
spojené s vyhodnotením súťaže, do ktorej sa tento rok sa 
zapojilo deväť slovenských a jedna poľská škola, s 213 sú-
ťažnými prácami. Vernisáž mala ešte jednu milú časť, uve-
denie do života knihy autorky Beáty Švientej, učiteľky ZŠ, 
s názvom Rodákovi. Je to útla zbierka, 7 básní venovaných 
Š. L. Kostelničákovi, je ilustrovaná žiackymi súťažnými prá-
cami. (Mgr. Anna Kromková)

Novotská hrudka
Výrobcovia syrov i ďalší záujemcovia o podoby pastier-

skej kultúry sa stretli 29. júna v Novoti na podujatí, ktoré 
voňalo i chutilo syrmi doslova. Agrovex Novoť, obec No-
voť a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
pre všetkých pripravili Jarmok syrov - Novotskú hrudku 
2014 v priestore pri Obecnom úrade. Tam sa uskutočni-
la súťaž a výstava figurálnych syrov, súťaž o najlepšiu ov-
čiu hrudku, novotská liga v ťahaní syrových nití a jarmok 
ľudových tvorcov. V kultúrnom programe sa predstavili 
ľudové hudby Brodecovcov z Novote, Kamenčan zo Záka-
menného, hudba Variant z Oravského Veselého a na záver 
všetkým zahral DJ Miro z Novote. Súčasťou aktuálneho 
ročníka podujatia bol seminár o možnostiach výroby syrov 
v domácich podmienkach, realizovaný v spolupráci s Ná-
rodným centrom pre rovnosť príležitostí. (PhDr. Miroslav 
Žabenský)

Habovka patrila ľudovému spevu a hudbe
Galaprogramom spojeným s vyhlásením výsledkov vy-

vrcholila v nedeľu (9.6.) Vidiečanova Habovka. Celoštátna 
súťaž detského hudobného folklóru, realizovaná na po-
česť niekdajšieho habovského primáša Jozefa Vidiečana 
prilákala pod Roháče viac ako 350 súťažiacich – víťazov 
krajských súťaží z celého Slovenska i početných divákov. 
Súťažiaci sa v kategóriách detské spevácke skupiny, detské 
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ľudové hudby, speváci a inštrumentalisti  predstavili naj-
skôr v sobotu popoludní v súťaži pred porotou. Tej predse-
dal prof. Bernard Garaj z UKF v Nitre. Program Vidiečano-
vej Habovky pokračoval večernou školou tanca. V nedeľu 
sa vedúci hudieb i speváckych skupín stretli s porotou na 
rozborovom seminári, pre ostatných bola pripravená náv-
števa Múzea oravskej dediny v Zuberci a zástupcovia orga-
nizátorov i muzikantov sa stretli i pri hrobe Jozefa Vidie-
čana na miestnom cintoríne. Záver habovského stretnuti a 
patril galaprogramu, v ktorom sa predstavili najúspešnejší 
interpreti , zaradení porotou do zlatého pásma a laureáti . 
Tými sa rozhodnutí m poroty v jednotlivých kategóriách 
tento roku stali: detská spevácka skupina detského fol-
klórneho súboru Heľpančok z Detvy, Goralská muzika z 
Hladovky, sólistka speváčka Paulína Piláciková z Jasenice 
a sólista inštrumentalista – heligonkár Peter Belko z Čier-
neho Balogu. 

Vo Vysokých Tatrách začala letná sezóna
Sezónna uzávera značkovaných turisti ckých chodníkov 

v Tatranskom národnom parku sa skončila v nedeľu 15. 
júna a začala nová letná turisti cká sezóna. Pri tejto príleži-
tosti  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vyso-
ké Tatry pripravila viaceré podujati a. Najskôr boli symbo-
licky odomknuté vody Štrbského plesa, posvätený prameň 
tunajšej Smokoveckej kyselky a súčasne to bola aj inaugu-
rácia Tatranského kultúrneho leta. Po zimnej uzávere boli 
opäť sprístupnené turisti cké chodníky. (aj)

Povodne a vietor
V polovici mája zasiahlo územie Slovenska nepriaznivé 

počasie spojené s vetrom a povodňami. Zlá situácia bola 
zvlášť na Spiši a okolí, kde boli viaceré cesty zaplavené či 
zatarasené popadanými stromami. Silný vietor, ktorý fúkal 
na horách v nárazoch od 110 do 150 a v nížinách od 70 do 
110 km za hodinu vyvracal stromy, lámal konáre, či strhá-
val strechy. (mm-m)

Globsec 2014
Predsedovia vlád krajín Višegrádskej štvorky – R. Fico, 

D. Tusk, B. Sobotka a V. Orbán, šéf NATO A. F. Rasmussen 
i desiatky ministrov zahraničia a ministrov obrany krajín 
strednej a východnej Európy sa stretli v polovici mája v 
Brati slave na deviatom ročníku konferencie o globálnej 
bezpečnosti  a zahraničnej politi ke pod názvom Globsec. 
Hlavnou témou konferencie bola situácia na Ukrajine, 
ale hovorilo sa aj o úlohách NATO, obrannom priemysle v 
strednej Európe, energeti ckej a kyberneti ckej bezpečnos-
ti , či ďalšej spolupráci krajín V4. (mm-m)

Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turisti cký sprievodca po Zamagurí
Projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky 
prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Nová publikácia o Zamagurí
V dňoch 29. a 30. júna sa v Centre slovenskej kultúry v 

Novej Belej a Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi usku-
točnili konferencie venované regiónu Zamaguria, ktoré 
boli jedným z výstupov spoločného projektu Obvodného 
výboru Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši v Novej Belej a 
mesta Spišská Stará Ves. V rámci týchto konferencií bola 
predstavená nová publikácia – štvorjazyčný slovensko-poľ-
sko-anglicko-nemecký Turisti cký sprievodca po Zamagurí, 
ktorý vyšiel v náklade 3000 kusov a bol bezplatne distribu-
ovaný do jednotlivých zamagurských obcí. (mm-m)

Podujati e podľa slov riaditeľa Oravského kultúrneho 
strediska Miroslava Žabenského ostalo stretnutí m, ktoré 
bolo i počas neofi ciálneho a sprievodného programu plné 
nenúteného vzťahu k ľudovému hudobnému umeniu, 
k tradíciám, k spôsobu života a kultúre našich predkov v 
kontexte súčasnej doby. O to viac, že toto posolstvo vní-
mali deti  – mladí muzikanti  a speváci. Napokon – takto, 
v širšom kontexte bola pripravená i dramaturgia Vidieča-
novej Habovky. V rámci dvoch dní zažili mladí interpre-
ti  nielen svoju súťaž, ale i tanečnú a muzikantskú školu, 
na ktorej sa učili tance a piesne z Habovky a Zuberca a 
bola pre nich pripravená i vedomostná súťaž či výlet do 
zuberského skanzenu. Na túto ponuku reagovali aktí vne a 
spontánne. Súťažný festi val pre detské spevácke skupiny, 
detské ľudové hudby, sólistov spevákov a inštrumentalis-
tov – hráčov na ľudové hudobné nástroje má na Sloven-
sku dlhoročnú tradíciu. Realizuje sa každý druhý rok a jeho 
poslaním je podporovať a rozvíjať u detí  vzťah k tradičnej 
ľudovej kultúre, podnecovať ich k aktí vnej činnosti  v tejto 
oblasti  a umožniť im prezentovať výsledky svojej práce. Vi-
diečanovu Habovku pripravilo Oravské kultúrne stredisko 
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského 
samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným úradom v 
Habovke, vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové 
centrum. Podujati e bolo realizované s fi nančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR. (PhDr. Miroslav Žabenský)
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 KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA 

Hostia v klubovni MS SSP v Jablonke
Pekným zvykom sa stali stredajšie stretnutia krajanov 

z Oravy v klubovni Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľ-
sku v Jablonke, kde sa každý týždeň stretnú i porozpráva-
jú. Je to zároveň príležitosť, aby si vymenili informácie. Na 
niektoré stretnutia prídu za nimi aj hostia zo Slovenska, 
ktorých vždy veľmi radi uvítajú a sú spestrením týchto 
stretnutí. V stredu, 10. júna, poctil krajanov svojou prí-
tomnosťou predseda Miestneho odboru Matice sloven-
skej z Trstenej Ľubomír Lucký spolu s členmi tamojšieho 
odboru Matice slovenskej (MS). V príjemnom rozhovore 
sa krajania oboznámili s činnosťou tohto odboru MS a oni 
im zasa porozprávali o svojej činnosti a problémových 
otázkach. Boli to príjemne strávené chvíle, ktoré ostanú 
krajanom v pamäti. (bb)

nerušené pozdravil všetkých obyvateľov obce a získané 
za obchôdzku peniaze podporia snahy hasičov v prospech 
modernizácie zboru. (aj) 

20 rokov kňazskej služby
V máji t.r. farár Dariusz Ostrowski z Krempách oslávil 

20. výročie kňazskej vysviacky a pri tejto príležitosti mu 
farníci blahoželali a ďakovali za dva roky práce v ich far-
nosti. Počas sv. omši deti, mládež i dospelí vyjadrili svoju 
vďaku za kňazskú službu medzi nimi a priali hojnosť Božích 
milostí, opateru Sedembolestnej Panny Márie a uisťovali 
o modlitbe za svojho duchovného otca. (fp)

Školská akadémia venovaná rodičom
Základná škola v Krempachoch pripravila pre mamky 

a otcov krásnu akadémiu. Deti pozvali na ňu svojich rodičov 
a predviedli im pripravený program, ktorý sa konal 27. mája 
v popoludňajších hodinách, aby rodičia si ho mohli vychut-
nať po pracovnej dobe. Žiaci na záver vystúpení venovali 
rodičom vlastnoručne pripravené pozornosti. (fp)

Ohrávanie májov
V Novej Belej na Turíce je stále živá tradícia ohrávania má-
jov, na ktoré čakajú aj obyvatelia obce. Je to starodávna 
tradícia, ktorú pestujú dobrovoľný hasičský zbor a folklór-
ny súbor Spiš. Tentoraz pri obchôdzke po dedine prialo 
pekné počasie, vďaka čomu zástup hasičov a folkloristov 

Deň detí v Kacvíne
Predsedníčka MS SSP v Kacvíne D. Radecká spolu s ďal-

šími ochotnými mamičkami zorganizovala v priestoroch 
Domu slovenskej kultúry pri príležitosti Dňa deti stretnutie 
pre deti, ktoré navštevujú vyučovanie slovenského jazyka 
na miestnej základnej škole a pre členov Mládežníckej dy-
chovky pôsobiacej pri Spolku. V rámci programu boli súťa-
že, quizy, veľa smiechu a radosti. Pre všetkých prítomných 
boli darčeky, gril a pohostenie. Nechýbala ani zábava pri 
hudbe. Prišiel medzi nich aj generálny tajomník ÚV SSP 
Ľ. Molitoris s manželkou M. Majerikovou-Molitorisovou, 
autorkou fotografie zo stretnutia. Ako povedala D. Radec-
ká: - Deti v Kacvíne začali oslavovať svoj sviatok už v so-
botňajšie popoludnie. Prijali moje pozvanie do klubovne 
SSP v hojnom počte. Boli to nielen deti zo základnej školy, 
ale aj ich mladší a starší súrodenci a kamaráti. Všetci sa 
s nadšením zapojili do rôznych súťaží a konkurzov, možno 
aj preto, že výhercovia boli odmenení  knihami, ktoré som 
dostala z redakcie Život. Nakoniec nášho stretnutia si deti 
pochutnali na grilovanej klobáske, ktorú mi pomohli pri-
praviť obetavé mamičky. (aj)
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Celoslovensky známa súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko…, s tradičným medzinárodným presahom 
za naše „hranice“ uzatvorila svoj 22. ročník. Bol venovaný 170. 
výročiu vzniku slovenskej hymny a 170. výročiu založenia spolku 
Tatrín. 

Nové Zámky dňa 5. júna 2014 ožili národnou hrdo-
sťou, silným slovenským duchom i ľubozvučnou slo-
venskou rečou zo všetkých kútov sveta. Rok, čo rok, 

toto malé mestečko na brehu rieky Nitry hostí  šikovných 
slovenských žiakov i študentov z celého sveta a oceňuje 
ich tvorivosť. 

Táto súťaž je tvorená niekoľkými kategóriami. Na sa-
mostatnej IV. kategórii parti cipujú Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí a Mati ca slovenská. Tento rok sa do súťaže 
zapojilo 618 žiakov. Z pier krajanov prišlo 133 súťažných 
prác, z ôsmich krajín sveta – z Česka, Chorvátska, Maďar-
ska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, ale i zo zámorskej Kanady 
a USA. 

Vyhlásenie súťaže oslovilo žiačikov z radov naj-
menších, i študentov stredných škôl a gymnázií. Po-
rotkyne si teda mohli prečítať hravé básničky, kratšie 
prózy, dramati ckú tvorbu i hlboké, emotí vne ladené 
vyznania. Takpovediac „ľúbostné listy“ venované 
našej slovenčine či vlasti  refl ektovali obraz vzťahu 
detských duší k Slovensku a vytvorili akúsi mozaiku 
komplimentov našej materčine. 

Špecifi kom tejto súťaže v IV. kategórii prác je ude-
ľovanie Osobitnej ceny predsedu Mati ce slovenskej, 
ktorú tento rok získala Andrea Grňová zo Základnej 
školy v Pivnici (Srbsko): „Slovenčina je krásnym ľu-
bozvučným jazykom a pre mňa najkrajším jazykom 
na svete. Veď, ktorý jazyk má také milé slová ako sú 

Dvadsaťdva nie je málo…
autor  ZUZANA PAVELCOVÁ
foto  Ľ. POMICHAL

batôžtek, ľalia alebo púpavka? Jej slová znejú ako sladká 
hudba. Slovenčina, moja víla.“

Tento rok bol aj z pohľadu marti nských mati čiarov 
o niečo výnimočnejší. Krajania (pedagógovia i žiaci z troch 
krajín sveta – Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko), ktorí boli 
ocenení vo svojej kategórii, zavítali i do Mati ce slovenskej 
v rámci poznávaco-vlasti vedného pobytu organizovaného 
ÚSŽZ. Vo výborovni Mati ce slovenskej ich v mene predse-
du MS Ing. Mariána Tkáča, PhD. privítal doc. Pavol Pare-
nička, tajomník MS, ktorý im vo forme prednášky pripravil 
krátky exkurz do dejín našej najstaršej kultúrnej ustano-
vizne.

Ani krajania mati čiarov neopomenuli… Darovali im 
knižky, ručne robené drobnosti  i sladkosti  a najmä nefal-
šovanú radosť z toho, že prišli na Slovensko, že sú v krajine 
svojich prastarých mám a otcov.

Po 22. ročníku súťaže ostali Marti nu už len príjemné 
spomienky. No ešte v Nových Zámkoch bol vyhlásený v po-
radí už 23. ročník súťaže, ktorý, dúfajme, bude zrovnateľ-
ný, a verme, že ešte i o kúsok lepší ako ten krásny, výni-
močný a bohatý (mati čný i krajanský) dvadsiaty druhý. 
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Jednou z najkompletnejších pozostalostí, ktorú ukrýva archív 
Krajanského múzea Matice slovenskej je archív rodiny Čajakov-
cov. Známa, pronárodne orientovaná rodina, ktorú preslávilo 
niekoľko významných osobností, si v týchto dňoch bude spolu so 
slovenskou verejnosťou doma i v zahraniční pripomínať 70. výro-
čie od úmrtia Jána Čajaka staršieho. 

Ján Čajak, dolnozemský činovník, učiteľ a najmä spi-
sovateľ sa presťahoval na územie dnešného Srbska 
až v dospelosti. Detstvo i časť svojich štúdií prežil na 

Slovensku. Rodákovi z Liptovského Jána (* 19. 12. 1863) 
vštepoval lásku k národu i literatúre jeho nevlastný otec, 
zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský a matka 
Adela Čajaková (sestra Terézie Vansovej). Neskôr študoval 
na slovenskom gymnázium v Martine, ďalej sa kvalifikoval 
v Rimavskej Sobote i Kežmarku. Učiteľskú prípravku začal 
študovať v Lučenci, no bol vylúčený pre národnú činnosť. 
Po krátkom gymnaziálnom štúdiu v Banskej Štiavnici odi-
šiel študovať evanjelickú teológiu do Bratislavy, avšak ani 
tú nedokončil pre obvinenie zo sympatizovania s myšlien-
kou panslavizmu. Učiteľské štúdiá dokončil v Kláštore pod 
Znievom. 

Po sedemročnom pracovnom pôsobení na Slovensku 
v roku 1893 odišiel do Selenče a v roku 1899 sa natrvalo 
usadil v Báčskom Petrovci. V dolnozemskom prostredí sa 
onedlho stal jednou z vedúcich osobností slovenského voj-
vodinského života. Ako spoluzakladateľ Juhoslovenského 
nakladateľského spolku sa pričinil o vydávanie politického 
týždenníka Národná jednota a počas dvojročného obdo-
bia bol jej hlavným redaktorom. Nechýbal ani v roku 1919 
pri zakladaní slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci. 
V matičnej práci sa prezentoval najmä ako predseda lite-
rárneho a národopisného odboru Matice slovenskej v Ju-
hoslávii a ako redaktor literárneho štvrťročníka Náš život. 

Slovenská verejnosť pozná Jána Čajaka najmä ako 
spisovateľa. Debutoval pomerne v zrelom veku, v roku 
1903 uverejnil svoju prvú prózu v Národných novinách. 
Tvorba Jána Čajaka odráža vplyvy prvej i druhej vlny li-
terárneho realizmu. V prvých poviedkach Pred oltárom 

(1903) a Z povinnosti (1905) 
si zaspomínal na rodné Slo-
vensko. Svoju učiteľskú ná-
turu nezaprel v didaktických 
prózach Vysťahovalec (1905), 
Obyčajná história (1906), Báťa 
Kaliský (1906), Suchoty (1908) 
a i. Realistická línia jeho tvorby 
sa formovala v dielach Únos 
(1907), Vohľady (1908), Ecce 
homo (1913) i Cholera (1914), 
kde sa zamýšľal nad prenika-
ním srbských prvkov do života 
našich krajanov vo Vojvodine. 
Medzi najhodnotnejšie diela 
patrí román Rodina Rovesných 
(1909), kde odsudzuje mravný 
rozvrat spoločnosti. Autor v tomto románe poukázuje na 
to, že tento mravný úpadok bol zapríčinený odnárodňo-
vaním a odvrhnutím hodnôt spoločenského života. Autor 
hovorí, že ak sa človek vzdá svojho svetonázoru, presved-
čenia, vytrhne sa z domova, nemôže to dopadnúť dobre. 
Okrem próz sa venoval aj publicistike, prekladom, anekdo-
tám i črtám, autobiografii, literárnej i spoločenskej histórii. 
Čajak sa vo svojej tvorbe pridŕžal tradičného národného 
sentimentalizmu, ktorý ho nepustil z „okov“ kánonu tvor-
by Svetozára Hurbana Vajanského. 

Čajak vystupoval počas svojho života pod mnohými 
pseudonymami: Aliquis, Ján Drienčanský, Michal Kopa-
nický, Nihil, Pozorovateľ, Starý Hodžov volič či Strýčko Ján. 
Dnes by sme mu mohli prisúdiť i prezývku Rebel, Bojovník 
za národ či Učiteľ mravov. 

Všetci máme určený len krátky čas na to, aby sme opus-
tili svet krajší a lepší, ako sme ho našli – a to sa bez pochýb 
podarilo i Jánovoi Čajakovi. Po dlhom a plodom živote za-
končil svoju pozemskú púť 29. mája 1944 v Báčskom Pet-
rovci (Srbsko). 

Zuzana Pavelcová

Pripomíname si 70. výročie úmrtia Jána Čajaka

*19.2.1863 Liptovský Ján  
 †29.5.1944 Báčsky Petrovec

Stretnutie so známym športovcom
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnilo stret-

nutie so slovenským reprezentačným brankárom Duša-
nom Kuciakom, ktorý od roku 2011 veľmi úspešne pôsobí 
v najkvalitnejšom poľskom futbalovom klube Legia Varša-
va. Najlepší brankár uplynulej sezóny v takmer dvojhodi-
novej diskusii odpovedal na otázky športových novinárov 
i početne zastúpenej laickej verejnosti, týkajúce sa jeho 
futbalových začiatkov na Slovensku, neskoršieho pôsobe-
nia v zahraničných kluboch, najmä vo varšavskej Legii, ale 
aj jeho doterajších štartov v slovenskej reprezentácii a plá-
nov do budúcnosti. 

Po následnej autogramiáde bolo vyžrebovaní 15 náv-
števníci, ktorí boli odmenení dresmi a rôznymi prezentač-
nými predmetmi, ktoré pre túto príležitosť venoval Dušan 
Kuciak a Slovenský futbalový zväz. (Ľ. Miller)

Na fotografii Dušan Kuciak štvrtý sprava s manželkou a dcérkou



31KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56

ČITATELIA • REDAKCIA           

Blahoželáme
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána  
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka 
pre nášho krajana od Pána z nebíčka. 
 
Nech mu dá dar zdravia  
v ňom je žitia sila, 
aby tu radostne a šťastne žil. 
 
Hodiny života krútia sa dokola, 
kto sa raz narodil, musí ísť do boja. 
Ide cez bolesti, ide cez nádeje, 
dúfa, že život mu kus šťastia naleje. 
 
A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť, 
každý si usmernil osudu ťažkú púť. 
Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok, 
prednášame k slávnosti srdečný prípitok: 
 
Vďaka ti, Bože náš, za rokov osemdesiat, 
majme sa radi vždy tak ako v knihe stať. 
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť, 
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Tento krásny narodeninový vinš patrí krajanovi Andre-
jovi Vaksmanskému z Tribša, ktorý práve tento mesiac 
oslávil krásne 80. narodeniny. Do ďalších dní života mu 
všetko dobre praje Miestna skupina SSP v Tribši a ku gra-
tuláciám sa pripája aj redakcia Život.

***

Tých uplynulých 25 ro-
kov v službe Božiemu krá-
ľovstvu, zdá sa byť akoby 
jedným veľkým dňom živo-
ta a dnes ste v tomto veľ-
kom dni krátko popoludní.

Nech skutočnosť mno-
hých hlbokých Božích ví-
ťazstiev v ľudských dušiach 
vo veľkej žatve v našej 
prítomnosti, kde sú kňazi 
poslaní zberať Božiu úro-
du uprostred zničujúceho 
pôsobenia ľahostajnosti 
mnohých pokrstených voči 
Božiemu zachraňujúcemu 
volaniu i ponuke jeho lásky a pravdy, bude pre Vás povzbu-
dením. Pánove kroky v ľudských dušiach, nech budú pre 
Vaše kňazstvo, ktoré daroval Pán pre službu v jeho vinici, 
významným signálom jeho lásky a blízkosti, ako aj aktuál-
nym posolstvom do ďalšieho kňazského života. 

Sviatosť Kristovho kňazstva prijímajte vďačne a záväz-
ne ako dar každý deň. Stále stojte v úžase a vďake pred 
jeho krásou. 

Pri tomto jubileu Vám rodáci z Jurgova ďakujú za lásku 
a obetavosť, ktorú vynakladáte na povznášanie ľudských 
duši, za krásne veľavravné kázne, za neustále povzbudzo-
vanie pri kráčaní po ceste evanjelií. 

Do ďalších rokov v pastoračnej službe Vám s láskou, úc-
tou a vďakou v srdci vyprosujeme hojnosť božích milostí, 
dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie a pevné zdra-
vie, aby ste dobrotou svojho srdca a láskou k blížnym i na-
ďalej zveľaďovali rady veriacich.

Táto gratulácia patrí vdp. Januszovi Sołtysovi, rodákovi 
z Jurgova, ktorý prednedávnom oslávil 25. výročie kňaz-
stva. V súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Radocza.

***

Drahý duchovný otec 
Jozef Bednarčík, prijmite 
od nás, svojich rodákov 
z rodiska, blahoželanie k 
20. výročiu kňazskej vy-
sviacky. Prajeme Vám a 
do ďalších rokov vyprosu-
jeme nech pevné zdravie, 
hojnosť milostí a lásky 
Nebeského Otca i darov 
Ducha Svätého Vám i na-
ďalej pomáhajú kráčať vo 
svetle Evanjelia. Nech Sila 
prúdiaca z kríža a ochra-
na Sedembolestnej Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou 
každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo 
pre nás robíte. Pán Boh zaplať!

***

Dnes pekný sviatok máte, 
už 70 rokov prežívate.
Život Vám dal, čo Vám dať mal, 
niekto Vás potešil, niekto oklamal.
No pred Vami je ešte dlhá púť, 
preto Vám želáme, šťastná buďte,
nech život plynie v pokoji a láske, 
aby ste povedali, že žiť je krásne.

Táto gratulácia patrí Margite Radeckej z Kacvína, ktorá 
oslávila v máji krásne 70. narodeniny. Do ďalších dní života 
jej praje celá rodina len všetko najlepšie.

***

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.

Blahoželanie zasielame manželom Anne a Andrejovi 
Mošovým z Novej Belej pri príležitosti 40. výročia sobáša, 
ktoré oslávili 1. júna t.r. Prianie zasiela celá rodina. 

*19.2.1863 Liptovský Ján  
 †29.5.1944 Báčsky Petrovec
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke  
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• 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 uto-
rok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

• 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

 ČITATELIA • REDAKCIA

Literárna prekladateľská 
súťaž vyhodnotená

Nedeľňajšie popoludnie
Je nedeľnajšie popoludnie, všade ticho, akoby Kacvín 

zaspal. Hrejivé slnko sa mi prihovára „neseď doma, pod 
von, hýb sa“. Rozmýšľam, čí to cítim len ja, predsa na ulici 
nieto nikoho. Volám na prechádzku kamarátku. Vyrážame 
smerom k hranici, na chvíľu sa pozastavíme pri vodopáde, 
nadýchame sa chladnejšieho vzduchu vejúceho od rvúcej 
vody. Ideme ďalej kolo futbalového ihriska vo Veľkej Fran-
kovej, trvá zápas, ale nás to nezaujíma, veď naši nehrajú. 
Zastavíme sa na križovatke, kam ďalej: Osturňa či Franko-
va. V pamätí sa mi vynára obraz pozvánky na stĺpe kolo 
klubovne „Malá  Frankova, Goralské piesne, 07.06.2014.“ 
No a máme cieľ. Po ceste stretávame známe tváre, niekto-
rí idú na bicykli, iní autom. Konečne sme došli. Zďaleka nás 
víta spevom amfiteáter v Malej Frankovej. Javisko patrí 
nejakému folklórnemu súboru, dookola sa nesie vôňa 
pečeného mäska, smiech deti. Sadáme na malé, ale plné 
hľadisko na kopci a započúvame sa do hudby a piesni v go-
ralskom nárečí, neprekáža nám ani tridsaťstupňová horú-
čava. Rozhliadnem sa dookola a uvedomujem si, že hrani-
ce sú už len na papieri (a hlavách niektorých ľudí).  Všetci 
hovoria nárečím ani nerozoznáme, z ktorej strany hranice 
pochádzajú. Ako jedna veľká rodina spolu sedia, spievajú 
a usmievajú sa na seba. Pomaly sa zberáme domov, zno-
vu stretávame známe tvare a teraz už viem, kde všetkých 
z Kacvína v toto nedeľňajšie poobedie vyfúklo.

Daniela Radecká

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa na začiatku júna 
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XVIII. ročníka literár-
nej prekladateľskej súťaže zo slovenského jazyka pre štu-
dentov slovakistiky a slavistiky v Poľsku. 

Organizátorom súťaže je každoročne Slovenský inštitút 
vo Varšave a jedno z troch stredísk slovakistiky v Poľsku 
– tento rok súťaž spoluorganizovala Varšavská univerzita. 
Zaslané práce vyhodnotila odborná komisia zložená z ve-
deckých pracovníkov Varšavskej univerzity pod vedením 
profesorky Joanny Goszczyńskej. Na súťaži sa pravidelne 
zúčastňujú študenti troch najväčších univerzít v Poľsku: 
Varšavskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove 
a Sliezskej univerzity v Katoviciach.

Hodnotné ceny pre najúspešnejších účastníkov dvoch 
kategórií XVIII. ročníka prekladateľskej súťaže zabezpečil 
Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Honorárnym 
konzulátom Slovenskej republiky v Sopote, Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstvom Spol-
ku slovenských spisovateľov, vydavateľstvom Slovart a fir-
mou I.D.C. Polonia.

Monika Kalinowska

Odmenení účastníci prekladateľskej súťaže

Odovzdávanie cien výhercom súťaže
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Dňa 18. mája 2014 zomrel v Tribši 
vo veku 75 rokov krajan 

JOZEF MATONIAK
Zosnulý bol aktívnym krajanom 

a dlhoročným čitateľom Života. Od 
roku 1976 bol aktívnym členom ÚV 
Spolku Slovákov v Poľsku a zastával 
funkciu pokladníka. Zúčastňoval sa 

schôdzi a zjazdov. Jeho zásluhou bolo premietanie a spie-
vanie v kostole slovenských piesni. Bol dlhoročným čle-
nom Dobrovoľného hasičského zboru v obci, obetavým 
hasičom. Angažoval sa aj do spoločenskej činnosti v rámci 
obce, kde 8 rokov pôsobil ako richtár. Svojmu slovenské-
mu povedomiu bol verný dokonca. Odišiel od nás dobrý 
krajan, manžel, starostlivý otec, dedo, brat, švagor, svokor, 
kamarát a sused. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši

Dňa 16. apríla 2014 zomrela v Chi-
cagu vo veku 69 rokov krajanka 

JOANNA RABIAŇSKA
Zosnulá dlhé roky žila v Tribši. Pra-

covala v podniku Tatrasvit v Spišskej 
Starej Vsi a potom v Chicagu. Bola ver-
nou čitateľkou časopisu Život a člen-
kou miestneho Ružencového krúžku. 

Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, mama, 
bratova, sestra a suseda. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 29. apríla 2014 zomrela v Tribši 
vo veku 56 rokov krajanka 

ELENA RABIAŇSKA
Zosnulá pochádzala zo Slovenska. 

Bola vernou čitateľkou časopisu Život 
a členkou miestneho Ružencového 
krúžku. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá manželka, matka, dcéra, 

svokra, babička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 16. mája 2014 zomrel v Tribši 
vo veku 102 rokov najstarší krajan 

VALENT PAVLICA
Zosnulý bol verným čitateľom ča-

sopisu Život a členom MS SSP v Tribši 
od jej vzniku. Patril do radov dobrovoľ-
ných hasičov už za Slovenského štátu. 
Venoval sa spoločenskej činnosti. Bol 

obecným ľudovým zverolekárom, pomáhal každému v po-
trebe. Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec, dedo, 
pradedo a sused. Nech odpočíva v pokoji! 

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 7. mája 2014 zomrel v Krakove 
vo veku 60 rokov krajan

ANTON PEZDEK
Bol čitateľom Života a aktívnym 

členom MS SSP v Krakove. Pochádzal 
z Jablonky z krajanskej rodiny. Veľmi 
rád sa vracal do rodného kraja, ale aj 
mimo neho ostal verný slovenskému 

odkazu svojich predkov. S ochotou sa zúčastňoval podujatí 
venovaných slovenskej literatúre i kultúre. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, brat, ujo, bratranec 
a kolega. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP a ÚV SSP v Krakove

Dňa 9. júna 2014 zomrela v Krem-
pachoch vo veku nedožitých 84 rokov 
krajanka

ALŽBETA SURMOVÁ
rod. Krištofeková

Zosnulá bola vernou čitateľkou ča-
sopisu Život a dlhoročnou členkou MS 
SSP v Krempachoch. Vychovala v slo-

venskom duchu sedem detí, ktoré sa aktívne zapájajú do 
činnosti v krajanskom prostredí. Odišla od nás vzorná kra-
janka, starostlivá matka, babička, prababička, sestra, ses-
ternica a suseda. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch, ÚV SSP a OV SSP na Spiši, redakcia Život

NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovzatia Panny Márie o  
8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a filiál-
ka 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.
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 MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Žabky sa hrajú
Vraví žabiak kamarátke,
nohavice mám dnes krátke.
Budem s chuťou v mláke skákať,
Pesničky si pritom kvákať.

Hneď mu vraví kamarátka,
moja sukňa je ti ež krátka.
Pôjdem skoky skúšať s tebou,
aby si sám mokrý nebol.

Už sa v mláke brodia žabky,
premočené majú hábky.
Kvak a kvaki, kvaki, kvak,
spievať vedia, veru tak.

Motýlie tajomstvo
Keď som bola celkom malá, motý-

le som naháňala. Raz na veľkej letnej 
stráni jeden z nich mi zostal v dlani.

– Pusť ma, milá, pusť ma, prosím, 
ja sa domov vráti ť musím. Tajomstvo 
ti  prezradím, kým na krídlach odle-
tí m. Rozpoviem ti  veľmi rád, kde mo-
týle chodia spať. Po slnečných lúčoch 
hore, vyleti a až ku oblohe.

– Slnko si tam češe vlasy, plné tep-
la, plné krásy. Keď si účes urobí, mo-
týľmi ho vyzdobí. My motýle, my to 
vieme, ráno lúče rozpleti eme. Vyve-
dieme slnko hore, nech nám svieti  na 
oblohe.

– Priznám sa vám, cháska milá, 
veľmi som mu neverila. No keď motýľ 
vzlietol k stráni, slnka 
lúč mi zostal v dlani.

Skráť si dlhú chvíľu
Ponúkame vám, milé deti  a mládež, pár ti pov na hry, ktoré vám spestria 

čas v triede, buď po vyučovaní:

„Čo sa tu zmenilo?“
Jeden z vás vyjde z miestnosti  von a ostatní za-

ti aľ premiesti a určitý predmet. Keď sa váš kamarát 
alebo kamarátka vráti , musí uhádnuť, čo sa zme-
nilo. Hru si môžete zahrať aj s obmenou a môžete 
hádať – „Čo sa na mne zmenilo?“. Vtedy si jeden 
z vás niečo oblečie, vyzlečie, dá si čosi na hlavu, inak sa učeše a podobne.

„Pošli správu tichou poštou“
Posaďte sa vedľa seba. Prvý povie poti chu do ucha susedovi ľubovoľnú 

vetu alebo povel, ten to povie tomu, kto sedí vedľa neho, ten zasa ďalšie-
mu. Až posledný povie vetu nahlas alebo vyplní povel. Najprv posielajte 

správy krátke a jednoduché, potom ich predlžujte.

Zahrajte sa aj vonku - „Na kukučku“
Jeden hráč je kukučka. Schová sa v lese a každú chvíľu (približ-

né každých 30 sekúnd) zakuká. Po zakukaní môže zmeniť svoj úkryt. 
Ostatní hráči musia kukučku nájsť. Vyhráva ten, komu sa to podarí ako 
prvému. Za odmenu si vyskúša úlohu kukučky on.

Milé deti,
pripravili sme pre vás novú úlohu. 
Vyfarbíte obrázok a napíšte nám, 
čo robia žabky, keď spievajú? Vý-
sledky svojej práce nám pošlite do 
redakcie.

Najšikovnejších odmeníme slo-
venskými knihami nakúpenými 
do súťaže s fi nančnou podporou 
z Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí. V apríli sme odmenili: ses-
try Veroniku a Alexandru Lukášové 
z Krempách. 

veľmi som mu neverila. No keď motýľ 
vzlietol k stráni, slnka 
lúč mi zostal v dlani.

mu. Až posledný povie vetu nahlas alebo vyplní povel. Najprv posielajte 
správy krátke a jednoduché, potom ich predlžujte.

Zahrajte sa aj vonku - „Na kukučku“
né každých 30 sekúnd) zakuká. Po zakukaní môže zmeniť svoj úkryt. 
Ostatní hráči musia kukučku nájsť. Vyhráva ten, komu sa to podarí ako 
prvému. Za odmenu si vyskúša úlohu kukučky on.

i,

veľmi som mu neverila. No keď motýľ 

Zahrajte sa aj vonku - „Na kukučku“
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Ha! Viete, ako dopadla hra pre kámošky na hľadačov 
pokladu? Grandiózne! Samozrejme, že dievčatá po malých 
problémoch poklad napokon našli. A práve ti e „malé prob-
lémy“ urobili z celej výpravy jedno veľké dobrodružstvo, 
o ktorom sa na druhý deň v škole zápalisto rozprávalo. 
Chichotali sme sa na Zuzičkinej neschopnosti  rozlíšiť vpra-
vo-vľavo, dramati cky sme si opäť a opäť pripomínali ne-
bezpečenstvá našich prepadlísk a ostatných nastražených 
prekážok a porovnávali ich s tými, ktoré v knihe prekoná-
val Pán Tragáčik. No a samozrejme sme najviac rozobe-
rali tajné znaky templárov. Dokonca sme vymýšľali znaky 
nové. Je toti ž pochopiteľné, že templári nemohli mať znak 
„za dopravnou značkou“ alebo „smer – elektrický stĺp“... 
A ti eto znaky by sa nám do plánov teda fakt hodili. Už cez 
veľkú prestávku nás nenápadne počúvali chalani. Neskôr 
sa nás priamo vypytovali na detaily nášho dobrodružstva. 
Boli sme tak zanietení v našej debate, že sme si ani ne-
všimli učiteľku, ktorá už dlhú chvíľu stála v triede. Ihneď 
pochopila, o čo ide. I to, kto je „hlavný hrdina príbehu“. 
Až mi sti slo žalúdok. Vraj sa mám po hodine zastaviť u nej 
v kabinete. Celú hodinu som sa na nič nemohla sústrediť. 
Ale – ukázalo sa, že moje obavy boli zbytočné. Práve nao-
pak – usmiata triedna mi vysvetlila, že sa jej mimoriadne 
páči nápad s hľadaním pokladu. Mohli by sme ho spolu 
premyslieť a pripraviť vo veľkom. Ako hru pre obe triedy 

text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ

v našom ročníku! Skvelé! Hneď na 
druhý deň triedna našej a susednej 
triede oznámila, čo sa chystá a od-
poručila hľadačom pokladov pre-
čítať knihu Záhadné príhody pána 
Tragáčika. Tam sa môžu dozvedieť 
nielen o tajných znakoch a takti -

kách templárov pri schovávaní pokladu, ale aj o dobe, 
v ktorej tento tajomný rád existoval, čo bolo ich poslaním, 
akých mali spriaznencov i nepriateľov. Nechala nám do-
statok času. Keďže knižnica nebola pripravená na toľký 
záujem, knihu sme si požičiavali medzi sebou. Dokonca 
sa prirodzene vytvorili skupinky, v ktorých sa príbeh tem-
plárov čítal nahlas. Všetci to brali vážne. Veď šťasti e praje 
pripraveným. My sme s pani učiteľkou za ten čas pripravo-
vali plán hry. A samozrejme poklad! Riaditeľ školy prispel 
nejakými školskými pomôckami – v truhlici boli farbičky, 
perá, štetce a farby, dokonca kalkulačka. Ale triedna zís-
kala sponzorov! Tí nám okrem množstva reklamných hlú-
postí , venovali voľnú vstupenku do aquaparku. Pre celú 
triedu! Tak to už hej.. to už ide o veľa! Asi teraz čakáte, 
že vám dopodrobna opíšem, ako prebiehalo hľadanie po-
kladu. Bolo to naozaj dobrodružné, dramati cké, miestami 
smiešne, ale aj napäté. Ale – poklad našli A-čkári. Preto sa 
mi ani písať nechce. No nič. Snažili sme sa .. A triedna nám 
sľúbila, že nás do Aquaparku vezme aj tak. A viete čo? Aj 
ja som získala poklad. Predstavte si, že si ma zavolal pán 
riaditeľ a pred celou školou som dostala pochvalu a kni-
hu. Bolo v nej napísané: „Za akti vitu a pomoc pri rozvoji 
čitateľskej gramotnosti “. Triedna mi to preložila. Vraj som 
spôsobila nebývalý fakt – žiaci dobrovoľne a s nadšením 
čítali literatúru a naviac, že sa prečítanému textu snažili aj 
porozumieť. A pritom to bola len hra. 
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Žiacky športový klub (poľ. UKS) Podvlk bol založený pred  
15 rokmi, tj. v roku 1999, na základe iniciatívy Jacka Jaworské-
ho, vynikajúceho trénera a organizátora pretekov MTB. Rozbiehal 
horskú cyklistiku na Podhalsku i na hornej Orave organizujúc pre-
teky MTB Euroliga Mtb Tatry a maratóny Danielki Bike Extreme. 
Sídlom žiackeho klubu je od jeho založenia Základná škola č. 1  
v Podvlku. Jeho členmi boli mnohí žiaci z Oravy i Podhalska, kto-
rí s veľkou chuťou trénovali a pretekali. Podmienky na začiatku 
však boli ťažké. Deti jazdili na tom, čo mali, na obyčajných bicyk-
loch, ktoré dostali pod stromček na Vianoce, alebo na prvé sv. 
prijímanie. Po niekoľkých pretekoch sa však kazili a nedalo sa ich 
využiť na ďalšie tréningy ani preteky. Ak si mladý športovec na-
šiel v jazdení záľubu, vždy sa našlo riešenie, aby mohol trénovať 
ďalej. Najväčšiu zásluhu majú na tom rodičia, ktorí podporovali 
svoje deti v ich záľube nielen finančne, ale hlavne mentálne.

Žiacky športový klub sa rozvíjal vďaka rodičom i jeho 
aktívnym členom, či aj už vďaka jeho prvému pred-
sedovi Wiesławovi Kowalczykovi, alebo terajšiemu 

predsedovi Czesławovi Kuczkowiczovi, vďaka ktorému ak-
tuálne klub funguje na tak vysokej úrovni.

Počas celého obdobia činnosti klubu pôsobilo v ňom nie-
koľko stoviek cyklistov. Viacerí z nich po istom čase rezignova-
li. Príčin bolo viacero, azda najvýraznejšou boli financie, pre-
tože kúpa a údržba kvalitného bicykla je finančne náročná. 
Aktuálne v klube UKS Podvlk pôsobí 20 pretekárov, dievčat  
i chlapcov, v kategóriách od tých najmladších až po kategó-
riu Masters, v ktorej jazdia 50-roční a starší pretekári, ktorí 
sú dobrým príkladom pre deti a mládež a vo svojej kategórii 
dosahujú najlepšie výsledky. Medzi najvýznamnejších čle-
nov klubu, ktorí v Podvlku začínali, patrí Sabina Zamrożniak 
a jej brat Jakub Zamrożniak, rodina Kowalczykovcov, Nata-
lia Jędraszczak, Jarosław Harkabuz, bratia Piotr i Sławomir 
Knechtovci, sestry Maria Teresa a Debora Jaworska, Da-
riusz Kwiatkowski, Robert Torba, Krzysztof Litwin, Patrycja 
Piekarczyk, Monika Rapacz, Adrian Siarka, Tomasz Mach, 
Adam Wójcik, rodina Rychlikovcov a ďalší. Títo cyklisti do-
sahovali vynikajúce výsledky nielen v rámci regiónu i celého 
Poľska, ale i v zahraničí, v Čechách, na Slovensku či v Maďar-

ŽIACKY ŠPORTOVÝ KLUB PODVLK
spracoval    MARIÁN SMONDEK
foto    ARCHÍV KLUBU PODVLK

sku. Viacerí z nich sa dnes prebojovali na svetovú úroveň, 
reprezentujú Poľsko a bojujú vo svetových šampionátoch.

Bez finančnej pomoci by športový klub nedokázal exis-
tovať. Najdôležitejšími sponzormi mladých športovcov sú 
nepochybne rodičia. Okrem nich finančne klub podporuje 
gmina Jablonka, Družstevná banka v Jablonke, ako i mnohí 
súkromní sponzori. Bez ich pomoci by klub nedosahoval 
tak vynikajúce výsledky, či už v individuálnom alebo sku-
pinovom hodnotení. Spomeňme len tie najvýznamnejšie 
úspechy za posledných 5 rokov: v skupinovom hodnote-
ní UKS Podvlk získal v roku 2009 a 2010 druhé miesto,  
a v rokoch 2011, 2012 a 2013 tretie miesto. V roku 2013 
pretekári klubu v zložení Karolina Rychlik, Tomasz Mach, 
Mateusz Czerniawski i Jarosław Harkabuz získali 7. miesto. 
Vynikajúci výsledok v roku 2012 dosiahla Patrycja Kukla, 
keď počas Celopoľskej olympiády mládeže získala vo svojej 
kategórii druhé miesto. Samozrejme, cyklisti klubu dosa-
hujú vynikajúce výsledky aj v Pohári soľnej cesty, ktorých 
riaditeľom je predseda klubu Czesław Kuczkowicz a pravi-
delne každý rok získavajú medailové pozície.

Cyklistom prajeme do ďalších rokov čo najviac úspe-
chov, aby aj naďalej tak úspešne reprezentovali UKS Pod-
vlk i Oravu. 

Odmeny pre víťazov
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MOTO A VARENIE

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov

Renault Clio GT
spracoval    MARIÁN SMONDEK

Clio GT je jednoducho rýchlejšie Clio so športovejším zovňaj-
škom a športovými prvkami. Zároveň model, na ktorom poznať 
šetrenie pri detailoch, na druhej strane ale priestranný a dosť 
praktický. 

Clio dostalo malý motor s turbom a 120 koňmi v kom-
binácii s automatickou prevodovkou s pádlami pod 
volantom, ktoré vyzerajú výborne, sú dostatočne 

veľké a kvalitné, športový podvozok, športové doplnky 
exteriéru, veľké disky a minimalistické brzdy. GT jazdí pre-
kvapivo dobre. Nepozná nedotáčavosť a začínajúci šmyk 
dorovná. Podvozok je tuhý tak akurát, nenakláňa sa, na 
rozbitej ceste dobre filtruje nerovnosti. Aj napriek minia-
túrnym brzdám brzdí vynikajúco.

Rozhýbať toto autko na ceste nie je žiaden problém, 
bez problémov predbieha aj väčších konkurentov s nafto-
vým kombi. Aj napriek malému objemu 1,2 l je auto naozaj 
svižné a rýchlosť 100 km/h dokáže prekročiť za menej ako 
10 s. Treba si však dávať pozor na otáčky, a nedostávať ich 
na maximum. Pred priblížením sa k obmedzovaču chráni 
motor automatická prevodovka, ktorá aj v manuálnom re-

Polievka zo zelenej fazule
1/2 kg zelenej fazule, 4 zemiaky, 1 väčšia cibuľa, kore-

ňová zelenina alebo Vegeta, 10 dkg klobásy alebo údené-
ho mäsa, 3 l vody, soľ, 3-4 struky cesnaku, trochu cukru, 
3 lyžice masti, 2 lyžice múky, 2 dl kyslej smotany, ocot.

Pracovný postup: Do vriacej slanej vody postavíme po-
krájanú zelenú fazuľu, pridáme na kocky pokrájané zemia-
ky, pokrájanú mrkvu a petržlen, postrúhanú cibuľu, klobá-
su a varíme, kým nie je všetko mäkké. Zatiaľ si pripravíme 
zápražku z masti a múky, do ktorej pridáme trochu červe-
nej mletej papriky a rozotrený cesnak, zalejeme studenou 
vodou, necháme prevrieť a vylejeme do polievky, osladí-
me, okyslíme, pridáme posekaný zelený petržlen a rozšľa-
hanú smotanu.

Hovädzie rezne na smotane
1 kg hovädzieho mäsa (sviečkovice), 4 lyžice masti,  

3 väčšie cibule, 15 dkg koreňovej zeleniny, 2 - 3 dl kyslej 
smotany, 3 lyžice múky, 1 bobkový list, soľ, čierne tlčené 
korenie, voda, ocot podľa potreby.

Pracovný postup: Sviečkovicu umyjeme, pokrájame na 
rezne, naklepeme, osolíme, opečieme na horúcej masti, 
pridáme pokrájanú cibuľu a popražíme do ružová. Potom 
pridáme očistenú pokrájanú zeleninu (mrkvu, petržlen, 
paštrnák), korenie, bobkový list, podlejeme vodou a dusí-

me. Keď sú rezne mäkké, vyberieme ich, prilejeme kyslú 
smotanu, do ktorej sme primiešali múku a povaríme. Po-
tom šťavu pretrieme cez sito, rezne znovu vložíme do šťa-
vy a podľa chuti pridáme ocot.

Makové opekance
40 dkg hladkej múky, soľ, 1 lyžica cukru, mlieko podľa 

potreby, 15 dkg maku, 15 dkg práškového cukru, 10 dkg 
medu, 10 dkg masla a 2 dkg droždia.

Pracovný postup: Droždie necháme vykysnúť v 2 dl 
osladeného mlieka. Vyhriatu múku, soľ, cukor, vykysnuté 
droždie a podľa potreby vlažné mlieko dobre vypracuje-
me na cesto. Dosku posypeme múkou a z vymieseného 
cesta robíme asi 1 cm hrubé šúľance v dĺžke plechu, kto-
ré poukladáme na vymastený plech a necháme vykysnúť. 
Potom vložíme do vyhriatej rúry a upečieme. Upečené 
ochladnuté šúľance pokrájame na 2 cm dlhé kúsky a vloží-
me do nádoby. Vodu alebo mlieko dáme zovrieť, polejeme 
opekance, rýchlo pomiešame a ocedíme, aby nepresiakli 
veľmi vodou alebo mliekom. Potom pomastíme rozpuste-
ným maslom alebo masťou, posypeme mletým cukrom, 
rozmiešaným s makom, dobre premiešame a nakoniec 
vložíme do misy a polejeme rozpusteným medom.

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

žime jednoducho preradí. Trochu však prekvapuje pomalá 
dvojspojková prevodovka.

Dosiahnutá spotreba veľmi závisí od štýlu jazdy, môže 
byť rovnako 6 litrov ako aj 10. Taký normál je okol 7 lit-
rov. Podľa výrobcu sú tieto výsledky omnoho nižšie. Podľa 
neho auto v meste spotrebuje 6,6 l benzínu, mimo mesta 
4,4 a priemerná spotreba sa pohybuje na hranici 5,2 l na 
100 km.

Clio patrí medzi dobre vybavené vozidlá. V praxi to zna-
mená pocit priestrannosti a vzdušnosti, a uloženie priečin-
kov, odkladacích priestorov, tvarovanie sedadiel a volantu 
tak, že šoférovanie sa stáva naozaj pohodlným. 
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 NAŠA PORADŇA

KOSMETOLOG Zesztywniające zapale-
nie stawów kręgosłupa 
– ZZSK

Zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłym, 
postępującym procesem zapalnym 
obejmującym stawy przede wszyst-
kim stawy krzyżowo-biodrowe, dyski 
międzykręgowe (pierścienie włók-
niste) i więzadła kręgosłupa. Ból 
i sztywność pojawiają się najczęściej 
w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, 
pośladków i szyi, ale mogą wystąpić 
również w biodrach czy klatce pier-
siowej. ZZSK występuje około trzy 
razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. 
Początek choroby trudno zauważyć, 
a objawy narastają stopniowo. Przy-
czyna tej choroby nie jest znana bra-
ny jest pod uwagę czynnik zakaźny 
lub skłonności genetyczne.

Wczesne objawy: bóle w okolicy 
krzyżowej, promieniujące do pachwin, 
pośladków i stawów kolanowych – są 
one związane z obustronnym zapale-
niem stawów krzyżowo-biodrowych. 
Pojawiają się często w nocy, towarzy-
szy im uczucie sztywności w kręgosłu-
pie w godzinach rannych. Niecharak-
terystycznymi objawami ogólnymi 
są: uczucie osłabienia, stany podgo-
rączkowe oraz utrata masy ciała. Ko-
lejno rozprzestrzenienie się procesu 
zapalnego na odcinek lędźwiowy 
i piersiowy kręgosłupa oraz stawy 
żebrowo-kręgowe wiąże się z bólem 
w okolicy kręgosłupa i klatki piersio-
wej. Bóle nasilają się podczas oddy-
chania, promieniują od strony kręgo-
słupa wzdłuż żeber – chory zmienia 
tor oddychania z piersiowego na 
brzuszny. Zajęcie odcinka szyjnego 
kręgosłupa powoduje początkowe 
ograniczenie ruchu a później może 
dojść do całkowitego usztywnienia 
tego odcinka. W tej chorobie docho-
dzi również do zajęcia stawów obwo-
dowych ma zwykle charakter ostrego 
zapalenia pojedynczego stawu: bio-
drowy, kolanowy lub skokowy, rza-
dziej nadgarstkowe, barkowe, stawy 
rąk oraz stup, i często występuje ból 
i obrzęk w okolicy stawów mostkowo-
-obojczykowych, ponadto bóle pięt. 
Podczas zaostrzeń choroby dochodzi 
do utraty masy ciała oraz gorączki. 

Piękna sylwetka latem
Za oknami mamy już początek 

lata, więc to ostatni dzwonek, aby 
zadbać o swoją sylwetkę. W tym 
numerze postanowiłem zasięgnąć 
rady specjalisty w tym zakresie pana 
Roberta Pietkiewicz, który jest ma-
sażystą i fizjoterapeutą oraz od paru 
lat zajmuje się upiększaniem ciała po-
przez masaże. Podpowie nam, jakie 
techniki manualne należy stosować, 
aby przygotować naszą sylwetkę do 
lata. 

- Panie Robercie wiadomo, iż 
samo wcieranie balsamów i mleczek 
do ciała nie przynosi fenomenalnych 
rezultatów. Co zrobić, aby nasze cia-
ło stało się jędrniejsze i aby na plaży 
nie było widać efektów „pomarań-
czowej skórki”?

- Przede wszystkim trzeba działać 
manualnie, same kosmetyki nigdy nie 
przyniosą oczekiwanych rezultatów, 
jeżeli nie będą odpowiednio wpro-
wadzane w naszą skórę. Na opako-
waniach produktów najczęściej jest 
napisane, aby dany kosmetyk „wma-
sować” w daną część ciała. Niestety 
większość moich, jak i zapewne pana 
klientek robi to nie właściwe, to zna-
czy nakładają balsam „ujędrniający” 
na daną część ciała nie wmasowują 
i czekają na efekty, których nie ma i 
przy takiej aplikacji kosmetyku nigdy 
nie będzie. Aby odpowiednio dany 
kosmetyk zadziałał musi być wyko-
nany przede wszystkim podstawowy 
masaż danej części ciała, aby polep-
szyć krążenie dzięki czemu będzie 
on lepiej wchłaniany przez skórę. Po 
pierwszym etapie masowanie, gdy 
już działamy na odpowiednim spe-
cyfiku nasze ruchy powinny być ener-
giczne i zdecydowane, bo tylko w ten 
sposób będziemy mogli skorzystać ze 
wszystkich wartości, które dają nam 
odpowiednie kosmetyki.

- Czyli dopiero po odpowiednim 
stosowaniu określonych specyfików 
możemy spodziewać się efektów?

- Jak najbardziej, polepszy się nam 
stan skóry, będzie bardziej jędrna 
lepiej ukrwiona, jednak musimy pa-

miętać o tym, aby uzyskać wspaniałą 
sylwetkę na lato nie wystarczą tylko 
specjalne kosmetyki ujędrniające. 
Dla zdrowej i dobrze wyglądającej  
sylwetki należy przestrzegać trzech 
zasad.

- Zdradzi Pan jakie?
- Oczywiście należy pamiętać o za-

chowaniu odpowiedniej diety, dobo-
rze ćwiczeń, które zachowają nasze 
ciało w pełnej sprawności i przede 
wszystkim masażach, które spo-
wodują, iż efekty uzyskane poprzez 
ćwiczenia i dietę zachowają naszą 
sylwetkę dłużej w doskonałej formie. 
Za pomocą diety usprawniamy nasz 
organizm od wewnątrz, czyli poma-
gamy mu uzyskać odpowiedni me-
tabolizm i pozbyć się zbędnych pro-
duktów przemiany materii. Poprzez 
ćwiczenia wzmacniamy naszą spraw-
ność fizyczną, kształtujemy sylwetkę 
poprawiamy koordynację ruchową. 
Masaż działa na wszystkie tkanki na-
szego organizmu zaczynając od skóry, 
kończąc na układach wewnętrznych. 
Sprawiamy, iż skóra jest odpowied-
nio pielęgnowana, dajemy relaks 
zmęczonym mięśniom i poprawiamy 
krążenie w układach wewnętrznych, 
dzięki czemu pracują lepiej i bardziej 
wytrwale.

- Podsumowując, nie ma efektów 
bez wzmożonego kompleksowego 
działania. 

- Oczywiście, że tak. Należy pa-
miętać o tym, że praca nad zanie-
dbaną sylwetką wymaga czasu, nie 
możemy zostawić wszystkiego na 
ostatnią chwilę. Musimy uzbroić się 
w cierpliwość, ponieważ początkowo 
efekty są niewielkie, ale gdy zacho-
wamy systematyczność wyniki naszej 
pracy będą zadowalające.

Dziękuję za rozmowę oraz przy-
datne rady. 

Mam nadzieję, że pomoże to 
Państwu utrwalić prawidłowe zacho-
wania, podczas wysiłków podjętych 
celem osiągnięcia smukłej sylwetki. 
Wraz z panem Robertem czekamy na 
wasze pytania, które można nadsyłać 
na adres redakcji.

Dawid
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Odcinek piersiowy kręgosłupa może ulec nadmiernemu 
(wyrównania kifozy fizjologicznej), dochodzi do zaniku 
mięśni przykręgosłupowych – „plecy wyprostowane”. 

Dodatkowe objawy ze strony innych układów: rzad-
ko dochodzi do niewydolności oddechowej. Częste jest 
zapalanie tęczówki – może prowadzić do utraty wzroku. 
Do powikłań neurologicznych zaliczamy: rzadko zapalenie 
korzonków nerwowych w okolicy krzyżowej oraz poraże-
nie spowodowane złamaniem usztywnionego kręgosłupa 
szyjnego. Skrobiawica – jedno z ciężkich powikłań – zaję-
cie nerek przez złogi amyloidu – może prowadzić do ich 
niewydolności.

Leczenie domowe – aktywne podejście do walki z cho-
robą to połowa sukcesu. Jest wiele metod, które pomogą 
Ci w walce z bólem oraz sztywnością i umożliwią normal-
ne życie: Edukacja – poznaj chorobę, jej objawy, potencjal-
ne skutki i powikłania tak, aby móc świadomie śledzić jej 
przebieg i w porę reagować w przypadku zaostrzenia. Kon-
troluj u siebie poziom OB lub CRP i odpowiednio do niego 
dobieraj leki. Porozmawiaj ze swoim lekarzem i poproś, 
żeby wyjaśnił Ci jak monitorować wskaźniki zapalenia. 
Ćwicz regularnie – nie tylko na zajęciach z fizjoterapeutą, 
ale również w domu. Poproś rehabilitanta, żeby rozpisał Ci 
ćwiczenia pomocne w walce z bólem i sztywnością. Jeśli to 
możliwe, poprzedzaj ćwiczenia ciepłym prysznicem w celu 
rozgrzania i rozluźnienia mięśni. Pływaj i stosuj ćwiczenia 
oddechowe – pomoże to zachować odpowiednią objętość 
płuc. Unikaj sportów kontaktowych, które zwiększają ry-
zyko złamań. Porozmawiaj ze swoim lekarzem zanim za-

czniesz uprawiać jakiś nowy typ sportu. Poproś, żeby dora-
dził Ci, jakie sporty możesz uprawiać, a jakich powinieneś 
unikać. Raz dziennie wygospodaruj 15 - 30 minut. W tym 
czasie połóż się na twardym, płaskim podłożu i po prostu 
zrelaksuj się, daj odpocząć swojemu kręgosłupowi. Powta-
rzaj takie sesje regularnie, pomogą one zapobiec kifozie. 
Śpij na plecach, na twardym materacu, używaj wyłącznie 
małej, płaskiej poduszki. Korzystaj z urządzeń pomagają-
cych w chodzeniu (laski, kule, chodziki), ułatwią Ci zacho-
wanie prawidłowej postawy ciała. Prowadząc samochód 
zawsze zapinaj pasy. Jeśli to możliwe wyposaż samochód 
w poduszki powietrzne. Pamiętaj, że stawy u chorych na 
ZZSK są bardzo podatne na urazy. Jeśli Twoje problemy 
dotyczą kręgosłupa szyjnego, zapytaj swojego lekarza, czy 
nie powinieneś nosić kołnierza ortopedycznego Jeśli palisz 
– rzuć palenie! Zwiększa ono ryzyko zwłóknienia płuc, a za 
tym podąża pogorszenie wydolności oddechowej i wzrost 
podatności na wszelkiego rodzaju infekcje. Dostosuj swoje 
miejsce pracy tak, aby sprzyjało ono utrzymywaniu wła-
ściwej postawy ciała. Jeśli czujesz, że tego potrzebujesz, 
dołącz do grupy wsparcia. Zapytaj swojego lekarza lub fi-
zjoterapeuty, gdzie możesz znaleźć taką grupę. Z wartych 
uwagi należy wymienić akupunkturę, akupresurę i jogę, 
które są pomocne w poprawie jakości życia i kontroli bólu 
towarzyszącemu ZZSK. Zaleca się co roku korzystanie 
z uzdrowiska. 

PRAWNIK

 NAŠA PORADŇA

Czy można ściąć gałąź sąsiada  
przechodzącą na moją posesję?

Wiele konfliktów sąsiedzkich rozpoczyna się w związku 
ze sprawami związanym z roślinnością przedostającą się 
poza granice gruntu, na którym pierwotnie rosły. Sytuacje 
te nierzadko powodują utrudnienia dla właścicieli posesji 
sąsiadujących ze względu na zasłanianie światła, zniszcze-
nie ogrodzenia, względy estetyczne lub też wiele innych. 

Art. 150 Kodeksu cywilnego uprawnia właściciela po-
sesji sąsiadującej do obcięcia gałęzi zwieszających się na 
jego nieruchomość przy czym każdy przypadek powinien 
być przeanalizowany osobno pod względem zasadności 
oraz celowości podjęcia takich działań. Jednakże regulacja 
ta jest bardzo ogólna i o ile przyzwolenie na samą czynność 
obcięcia zwieszających się gałęzi nie budzi wątpliwości, 
o tyle samo działanie w zakresie obcięcia gałęzi tak. Na-
leży bowiem zwrócić uwagę na to, że dokonując obcięcia 
gałęzi, można znacznie uszkodzić całe drzewo, powodując 
np. obumarcie rośliny, na skutek braku wiedzy i umiejęt-
ności ogrodniczych w tym zakresie. Zatem takie działanie 
właściciela nieruchomości sąsiedniej zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującego byłoby sprzeczne z jego społecz-

no-gospodarczym przeznaczeniem. Jeżeli zwieszające się 
gałęzie na sąsiednią posesję nie powodują poważnego 
utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości, brak jest pod-
stawy do ich obcięcia.

Zdarzają się jednak przypadki, w których pomimo za-
istnienia obawy dotkliwego uszkodzenia drzewa, jego 
gałęzie oraz korzenie przerastające na sąsiednią nieru-
chomość zostają obcięte bez wcześniejszego uprzedzenia 
właściciela rośliny. Takie działanie jest uprawnione, jeżeli 
od usunięcia przerośniętych gałęzi lub korzeni uzależniona 
jest inwestycja techniczna właściciela nieruchomości są-
siadującej polegająca np. na zabudowie terenu i pracach 
wykończeniowych. (www.bankier.pl)

Elżbieta Krzysik

technik masażysta
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
RAK (22.6 - 22.7)

Dlhodobé zdravotné prob-
lémy sa nedalo vyliečiť žiadny-
mi liekmi. Pre vás je duševná 
rovnováha dôležitá. Ak ju do-

siahnete, podarí sa vám vylepšiť vaše 
zdravie. Niekedy je spokojnosť so sebou 
samým dôležitejšia ako všetky lieky na 
svete. 

LEV (23.7 - 23.8)
Tento mesiac pocíti te prí-

liv energie a bude vám doži-
čená aj osobná nezávislosť. 
Konečne sa veci budú diať 

podľa Vás. V kariére ste doteraz dosiah-
li svoje maximum. Teraz musíte popre-
mýšľať, čo ďalej. 

PANNA (24.8 - 23.9)
Hrozí vám nebezpečen-

stvo pri riskantných činnos-
ti ach. Musíte viac oddycho-
vať a dávať si dobrý pozor na 

cestách či pri cvičení. Nastanú dôležité 
zmeny – dobré i zlé – v rodinných záleži-
tosti ach a vzťahoch. 

VÁHY (24.9 - 23.10)
Vaša vitalita oslabne. 

Nastanú zmeny na pracovis-
ku. V živote vašich blízkych 
nadídu ťažké chvíle. Toto sa-

mozrejme ovplyvní aj Vás. V druhej po-
lovici mesiaca by ste mali spomaliť, viac 
premýšľať a menej konať.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Tento mesiac sa udejú zá-

sadné fi nančné zmeny. Vášmu 
partnerovi sa bude fi nančne 
dariť a jeho štedrosť Vás nemi-

nie. Zdravie bude v poriadku. Dávajte si 
však pozor pri riskantných akti vitách či 
pri šoférovaní. Snažte sa vyhnúť aj rôz-
nym konfrontáciám. 

STRELEC (23.11 - 21.12)
Tento mesiac bude pravde-
podobne plný stresu. Oddy-
chujte a nezaťažujte sa zby-
točnosťami. Nepodnikajte 

žiadne drasti cké diéty. Nasle-
dujúce týždne budete zaangažovaný 
do mnohých spoločenských akti vít.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
V júni sa preveria aj mnohé 

vzťahy. Na povrch vyjdú škan-
dály či nepríjemné odhalenia. 

Ak ste v práci nespokojný, náj-
dite si novú. Ak dostanete výpoveď, 

hľadajte v tom pozití vum. Lepšie pra-
covné ponuky sa hrnú Vaším smerom. 

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Vodnár sa musí pripraviť 

na mnohé zmeny v živote. 
Vaše priateľstvá a vzťahy 
prejdú v tomto období via-

cerými skúškami. Môžu prísť 
aj zmeny v zamestnaní. Čaká vás však 
veľa zábavy, spoločenských akcií a bu-
dete stredobodom pozornosti . 

RYBY (20.2 - 20.3)
Dávajte si pozor na svoje 

zdravie. Budete sa cíti ť slabí 
a nie celkom vo svojej koži. 
Môžete očakávať aj problé-

my na pracovisku. Možno sa budete 
musieť sťahovať. Mali by ste na chvíľu 
vypnúť a myslieť pre zmenu aj na relax.

BARAN (21.3 - 20.4)
Potrebujete veľa trpezli-

vosti . Aj keď je to pre Vás ťaž-
ké, budete sa musieť prispôso-
bovať ostatným. Berte to ako 

pozití vum. Nastáva ten správny čas na 
získavanie nových poznatkov, rozširo-
vanie záujmov.

BÝK (21.4 - 21.5)
Tento mesiac bude plný 

dôležitých zmien. Nastáva 
veľmi prospešné obdobie. 
Pravdepodobne bude mu-

sieť spraviť zásadné rozhodnuti e týka-
júce sa peňazí. Nové fi nančné možnosti  
môžete nájsť vďaka vašej kreati vite.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Síce nejaké drobné prob-

lémy sa vyskytnú, môžete po-
čítať so šťastným mesiacom. 
Budete pociťovať nesmiernu 

silu a nezávislosť, a budete mať konečne 
dostatok energie na splnenie úloh a plá-
nov, ktoré ste si zaumienili už dávno. 
Láska si Vás vyhľadá sama a ani s peniaz-
mi by ste nemali mať problémy. (ms)

1. K susedom prišla návšteva. Bu-
dete ich pozorovať z okna?
a) Možno sa pozriete, čo nesú dob-
rého so sebou; b) nie, toto vás prí-
liš nezaujíma; c) priznávate sa, že 
by to nebolo po prvýkrát; d) podľa 
toho, kto by to bol.
2. Majú vaši susedia deti ?
a) Áno majú a pripadajú vám rozto-
milé; b) áno a občas ich preklínate; 
c) majú, ale neberiete ich na vedo-
mie; d) nie, nemajú.
3. Navštevujete sa niekedy so su-
sedmi? 
a) To by vás ani nenapadlo; b) stalo 
sa to len párkrát; c) áno, ale zried-
ka; d) áno a veľmi radi.
4. Pokiaľ stretnete suseda naprí-
klad vo výťahu alebo keď hrabete 
lísti e, ako prebieha vaša komuni-
kácia? 
a) Len sa pozdravíte; b) ani sa ne-
zdravíte; c) prehodíte pár zdvori-
lostných formuliek; d) zapradiete 
celkom dlhý hovor.
5. Máte vy alebo vaši susedia psa? 
a) Máte ho len vy; b) majú ho len 
susedia; c) máme ho obaja; d) 
nemá ho nikto.
6. Púšťate si vy alebo vaši susedia 
hudbu nahlas? 
a) Väčšinou ste to vy, komu poska-
kujú hrnčeky; b) susedia to majú vo 
zvyku; c) tak striedavo, d) nie, ani 
vy, ani oni.
7. Určite už sa vám stalo, že ste 
varili večeru a zisti li ste, že sa vám 
chýba jedna surovina. Požičali by 
ste si ju od susedov? 
a) Samozrejme; b) áno, ale bude 
vám trochu trápne, c) skôr nie; d) 
nie, to radšej skočíte do hypermar-
ketu.
8. Aké pocity vo vás vyvoláva fi lm 
,,Zajtra to roztočíme, drahá“ ? 
a) Ste rada, že sa vás to netýka; 
b) trochu sa v ňom poznávate; c) 
máte pocit, že susedia sa niekedy 
nechajú trochu inšpirovať; d) občas 
nie je na škodu sa navzájom trochu 
provokovať.
9. Pokiaľ váš balkón stále navšte-
vuje susedova mačka, alebo máte 
podozrenie, že susedka už zase 
nevytrela schody podľa daného 

NÁŠ TEST
Aké máte susedské vzťahy?
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

ulga podatkowa krátenie daní
uchylanie się od płacenia podatku daňový únik
cietrzewica cicer
Chrystus frasobliwy Kristus Trpiteľ
stopień kątowy uhlový stupeň
stopień kurczliwości stupeň zmršťovania
stopień rozproszenia stupeň disperzie
strug zdzierak uberací hoblík
strug żłobnik žliabkovač

***

Jano prišiel navštíviť Anču. Stretol 
jej brata Mórica a pýta sa ho, kde je 
Anča. 
– Asi išla na záchod, – hovorí Móric.
– A ako to vieš?
– Išla po dvore, pod pazuchou niesla 
Times a anglicky nevie.

***

On: – Ty, Jarmila, dnes by to možno 
išlo.
Ona: – A čo ako?
On: – Pozri sa z okna. Slnko svieti, na 
nebi ani mráčik.
Ona: – A čo má ako byť?
On: – No hovorila si predsa, že sa jed-
ného krásneho dňa sa zoberieš a od-
ídeš!

***

Ráno nemôžem jesť, lebo na teba 
myslím. Na obed nemôžem jesť, lebo 
na teba myslím. A večer nemôžem 
spať, pretože som hladná.

***

– Miláčik, kým sa spolu zosobášime, 
musíš mi ešte sľúbiť, že ma budeš boz-
kávať na miestach, kde ma ešte nikto 
predtým nebozkával.
– Dobre láska moja, ktoré sú to?

– Na Kanárskych ostrovoch, na Sey-
chelloch a na Mauríciu…

***

Háda sa pani Zlatica so svojím manže-
lom: 
– Obetovala som ti najlepšie roky 
svojho života 
– Pre pána Jána, to budú ešte aj hor-
šie?

***

Viete, akú e-mailovú schránku má 
maďarská sova?
hu@hu.hu

***

Sedliak príde do obchodu s auto elek-
tronikou:
– Mám auto a potreboval by som do 
neho autorádio.
– Prosím, vyberte si, máme veľký vý-
ber.
– Ktoré je najhlasnejšie?
– Toto.
– Dá sa pripojiť mikrofón?
– Na toto rádio áno.
– Môžem vyskúšať?
– Nech sa páči, tu je mikrofón.
– Kúúúpte zemiaky…

***

Úspešný podnikateľ dostal od svojho 
syna SMS: –Tato, ihneď zariaď presun 
niekoľkých ľadových medveďov do 
Afriky, lebo inak prepadnem zo zeme-
pisu.

rozpisu, ako sa zachováte? Budete si 
sťažovať? 
a) Ak sa to nebude príliš často opako-
vať, tak nie; b) pokiaľ budete mať po-
dozrenie, že je to naschvál, tak zakro-
číte; c) áno, každý by mal plniť svoje 
povinnosti; d) nie, pretože je vám to 
ľahostajné.
10. Už si niekedy susedia sťažovali na 
vás?
a) Nie, zatiaľ ste od nich nepočuli je-
dinú výčitku; b) niekedy máte pocit, 
že majú narážky; c) áno, ale bolo to v 
medziach slušnosti; d) áno a bola to 
hysterická scéna.
11. Tykáte si so svojimi susedmi?
a) Len s niektorými; b) nie, so žiad-
nymi; c) áno so všetkými; d) tyká len 
jedna strana.

VYHODNOTENIE:

Najviac odpovedí „a“ - To, ako vychá-
dzate so svojimi susedmi, ovplyvňu-
je nakoľko sa cítite doma bezpečne. 
Pokiaľ máte skvelé vzťahy so svojimi 
susedmi, vytvárate si príjemnú atmo-
sféru bezpečia. Pokiaľ je to opačne, 
môžete si prežiť naozajstné peklo.
Najviac odpovedí „b“ - Je nutné po-
dotknúť, že pokiaľ máte nejaké spory 
so susedmi, na vine ste v drvivej väčši-
ne prípadov vy. Snahy vašich susedov 
o idylický vzťah buďto nevnímate, ale-
bo úmyselne ignorujete. Podvedome 
k svojim susedom cítite opovrhnutie, 
skrátka vám veľmi nesedia. 
Najviac odpovedí „c“ – Snažíte sa 
udržovať vzťah, pozdraviť, odpovedať 
zdvorilo na otázky a dosť. Ani v naj-
menšom si ich nepúšťate pod kožu. 
Možno je to tým, že vám pripadajú 
vtieraví a zvedaví. Ani by vás nena-
padlo ich požiadať napríklad o zapo-
žičanie čohokoľvek. Pokiaľ by to chceli 
oni po vás, vyhoveli by ste im, ale s 
úplnou ľahostajnosťou.
Najviac odpovedí „d“ - Siahnite si do 
svedomia, či ste sami príkladní suse-
dia. Či si sebakriticky priznáte, že ste 
sa voči nim skutočne nedopustili žiad-
nych prešľapov, nemeňte svoj prístup. 
Možno to však vaši susedia myslia 
dobre. Až vás susedka nabudúce po-
zve na kávu, nevyhovárajte sa na kopu 
práce. Môžete tentokrát skúsiť prijať 
pozvanie a ak to predsa len nebude 
ono, nabudúce sa to nemusí opako-
vať. (zdroj: vanda.atlas.sk)
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Mozart vyháňa zlodejov
Mozartova hudba, ktorá znie z re-

produktorov na železničných staniciach 
v západoaustrálskom 
Perthe sa ukázala ako 
účinná zbraň proti 
flákajúcim sa tínedže-
rom. Tí tam spôsobo-
vali problémy, vrátane 
vandalizmu a krádeží. 
Informovali o tom no-
viny The West Austra-
lian. Púšťanie klasickej 

hudby z reproduktorov sa už predtým 
osvedčilo aj v iných krajinách. Napríklad 
v londýnskej stanici metra Elm Park sa v 
minulosti strojvodcovia obávali zastaviť 
kvôli vysokej kriminalite. No po tom, čo 
v roku 2003 na stanici začali hrať z re-
produktorov klasickú hudbu, poklesol 
v priebehu roka a pol počet krádeží o 
33 percent, útokov na zamestnancov 
metra o 25 percent a vandalizmus o 37 
percent. Teórie, prečo klasická hudba 
pôsobí na tínedžerov ako repelent, sa 
rôznia. Najpravdepodobnejšou sa javí 
tá, že takáto hudba sa im nezdá byť ani 
trocha „cool“ - a tak sa zo stanice radšej 
presunú inam. (Zdroj: TASR)

Megazem
Astronómovia objavili nový typ pla-

néty. Nazvali ju „megazem“, keďže do-
sahuje 17-násobok hmotnosti Zeme. 
Podľa informácií vedcov z Harvard-Smit-
hsonian Center for Astrophysics (CfA) v 
americkom Cambridgei skalnatá plané-
ta obieha okolo hviezdy vo vzdialenosti 
560 svetelných rokov. Astronómovia 
doteraz nepredpokladali, že by mohla 
existovať tak veľká kamenná planéta. 
Vychádzali z toho, že planéty sú od urči-
tej veľkosti plynnými obrami ako Jupiter, 
pričom vznik takýchto obrov trvá oveľa 
dlhšie ako zrod kamenných planét typu 
Zeme či Marsu. Planétu zaregistroval 
americký Keplerov vesmírny ďaleko-
hľad, podľa ktorého dostala označenie 
Kepler 10c. Jej veľkosť a hmotnosť sa 
podarilo určiť pomocou Galileovho ďa-
lekohľadu. Má priemer 29.000 kilomet-
rov, čo je 2,3-krát viac ako Zem. Mega-
zem obehne raz za 45 dní okolo hviezdy 
Kepler-10 v súhvezdí Draka.

Objav planéty Kepler-10c bude mať 
vážne dôsledky pre poznatky o vývoji 
vesmíru a možnosti existencie života. 
Systém okolo hviezdy Kepler-10 má pri-

bližne 11 miliárd rokov, čo znamená, 
že vznikol necelé tri miliardy rokov po 
Veľkom tresku. Doteraz sa predpokla-
dalo, že mladý vesmír obsahoval len 
vodík a hélium, ktoré boli zdrojom pre 
vznik plynných obrov medzi planétami. 
Na vznik skalnatých planét ako Mars a 
Zem boli potrebné ťažšie prvky (kre-
mík, železo), tiež však vyprodukovali až 
explózie prvých generácií hviezd. Tento 
proces mal trvať miliardy rokov, avšak 
existencia planéty Kepler-10c ukazuje, 
že vo vesmíre vznikli veľké kamenné 
planéty aj v čase, keď ťažké prvky boli 
ešte zriedkavé. Toto zistenie naznaču-
je, že astronómovia by nemali vylúčiť 
hľadanie planét podobných Zemi ani v 
okolí starých hviezd. (Zdroj: TASR)

Veľa priateľov na Facebooku 
spôsobuje veľký stres

Intenzívne využívanie sociálnej siete 
Facebook a veľký počet kontaktov môže 
užívateľom spôsobovať zvýšenú streso-
vú záťaž. Veď aj tu je človek vystavený 
sociálnemu tlaku, rovnako ako v nor-
málnom svete. Takéto výsledky prinies-
la štúdia psychológov z univerzity v ne-
meckom Bambergu. Zistili, že užívatelia 
s veľkým počtom kontaktov na sociálnej 
sieti sú zapletení do života iných užíva-
teľov, bez toho aby to vedome chceli. Aj 
tu pôsobia rôzne faktory, ktoré nám boli 
vštepené ako spoločenské normy. Zvlášť 
v prípade, keď priatelia zdieľajú osobné 
informácie, stúpa tlak na vhodnosť re-
akcií a spätnej väzby, hlavne v prípade 
negatívnych udalostí, ako je napríklad 
smrť člena rodiny. V živote mimo siete 
sa priamy kontakt obmedzuje iba na ur-
čité množstvo ľudí, kde sa vnímané po-
žiadavky pohybujú v určitých medziach. 
To však na sociálnej sieti neplatí. S 
rastúcim množstvom kontaktov, lineár-
ne stúpajú aj akési sociálne očakávania. 
V dôsledku toho sa môže stať, že soci-
álny stres u užívateľov povedie k pocitu 
veľkého napätia. (Zdroj: Winfuture.de)
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Dychovka z Novej Belej

Dychovka z Jurgova
Dychovka z Nižných Lápš

Dychovka z Vyšných Lápš

Dychovka z Kanianky a mažoretky TREND z Prievidze

FS Hajduky z Vyšných Lápš

FS Spiš z Novej Belej
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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


