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leVOča

Jubileum  
docenta Ivana Chalupeckého

Azda neexistuje his-
torik či laik zaobe-
rajúci sa dejinami 

Spiša, ktorý by nepoznal 
meno známeho spišské-
ho historika docenta Ivana 
Chalupeckého. Jeho his-
torické práce týkajúce sa 
predovšetkým (ale nielen) 
dejín Spiša sú známe na 
Slovensku, v Poľsku, Česku, 
Maďarsku, Rakúsku i iných 
európskych krajinách. Do-
cent Ivan Chalupecký je 

známy taktiež v našom krajanskom prostredí a to predo-
všetkým prostredníctvom článkov, ktoré publikoval v ča-
sopise Život. Viacerí krajania ho iste poznajú tiež osobne, 
veď severný Spiš navštívil už viackrát – či už spoločne so 
zosnulým jurgovským učiteľom Michalom Grigerom ale-
bo v rámci exkurzií Spišského dejepisného spolku. Pozná-
me ho však nielen ako historika, ale aj ako človeka, ktorý 
mal vždy odvahu postaviť sa na obranu Slovákov v Poľsku 
a historickej pravdy, či už v prípade rôznych „pseudohisto-
rických“ prác o dejinách severného Spiša alebo v prípade 
postavenia pomníka vrahovi Slovákov v Poľsku v Zakopa-
nom. Aj vďaka jeho osobnosti sú vzťahy medzi Spolkom 
Slovákov v Poľsku a Spišským dejepisným spolkom veľmi 
dobré až nadštandardné.

Dňa 16. marca t.r. oslávil tento vzácny človek svo-
je osemdesiate narodeniny. Preto malo dvadsiate valné 
zhromaždenie Spišského dejepisného spolku (SDS), kto-
ré sa uskutočnilo 17. marca v mestskom divadle v Levoči 
zvláštny nádych. Dlhoročnému predsedovi SDS prišli vzdať 
hold viaceré osobnosti slovenského i poľského historické-
ho, spoločenského či kultúrneho života. Medzi gratulant-
mi nechýbali členovia výboru SDS, ktorí pripravili pre jubi-
lanta prekvapenie v podobe publikácie pod názvom Pocta 
Ivanovi Chalupeckému. Vo viac ako 200-stranovej knihe 
si jubilanta uctili uznávané osobnosti historickej obce zo 
Slovenska, Poľska, Nemecka i Rakúska a to spôsobom 
sebe vlastným – napísaním odborných štúdií. Na vydanie 
publikácie prispelo taktiež množstvo spišských miest, obcí 
i osobností. Je pre nás cťou, že táto pocta uzrela svetlo 
sveta práve v krajanskej tlačiarni nášho Spolku v Krakove.

Okrem predstaviteľov SDS predniesol gratuláciu v mene 
archivárov v latinčine riaditeľ archívu v Levoči František 
Žifčák. V mene múzejníkov oslávencovi pogratulovala 
riaditeľka múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krem-
paská. Za spišské mestá a obce vystúpil primátor mesta 
Spišská Nová Ves Ján Volný, ktorý pri tejto príležitosti ude-
lil oslávencovi najvyššie ocenenie tohto spišského mesta. 
Cenu jubilantovi odovzdali tiež predstavitelia najstaršej 
kultúrnej ustanovizne Slovákov Matice slovenskej. Po-

zdrav a uznanie od poľ-
skej akademickej obce 
zaslal riaditeľ Historic-
kého inštitútu Jagelon-
skej univerzity v Kra-
kove Stanislav Sroka. 
Gratulantov však bolo 
nespočetné množstvo, 
čo svedčí o mimoriad-
nom význame a chariz-
me jubilanta.

V mene Spolku Slo-
vákov v Poľsku, ktorý 
je taktiež kolektívnym 
členom SDS, i v mene 
svojom vlastnom, prišli 
vzdať hold jubilantovi 
gen. tajomník SSP Ľu-
domír Molitoris a redaktorka Života Milica Majeriková-
Molitoris. Oslávencovi sme odovzdali pamätný list Spolku 
Slovákov v Poľsku, v ktorom sme vyjadrili úctu i vďaku za 
doterajšiu spoluprácu a ochotu vždy pomôcť. Dovolili sme 
si taktiež upraviť jeden exemplár už spomínanej pocty, kto-
rú sme zviazali do kože a nápis pozlátili. Do následných ro-
kov života docentovi Ivanovi Chalupeckému želáme okrem 
pevného zdravia i pokojný život naplnený láskou, úspech-
mi a ďalším odhaľovaním dejín malého kúska zeme, nášho 
spoločného rodiska, zvaného Spiš.

Milica Majeriková-Molitoris

Jubilant medzi krajanmi v roku 2010

Oslávenca si prišli uctiť členovia SDS z rôznych kútov Slovenska
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Budúcnosť ZáVIsí Od nás...

Božena Bryjová
Vedúca klubovní spolku na Orave

Hodnotiť veci, ktoré 
sa v Spolku zmenili 
od posledného ce-

loštátneho zjazdu, asi príliš 
nemôžem, pretože ako vedú-
ca klubovní zo začiatku len 
v Jablonke, a neskôr aj v Pod-
vlku, pracujem od roku 2007. 
Avšak pochádzam z krajanskej 
rodiny, takže poznám situáciu 
Spolku u nás i problémy, s aký-
mi sa boril a musí sa boriť.

Z môjho pohľadu sa za ten 
čas zmenilo mnoho veci na lepšie. Už len to, že v Jablon-
ke klubovňa Spolku bola presťahovaná do omnoho lep-
ších priestorov, pozdvihlo Spolok v očiach ľudí. A aj to, že 
sa v Jablonke podarilo kúpiť pozemok, na ktorom by mal 
byť postavený Dom slovenskej kultúry. Podobne i v Pod-
vlku bola vlani koncom roka kúpená stará škola, ktorá už 
niekoľko rokov slúžila miestnej skupine. Istý čas v nej na-
cvičoval folklórny súbor, teraz v nej nacvičujú mažoretky, 
dychový orchester i detská ľudová kapela.

V jablonskej klubovni bolo zorganizovaných niekoľko 
výstav, každý týždeň v stredu po jarmoku sa v nej stretá-
vajú krajania, takže nepochybne plní svoj účel. Krajania tu 
z vlastnej iniciatívy vytvorili regionálny kútik, v ktorom vy-
stavujú veci typické pre oravskú domácnosť. 

Za uplynulé obdobie boli v obidvoch klubovniach zor-
ganizované viaceré stretnutia, programy, kurzy tanca, rea-
lizoval sa projekt Kruh priateľov slovenskej kultúry, vďaka 
ktorému sa rozbehlo viacero pracovných aktivít či dielní, 
ktoré fungujú dodnes. To všetko je nepochybne prínosom 
do krajanského diania.

A či by som chcela zmeniť niečo na lepšie? Istotne, 
tých vecí je mnoho, ktoré by bolo treba zrealizovať. Čo sa 
týka Podvlka, vlani v októbri Spolok prevzal po dlhoroč-
ných snaženiach budovu starej školy do vlastníctva. Síce 
budova Spolku slúži už niekoľko rokov, doteraz do tejto 
stavby Spolok investovať nemohol, pretože nebola jeho 
majetkom. Teraz však už tento problém nie je aj vďaka 
rozhodnutiu obyvateľov Podvlka, takže verím, že sa to po-
darí v najbližšej dobe zmeniť. Viem, že bol podaný projekt 
na dofinancovanie revitalizácie stavby na Slovensko, takže 
pevne verím, že sa ho podarí získať a vďaka nemu rozbeh-
núť opravu našej klubovne.

Čo sa týka Podvlka, rada by som bola, ak by sa v našej 
obci podarilo vytvoriť taktiež detskú folklórnu skupinu, tak 
ako existujú v Krempachoch. Veľmi sa mi totiž páčili vystú-
penia malých detí a myslím si, že o podobnú formu by mali 
záujem deti a aj ich rodičia v Podvlku. Vďaka tomu by sa 
mohol v ďalšej budúcnosti vytvoriť detský folklórny súbor, 
veď hudobnú zložku už máme. Vedie ju Krištof Pieronek, 

ktorý by bol taktiež rád, ak by sa niečo podobné podarilo 
zrealizovať.

Čo sa týka Jablonky, tam azda najdôležitejším cieľom, 
na ktorý krajania nepochybne čakajú, je výstavba Domu 
slovenskej kultúry. Žiaľ, istým škrtom cez rozpočet v tomto 
prípade je nevyplatenie finančnej podpory poľským pre-
zidentom Lechom Kaczyńským, ktorú sľúbil na stretnutí 
v Jablonke so slovenským prezidentom Ivanom Gašparo-
vičom. Slovenská strana svoj záväzok splnila, poľská svoj 
sľub oddialila a teraz nedokážeme presvedčiť prezidenta 
Bronisława Komorowského, aby naplnil sľub svojho pred-
chodcu.

Čo sa týka realizácie rôznych stretnutí v Jablonke, 
v porovnaní s Podvlkom to ide akosi ťažšie. Pravdou je, že 
v Podvlku majú tieto aktivity dlhodobú tradíciu a v Jablon-
ke by bolo treba začať všetko od začiatku. A rozbehnúť nie-
čo nové nie je také jednoduché. V Jablonke bol kurz tanca, 
začali tu nacvičovať mažoretky, rozbehli sa pracovné diel-
ne, ale stačilo, aby sa v čomsi Spolok nezhodol s Gminou 
a zo dňa na deň bolo vidieť, ako záujemcov ubúda. Myslím 
si však, že zahájenie výstavby Domu slovenskej kultúry as-
poň čiastočne tento problém vyrieši, pretože mnoho ne-
dorozumení vzniklo práve kvôli tejto záležitosti.

Marián Smondek

Emil neupauer
Predseda Ms ssP v nedeci

Od posledného mimoriad-
neho zjazdu uplynulo šesť 
rokov. Za toto obdobie sme 
si mohli všimnúť zvýšenú ak-
tivitu krajanov v niektorých 
spišských obciach a v iných 
takmer celkovú stagnáciu. 
Vyplýva to asi z toho, že spo-
ločnosť starne, krajania nám 
ubúdajú a z radov mladých ich 
nemá kto nahradiť. Zároveň 
sa znížil záujem o kultúrny ži-
vot a tradíciu svojich predkov 
Slovákov. Pravdou je aj to, že 

naše prostredie neprospieva rozvoju slovenskej národ-
nostnej menšiny. Mladým chýba dobré rodinné zázemie 
a odvaha, aby sa otvorene k nej hlásili z obavy pred vý-
smechom a neuznaním. 

Máme síce kultúrne podujatia, ktoré svedčia o našej 
existencii, ale v jednotlivých miestnych skupinách čas-
to chýbajú osobnosti, ktoré by ich vedeli povznášať nad 
problémy, s ktorými sa trápia. Miestne skupiny, ktoré majú 
väčší počet členov, aj lepšie fungujú. Dokážu sa lepšie or-
ganizovať. Vyplýva to aj z toho, že sú medzi nimi aj mladší 
členovia, ktorí svoju energiu venujú organizovaniu kultúr-
nych podujatí či krajanských stretnutí. Druhá vec je, že 
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Budúcnosť ZáVIsí Od nás...
v dnešnom zabehanom svete treba dohliadať na svoje pra-
covné zabezpečenie, alebo ju hľadať ďaleko mimo domo-
va, či dokonca za hranicami, a to neprospieva utužovaniu 
vzťahoch v rámci našej komunity. Čo sa týka Nedece, mô-
žem povedať, že kultúrny život skoro odumrel. Slovenský 
folklórny súbor Veselica už nepôsobí a práve on sceľoval 
krajanov a bol známy nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. 
Najväčším nedostatkom je klubovňa, kde by sme sa mohli 
stretávať. Možno by sa podarilo vykresať iskierky tejto čin-
nosti, pokiaľ krajania javia záujem oň, ale musí byť na to 
priestor. Pred pár rokmi sme si urobili oblátkové stretnutie 
v priestoroch u Haliny Milaniakovej, za čo jej ďakujeme, 
ale kapacitne sme si nemohli dovoliť pozvať všetkých kra-
janov. Možno sa aj niektorí cítili urazení, ale táto miestnosť 
je na cca 25 ľudí. Takže ochota by aj bola, ale neustále sa 
trápime s otázkou priestorov, ktorú sa nám nedarí vyriešiť. 
Dobre, že aspoň Vyšne Lapše, Kacvín, Krempachy a Nová 
Belá majú svoje klubovne. Nedečania by tiež chceli mať 
svoj priestor, aby sa mohli stretávať na spoločných bese-
dách. Musím podotknúť, že ľudia radý čítajú Život, na kto-
rý sa každý mesiac veľmi tešia. Je to najčastejší kontakt 
našich krajanov so slovenčinou. Ľutujeme, že nemôžeme 
sledovať slovenské programy v televíznom vysielaní, preto 
sa obraciame s prosbou na vedenie slovenskej televízie, 
aby riešila túto otázku.

František Pleva
Predseda Ms ssP vo Fridmane

Podľa mňa, v poslednom 
období krajania vo Fridmane 
ako pozitívum vnímajú pre-
meny nášho kultúrno-spolo-
čenského časopisu Život, ktorý 
nám pravidelne každý mesiac 
prináša informácie týkajúce 
sa nášho regiónu – Spiša, ale 
aj Oravy a Slovenska. Je to pre 
nich jediná z mála príležitosti 
na osvieženie si slovenského 
jazyka. V našej obci sa už dáv-
no nevyučuje slovenský jazyk, 

nepočuť ho už dlhšie obdobie ani v kostole. Chvalabohu, 
nie vo všetkých obciach je takýto stav. Sú spišské obce ako 
napr. Kacvín či Jurgov, kde sa, ako som počul, na slovenči-
nu prihlásilo viac detí. Teší ma fakt, vyučovanie slovenčiny 
navštevujú deti nielen z krajanských rodín, ale aj ďalšie, 
ktoré majú záujem o tento jazyk a chcú poznať túto reč 
vzhľadom na blízkosť Slovenska.

Zarmucuje ma však fakt, že v súčasnosti máme iba jed-
ného študenta študujúceho na Slovensku a tým strácame 
možnosť na vzdelávanie inteligencie, ktorá by mohla hájiť 
naše záujmy. Vyplýva to zo zložitej situácie a problémov, 
ktoré sa vyskytujú pri vybavovaní štúdia na Slovensku. Má 
to vplyv na zmenšovanie našej členskej základne hlavne 

vo Fridmane. Treba sa nad tým zamyslieť, čo ďalej v tej-
to veci konať, aby sa situácia zmenila v náš prospech. Ne-
budem sa rozvádzať nad tým, že mladí nemajú záujem 
o svoje korene. Podľa mňa politika, ktorá sa začala po  
II. svetovej vojne na tomto území, prináša dnes úrodu pre 
nás, žiaľ, nepriaznivú. Tak ako nám slovenským žiakom, 
navštevujúcim základnú školu voľakedy robili prieky napr. 
tým, že nás nechávali v tej istej triede dva roky, aby sme sa 
znechutili a prepísali sa do poľskej školy. Podotknem len 
to, že podľa tých, čo sa nás snažili odradiť od slovenčiny, 
žiak, ktorý vedel dva jazyky, ako to bolo v našom prípade, 
bol natoľko „hlúpy“, že musel opakovať triedu. Aj dnes sa 
na tomto území stretneme s narážkami vzťahujúcimi sa na 
národnostné cítenie. Nie všetci sú však vytrvalí a niekto-
rých takéto narážky odradia. Týmto sa potlačuje aj národ-
né povedomie. Podľa mňa na takúto situáciu má vplyv aj 
to, že ľudia častejšie migrujú za prácou a tým vzniká aj viac 
miešaných manželstiev. Nepochopiteľný je pre mňa fakt, 
že v dobe digitalizácie nemáme možnosť pozerať progra-
my slovenskej televízie, čo by nám veľmi prospelo. Utužilo 
by to aj náš vzťah k Slovensku. Voľakedy takéto vysielanie 
sme mali prístupne a dnes mnohí krajania nariekajú, že 
nemajú takúto možnosť.

Dorota Mošová

Gratulácia
Vo februári oslávil 

svoje osemdesiate 
narodeniny obľúbe-

ný slovenský prozaik, drama-
tik a autor literatúry pre deti 
a mládež Anton Hykisch, kto-
rý je známy taktiež svojou dip-
lomatickou službou pre Slo-
venskú republiku v Kanade. 
Poznajú ho aj Slováci v Poľsku, 
ktorí sa mohli svojho času 
s jeho tvorbou pomerne často 
stretávať na stránkach krajan-

ského časopisu Život. Jeho dielo sme priblížili aj poľským 
čitateľom prostredníctvom historického románu z čias 
panovania Márie Terézie Milujte kráľovnú, ktorý vyšiel 
v roku 2003 v poľskom preklade Kochajcie Królową prá-
ve vo vydavateľstve a tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. 
Pri tejto príležitosti nás majster Hykisch navštívil, poskytol 
nám zaujímavé interview i možnosť oboznámiť sa bližšie 
s jeho tvorbou. Naposledy sme sa stretli na knižných tr-
hoch v bratislavskej Inchebe, kde nás taktiež poctil svojou 
návštevou a povzbudivými slovami podnietil do ďalšej 
práce na národnom poli. Pri príležitosti životného jubilea 
majstra Hykischa by sme sa chceli pridať k dlhému radu 
gratulantov a do ďalších rokov mu popriať pevné zdravie 
a veľa tvorivej inšpirácie, invencie a múz k napísaniu ďal-
ších znamenitých diel.

Spolok Slovákov v Poľsku
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lyžovačka na slovensku
Zimné obdobie ponúka možnosť posilniť telesnú 

zdatnosť prostredníctvom zimných športov. Okú-
sili to naši žiaci počas lyžiarskeho výcviku v Dono-

valoch na Slovensku, kde sa dostali do kontaktu s dobrými 
školiteľmi lyžovania, snowboardu a športových hier. Prí-
jemné prostredie, zdravé horské ovzdušie prialo zveľaďo-
vaniu nielen telesnej, ale i duševnej pohody.

Lyžiarskej školy a snowboardového výcviku na Sloven-
sku sa v dňoch 11.-17. marca t.r. zúčastnilo 15 žiakov zo 
základných škôl z Novej Belej, z Krempách a z Gymnázia 
v Krempachoch. 

Výcvik sa uskutočnil v známom lyžiarskom stredisku na 
Donovaloch v Parku snov. Viedli ho skúsení odborníci z Ka-
tedry telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Jiři Michal, Mi-
roslav Nemec, Štefan Adámčak a mladé inštruktorky - Aňa, 
Natália a Miša. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín 
podľa lyžiarskych znalostí. K dispozícii mali požičovňu lyží, 
dva vleky a štvorsedačkovú lanovku. 

Súčasťou výcviku boli aj športové a spoločenské ak-
tivity – streľba zo vzduchovky, stolný tenis, hádzanie ši-
piek, ringo, plávanie v bázene a bowling. V každej z týchto  
aktivít sa nakoniec uskutočnili súťaže a výhercovia obdr-
žali „sladké“ odmeny. V súlade s programom deti mali po-
starané o každú chvíľu pobytu na Slovensku a ani v hoteli 
sa nenudili. Počasie nám v tomto roku veľmi prialo a deti 
sa na svahu pekne opálili. Ubytovaní sme boli v penzióne 

Limba, ktorý poskytoval veľmi dobré podmienky pre býva-
nie a pre športové a spoločenské vyžitie.

Podujatie pre detí zahraničných Slovákov z Poľska, Ma-
ďarska, Srbska a Ukrajiny zorganizovalo Metodické cen-
trum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s finanč-
nou podporou Ministerstva školstva a športu SR. Avšak 
technicky a organizačne podujatie zabezpečovala Katedra 
telesnej výchovy a športu FHV UMB na čele s docentom 
Jiřím Michalom. Hlavným poslaním školy bolo naučiť lyžo-
vať a snowboardovať deti zahraničných Slovákov, spoznať 
slovenskú odbornú terminológiu spojenú s týmito druh-
mi športov, jazykový výcvik a zlepšenie telesnej zdatnosti 
i zotavenie v prostredí slovenskej prírody. Učili sa tiež žiť 
a spolupracovať v skupine, ako aj postarať sa o seba v pod-
mienkach odluky od rodičov. Deti sa skamarátili a nadvia-
zali priateľstva so svojimi rovesníkmi z Maďarska, Srbska 
a Ukrajiny.

Na záver podujatia sa uskutočnilo vyhodnotenie lyžiar-
skeho výcviku a odovzdanie odmien víťazom jednotlivých 
súťaží. Zasa deti zo všetkých krajín sa prezentovali kultúr-
nymi programami. 

Naše deti sprevádzali učitelia – Beáta Florczyková a Do-
minik Surma. Bolo to veľmi vydarené podujatie a jeho 
hlavný cieľ – naučiť sa lyžovať – bol splnený. Preto ďakuje-
me všetkým tým, ktorí to našim deťom umožnili. 

Lyžiarskej školy sa zúčastnili títo žiaci: Eva Bendyko-
vá, Julia Kurnátová, Kamil Podgórny, Katarína Braviaková, 
Magdalena Dluga, Eva Chalupková, Margita Kurnátová, 
Anna Lojeková, Dominika Pacigová, Daniel Surma, Gabrie-
la Taziková, Mária Ignacoková, Aleksandra Lukášová, An-
drej Kovalčík, Karolina Florczyková.

Dominik Surma
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jurgOV

Divadelná inscenácia 
v jurgove 
Stalo sa už tradíciou, že ochotnícke divadlo v Jurgo-

ve každoročne v pôstnom období pripravuje neja-
kú divadelnú inscenáciu. V tomto roku to bol šiesty 

ročník vystúpovania ochotníkov. Tentoraz uviedli divákom 
divadelnú inscenáciu s názvom Ako si ja veľmi vážim tento 
starý kríž (poľ. O jak cenię ja stary ten krzyż). Premiéra sa 
uskutočnila 18. marca t.r. v požiarnej zbrojnici. 

Táto hra nebola vybraná náhodne. Predstavuje boj pro-
ti krížu po ukrižovaní Ježiša, po jeho smrti i zmŕtvychvsta-
ní. Tento scenár je analogickým k dnešnej situácii, ktorá 
odzrkadľuje v istej miere dianie v Poľsku. Masmédia v po-
slednom období venujú veľa priestoru téme kríža a obja-
vuje sa ona aj v politických diskusiách. Uvažuje sa v nich 
často o tom, či kríž, ktorý je symbolom kresťanstva, má byť 
prítomný v školách i na úradoch. Kríž, ktorý má spájať, delí 
spoločnosť. V súčasnosti je to boj za a proti nemu. Poľská 
spoločnosť sa považuje za tolerantnú, ale kde je tá toleran-
cia, keď niektorým prekáža kríž umiestnený na verejnom 
mieste? Tu sa objavuje už náboženská neznášanlivosť.

Touto hrou mladí herci chceli upútať pozornosť na kríž 
a zamyslieť sa nad tým, čím on je pre každého z nás. V sú-
časnosti to vyzerá tak, akoby nám tento symbol zovšed-
nel. 

Dej sa odohrával v dvoch prelínajúcich sa dejových líni-
ách. Prvý bol zakotvený v dobe po ukrižovaní Ježiša. Bol to 
boj o odstránenie kríža z Golgoty zo strachu, že sa rozšíri 
úcta voči nemu. Druhá dejová línia predstavuje súčasnosť. 
Rozpráva o matke, ktorá sama vychováva svoju dcéru. Úlo-
hu dcéry výborne stvárnila Martynka Gawrońska. Matka 
svojou životným postojom a uctievaním kríža, chce ukázať 
dcére, že keď bude verná krížu, tak sa nemusí báť nástrah 
tohto sveta. Je to akási protiváha svetu, v ktorom sa krížom 
opovrhuje. Uvedený je príklad skupinky mladých chlapcov, 
z ktorých väčšina sa s pohŕdaním vyslovuje o ňom “...načo 
a komu je potrebný kríž...“ Protagonisti sú vystavovaní 
rôznym pokušeniam a radovánkam tohto sveta, ako napr. 
alkohol. Najdôležitejší je pre nich dnešnok a zajtrajšok sa 
neráta. Namiesto toho, aby išli na Veľký piatok do kosto-
la, idú radšej si vypiť. Bol medzi nimi jeden chlapec, kto-
rý dlho uvažoval o tom, či sa ma k nim pridať. Raz však 
pokušeniu neodolal a pridal sa k nim, namiesto toho, aby 
šiel do kostola. Čoskoro túto chybu oľutoval a pochopil, že 
urobil zle. Nakoniec kríž zvíťazí. 

V tejto hre sa prelínalo veľa obrazov a so slovami sa 
priam šetrilo. Divák si musel viacero veci domyslieť, ktoré 
boli vyjadrené gestom. Zaujímavo boli stvárnení zlí ducho-
via, ktorí svojimi kostýmami a scénickým make-up zdôraz-
ňovali hrôzu trápenia svedomia. 

A na záver ešte pár slov o vedúcom tohto ochotníckeho 
divadla, ktorým od roku 2007 je Leszek Chovaniec, študent 
piateho ročníka ekonómie odboru financie a účtovníctvo. 
Popri štúdiu pracuje v lyžiarskom stredisku Havraň v Jurgo-
ve. Tento rok sa pripravuje na obhajobu diplomovej práce. 

Po večeroch sa stretáva s deťmi a mládežou a nacvičujú 
hry. Čo ho viedlo práve k ochotníckemu divadlu? Ako po-
vedal, úplná náhoda. Ako študent gymnázia v Novom Tar-
gu sa zúčastnil vo veľkom pôste hry Mystérium umučenia 
Krista, ktorú študenti uviedli pred publikom v Mestskom 
kultúrnom dome v Novom Targu. Veľmi sa mu to zapáčilo 
a pomyslel, že je to dobrý nápad, ako zorganizovať v rod-
nej obci mladým ľuďom voľný čas. Už po prvej inscenácii 
zistil, že sa mladí ľudia chcú venovať ochotníckemu di-
vadlu a rozvíjať svoje herecké schopnosti. Dnes na scéne 
požiarnej zbrojnice v Jurgove a možno v budúcnosti niek-
torí z nich to dotiahnu na profesionálne divadelné dosky. 

Dorota Mošová
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nOVá Belá 

Športová pýcha 
krempašského 
gymnázia
Dôležitou úlohou výchovy v škole je 

prebudiť v mladých ľuďoch záujem 
o športové disciplíny, aby ich rozvoj 

bol všestranný a vďaka tomu vedeli aktívne 
a prospešne využivať svoj voľný čas. 

Porozprávali sme sa so žiačkou krempašské-
ho gymnázia Karolínou Lojekovou, pochádza-
júcou z Novej Belej, ktorá cieľavedomé kráča za 
svojim cieľom - športom. Je členkou Mestské-
ho mládežníckeho športového klubu Podha-
le v Novom Targu (MMŠK Podhale), v ktorom 
patrí do družstva florbalu v kategórii junioriek. 
Okrem toho je veľkou milovníčkou zvierat.

Odkedy si sa začala venovať športu?
- Šport je mojim spoločníkom od základnej 

školy a presnejšie s florbalom som sa stretla 
v druhej triede na základnej škole. Do jeho tajov 
ma voviedol môj vtedajší učiteľ telesnej výcho-
vy pán Gątkiewicz. Neviem si predstaviť život 
bez športu. Mám to zrejme po mamke a lásku 
k zvieratám mi odovzdal zasa môj otec. Hrám tiež volejbal 
a zbožňujem beh. Už na základnej škole som vedela, že sa 
chcem venovať florbalu a mala som to šťastie, že sme veľa 
trénovali a zúčastňovali sme sa mnohých zápasov.

Kedy si sa rozhodla pre Mestský mládežníčky športo-
vý klub?

- Po absolvovaní základnej školy v Novej Belej, ako kaž-
dý môj rovesník, som išla na gymnázium do Krempách. Na 
hodinách telesnej výchovy sme sa venovali každej športo-
vej disciplíne. Znamenalo to pre mňa, že by som sa nemoh-
la v plnom rozsahu venovať florbalu. Ja som chcela inten-
zívne trénovať a v škole nie je na to priestor. Práve preto 
som sa rozhodla pre MMŠK Podhale.

Koľkokrát máš tréning do týždňa?
- Päť dní v týždni. Ja však chodím trikrát do týždňa 

v školskom roku a počas prázdnin sa snažím trénovať kaž-
dý deň. Okrem toho cez víkendy máme turnaje. 17. marca 
sme vyhrali eliminačný zápas na majstrovstva Poľska v ka-
tegórii mladších junioriek s Trzebinią a Ludźmierzom.

Zúčastňujete sa zápasov iba v Poľsku, alebo cestujete 
aj do zahraničia?

- Mali sme už pár zápasov s našimi južnými susedkami, 
teda s Češkami aj Slovenkami.

Pochváľ sa, ktoré miesto vo florbale patrí juniorkám 
z MMŠK Podhale?

- Teraz sme na 3. mieste a v máji po zápase o majstrov-
stvo Poľska sa ukáže, či sa tento stav zmení. 

Ako vyzerá tvoj denný režim? Prezraď, ako to všetko 
stíhaš a máš pritom veľmi dobré výsledky v škole.

- Priznám sa, že je to veľmi ťažká práca. Človek, ak chce 
niečo dosiahnuť musí tvrdo pracovať na svoj úspech a byť 
veľmi vytrvalým. Mám presný denný režim a snažím sa ho 
dodržiavať. Nemôžem si povedať, že sa mi nechce a od-
ložím prácu na neskôr. Alebo, že sa mi nechce, tak nepôj-
dem na tréning, lebo potom by som nemohla dosiahnuť 
požadovaný výsledok v športe. Okrem tréningov v Novom 
Targu zúčastňujem sa skoro všetkých školských a medzi-
školských zápasov. Je to veľmi vyčerpávajúce, ale účasť 
na turnajoch podporuje zručnosť a súťaživosť. Ako ste už 
spomenuli, mojou druhou vášňou sú zvieratá najmä psy. 
Mám sučku z plemena Sibírsky husky. Vybrala som toto 
plemeno, pretože sú najlepšie pre deti a potrebujú veľa 
pohybu, behania. Mne to veľmi vyhovuje, keďže s mojím 
psom spolu behám a tým si posilňujem svoju kondíciu. 
Vstávam ráno o šiestej, kŕmim ju a idem si s Gaudeens (čit. 
Gandou) zabehať. Po škole mám približne 40 minút času, 
aby som sa stihla najesť, zájsť za Gaudeens a potom cestu-
jem na 17. hodinu na tréning do Nového Targu. Najhoršie 
je to so spojmi. Doma som pred ôsmou, večera a potom 
sa učím a tak trikrát v týždní. Občas mám toho dosť, ale 
športovanie upevňuje vo mne seba disciplínu a podporuje 
úsilie dosiahnúť lepší výkon.

Psík bol Tvojim prvým zvieratkom?
- Nie. Od najmladších rokov som mala rada zvieratá 

a mala som ich celé množstvo o. i. akváriové rybky, škreč-
ky, kanáriky, o ktoré sa teraz starajú tiež moji mladší súro-
denci. Spomínam si, že som sa v detstve kamarátila so su-
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sedkou, ktorej rodičia mali gazdovstvo a ja som tam bola 
častým hosťom. Veľmi rada som trávila čas pri kozách, 
ovciach, hrala som sa s mačkami. Prvého psa mi rodičia 
kúpili, keď som mala osem rokov.

Nebáli sa tvoji rodičia, že to bude iba krátkodobá fas-
cinácia, a potom sa už nebudeš o ne starať?

- Práve preto mi na začiatku kupovali menšie domáce 
zvieratká, o ktoré som naozaj prejavovala záujem a stara-
la som sa o nich – kŕmila som ich a čistila. Aj keď musím 
podotknúť, že o psa som dlho prosila.

Kedy si sa začala tak vážnejšie zaujímať o psov?
- Moja zvedavosť, čo sa týka psov sa zvýšila a zintenzívni-

la práve, keď mi rodičia kúpili psa. Chcela som vedieť všetko, 
čo sa týka chovu psov a o ich drezúry. Čítala som literatúru 
venovanú tejto tematike. Informácie som hľadala tiež v in-
ternete. Dokonca bývalo aj tak, že ak sa mi dostala do rúk 
nejaká nová kniha o psoch, tak som dokázala ju prečítať na 
úkor povinného čítania alebo úloh. Tri roky mám psa z ple-
mena Sibírsky husky s rodokmeňom a zúčastňujem sa s ním 
výstav psov, ktoré sa konajú v Zakopanom, Krakove, Sopote 
a Novom Targu. Moja Gaudeens získala titul víťaza Poľska. 
Teraz sa zaoberám chovom tohto plemena a prvýkrát som 
bola aj pri pôrode jej prvých šteniat. 

Spájaš svoju budúcnosť so športom?
- Šport je v mojom živote dôležitý, ale nemyslím o ňom 

ako o mojom budúcom povolaní. Byť športovcom z povola-
nia znamená, že treba život podriadiť športu. Skôr by som 
chcela svoj život spojiť s mojou druhou záľubou so zviera-
tami. 

Rozhodla si sa už pre nejakú strednú školu? 
- Určite to bude zverolekárstvo a v  budúcnosti, teda na 

vysokej škole, by som chcela v tomto smere naďalej pokra-
čovať.

Ako si predstavuješ svoju budúcu prácu?
- Plánujem rozšíriť už začatý chov plemena Sibírsky 

husky, drezúru psov a psie záprahy. Mám rada deti, preto 
by som chcela s nimi pracovať. Rozmýšľala som o canis-
terapii (canis – latinsky pes a terapia – liečba čiže liečba 
psom) s postihnutými deťmi a nielen. Je to vynikajúci spô-
sob, ako pomôcť chorým. Vôbec kontakt detí so zvieratami 
má na nich priaznivý vplyv. Viem, lebo som si to všimla, 
keď som chodila jazdiť na koni.

V poslednej dobe Ťa možno často stretnúť s fotoapa-
rátom. Je to Tvoja ďalšia záľuba? 

- Áno, ale naozaj to bola náhoda. Potrebovala som di-
gitálny fotoaparát na fotenie mojich psov, lebo mám inter-
netovú stránku o ich chove. Fotky sú vhodným doplnením 
a ja som chcela, aby boli kvalitné. Po nejakom čase sa mi 
to zapáčilo a teraz rada fotím najmä našu novobeliansku 
prírodu a krásne Tatry. Mám rada hory a ešte viac ich od-
haľovanie, často chodím na túry.

Viem, že si hrala na gitare, venuješ sa tomu ešte?
- Rada spievam a hrám, ale nemám na to čas. Zatiaľ som 

gitaru odložila na bok. Šport je na prvom mieste pred gita-
rou a zvieratá milujem a chcem sa im venovať celý život.

Ďakujem za rozhovor a prajem Ti veľa úspechov a na-
plnených plánov.

Dorota Mošová

Foto: archív Karolíny Lojekovej

Krátko o pôvode  
a pravidlách florbalu
Florbal alebo floorbal (angl. Floorball, poľ. uniho-

kej) je to kolektívny halový šport podobný pozem-
nému hokeju. Florbal sa pôvodne vyvinul v USA, 

kde sa začal hrať v polovici 50. rokov. Neskôr ho preniesli 
švédsky študenti do vlastnej krajiny pod názvom inneban-
dy. Ďalšou krajinou, kde sa florbal rozšíril bolo Fínsko a ná-
sledne Švajčiarsko. Švajčiarsky florbal sa však od švédske-
ho líšil tým, že brankár mohol používať hokejku. Oficiálne 
pravidlá boli kodifikované v septembri 1983.

Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko založilo Medzinárodnú 
florbalovú federáciu (International Floorball Federation 
- IFF) 12. apríla 1986. V ďalšom desaťročí zaznamenal ob-
rovský rozvoj v mnohých krajinách na celom svete. Keď 
sa vo Švédsku v roku 1996 konali prvé Majstrovstvá sveta 
vo florbale, v IFF bolo prihlásených už 18 krajín. Ďalším 
krokom bolo, že IFF dosiahla získanie dočasného členstva 
v General Association of International Sports Federations 
(GAISF) v roku 2000 a neskôr členstvo v 2004. IFF dnes po-
zostáva z 40 členov asociácií s viac ako 3 500 klubmi a 200 
000 registrovanými hráčmi. Slovensko je členom od roku 
1998. IFF organizuje majstrovstvá sveta, ktoré sa hrajú 
každý párny rok v kategóriách Muži a U19 (under 19) ženy 
a každý nepárny rok Ženy a U19 Muži. Navyše sa ešte kaž-
dý rok hrá Európsky pohár. Výzvou budúcnosti je pre IFF 
uznanie Medzinárodným olympijským výborom (Interna-
tional Olympic Committee - IOC) a dostať Olympijský šta-
tút pre florbal.

Florbal sa hrá v troch tretinách po 20 (poprípade 15) 
minút hracieho času. Hrací čas sa prerušuje v prípade, ak: 
sa lopta dostane mimo hracej plochy, nejaký hráč poruší 
pravidlá hry, počas trestného strieľania a v mimoriadnych 
situáciách. 

Zápas rozhodujú dvaja rozhodcovia v poli, ktorí majú 
rovnaké postavenie. Podlaha môže byť z rôznych materi-
álov, ako sú drevo, plast, rohožový povrch. Odporúčaná 
veľkosť hracej plochy je 20 metrov na šírku a 40 metrov 
na dĺžku, obkolesená mantinelmi, podobne ako ľadová 
plocha. Mantinely sú vyrobené z dreva alebo umelej hmo-
ty, 50 centimetrov vysoké so zaoblenými rohmi. Florbal je 
možné hrať aj s menšími úpravami týchto pravidiel.

Hru hrajú 5 hráči v poli a brankár na každej strane. Počet 
hráčov v poli sa líši počas hry vylúčeniami. Družstvo môže 
pozostávať z 20 hráčov s niekoľkými brankármi. Pohyb vo 
florbale je vykonávaný behom porovnateľným s basketba-
lom. Vo florbale je neprípustný akýkoľvek fyzický kontakt. 
(zdroj: wikipédia)
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Horčičné ZrnKO
Každé veľkonočné ráno oživuje v nás, kresťanoch, pove-

domie vykúpeného Božieho ľudu. Kristus tajomne a sláv-
nostne vstal z hrobu a našou oslavou veľkonočných sviat-
kov vyjadrujeme nádej vo svoje vlastné zmŕtvychvstanie. 
V živote neraz hľadáme a nenachádzame zmysel niekto-
rých udalostí. Ťažko by sme hľadali zmysel udalosti Kristo-
vej smrti, keby nebolo veľkonočného rána. V tejto nádeji 
hodnoťme svoj život kresťana a rozhodujme sa tak, aby 
nás nič neodlúčilo od Kristovej lásky, ktorá bola silnejšia 
ako smrť.

8. 4. 2012
Veľkonočná nedeľa  

Pánovho zmŕtvychvstania
(Lk 24, 13 – 35)

Ktovie, koľký krát išli učeníci po ceste do Emauz. Evan-
jelista píše o vzdialenosti, ktorá bola okolo jedenásť kilo-
metrov. Určite táto cesta nebola namáhavá vzdialenosťou, 
alebo tým, kadiaľ viedla, no bola namáhavá kvôli tomu, čo 
sa odohrávalo v srdci dvoch pútnikov. Pri orientácii v ne-
známej krajine pomôže akýkoľvek záchytný bod, značka, 
tabuľa, mapa a najúčinnejšia je pomoc sprievodcu. Sprie-
vodca pozná prostredie a preto môže bezpečne zaviesť do 
cieľa putovania. Navyše pri ceste so sprievodcom je vždy 
i nejaký bonus, nakoľko je veľká možnosť dozvedieť sa 
mnoho zaujímavostí o prostredí, o krajine, o ľuďoch a pod. 
Bol Ježiš pre emauzských učeníkov sprievodcom alebo 
spoločníkom na ceste z Jeruzalema? Vzdialenosť nebola 
veľká a prostredie nebolo neznáme. Napriek tomu Ježiš 
bol nielen ich spoločníkom, ale i sprievodcom. Sprevádzal 
ich dejinami spásy, keď sa im pri jeho rozprávaní rozhoreli 
srdcia a doviedol ich až k lámaniu chleba. Božie slovo a Eu-
charistia – dva dôležité dary, ktoré sprevádzajú náš život. 
Mapa, inštrukcie, kompas, navigácia, nie sú živými sprie-
vodcami, Ježiš nám nenechal v Božom slove a Eucharistii 
neživé návody, ale v týchto dôležitých daroch sa k nám pri-
dáva, ako sa pridal k emauzským učeníkom. Sprevádza nás 
a je s nami vždy, keď je jasno, ale i keď sa zvečerieva.

15. 4. 2012
Druhá veľkonočná nedeľa  

Nedeľa Božieho milosrdenstva
(Jn 20, 19 – 31)

Istého známeho a nebezpečného mafiána postavili 
pred súd. Pred začatím procesu boli zhromažďované dô-
kazy a svedectvá, robili sa rekonštrukcie jednotlivých zlo-
činov. Výsledkom bol žalobný spis, ktorý mal viac ako tisíc 
strán. Po vynesení rozsudku komentátori s úľavou konšta-
tovali, že dotyčný už nebude nikomu ubližovať a viac sa 
z väzenia nedostane. Ostanú iba poškodení, ktorým ublížil 
a pozostalí, ktorí prišli kvôli nemu o svojich blízkych. Vý-
sledok súdu už nevrátil späť situácie ani ľudí, ale aspoň 
pocítili istú satisfakciu, že zlo bolo potrestané. 

Koľko stranový spis má na každého z nás zhromaždený 
Boh? Sme neustále pred jeho tvárou, preto celý náš život 
svedčí o našom dobre a našich pochybeniach. Z Božej stra-

ny však počas nášho života neprichádza žaloba, je tu čaka-
nie na prejavenie ľútosti a ochoty na pokánie a okamžite 
sa spúšťa program odpustenia. Náš žalobný spis bol pribitý 
na kríž a Kristova krvavá obeta nás všetkých amnestova-
la. Každý z nás môže spolu so žalmistom ďakovať, chvá-
liť a oslavovať „Pána, lebo je dobrý, lebo je milosrdenstvo 
trvá naveky.“ (Ž 118, 1).

22. 4. 2012
Tretia veľkonočná nedeľa

(Jn 24, 35 – 48)
Viacerí mučeníci komunizmu spomínali na utrpenie aj 

po vypršaní trestu. Neustále zastrašovanie, dávanie najavo 
na každom kroku, že viem o tebe, nemožnosť získať nor-
málne zamestnanie, diskriminácia... Výsledkom bol stres, 
strach, nepokoj. Ježišov pozdrav mal vrátiť pokoj do sŕdc 
rozrušených a vyľakaných učeníkov. Pokoj je prvým plo-
dom odpustenia. Nepokoj svedomia a ťažoba v ňom je 
veľkou daňou za popáchané hriechy. Prvým, kto útočí na 
náš pokoj, je Pokušiteľ. Po odpustení je jeho prvým úsilím 
obrať zmiereného o pokoj. Výrazné útoky na svätcov boli 
snahou zlých mocností obrať o pokoj, zneistiť, zastrašiť. 

Zachovať si pokoj vnútra je veľkým darom a potrebu-
jeme k tomu Božiu pomoc. Po zmŕtvychvstaní bol pozdrav 
pokoja súčasťou každého stretnutia Ježiša s apoštolmi. 
Všetkým nám zanechal prísľub daru pokoja pri svojej roz-
lúčkovej reči počas Poslednej večere: „Pokoj vám zanechá-
vam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14, 
27).

29. 4. 2012
Štvrtá veľkonočná nedeľa

(Jn 10, 11 – 18)
Po rokoch spoznávame niektorých ľudí podľa toho, že 

nám pripomínajú svojou podobnosťou niekoho z ich rodi-
ny. Podobnosť vo výzore, podobnosť v spôsoboch alebo 
v prejave. Sv. Ján vychádzal z podobnosti našej duchovnej 
podstaty a písal o našom prepojení na nášho milujúceho 
Stvoriteľa. Dary, ktoré dávame k sviatkom svojich blízkych, 
zvyknú byť dávané s láskou a z lásky. Sv. Ján písal s obľubou 
o Božej láske a v prvom liste píše o veľkom dare Otcovej 
lásky k nám: „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“. (1 Jn 
3, 1) a zároveň dodáva, že ešte sa neukázalo, čím budeme. 
Ďalekú budúcnosť si nevieme predstaviť, ale práva Božie-
ho dieťaťa nám dávajú možnosť života v spojení s Bohom 
a nádej na večný život s Ním. Vtedy mu budeme „podobní, 
lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn 3, 2).

6. 5. 2012
Piata veľkonočná nedeľa

(Jn 15, 1 – 8)
Pán Ježiš oslovil učeníkov cez obraz viniča: „On každú 

ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a kaž-
dú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ 
(Jn 15, 2). Šavol mal ochotu prinášať úrodu, ale bolo ho 
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Mimoriadny vysluhovateľ 
svätého prijímania
V poslednú marcovú sobotu t. r. v Sanktuáriu Božie-

ho Milosrdenstva v Krakove–Lagiewnikoch boli 44 
kandidáti liturgickým obradom pod vedením otca 

biskupa Jána Škodoňa ustanovení za mimoriadnych vyslu-
hovateľov svätého prijímania (poľ. safarzy nadzwyczajnych) 
v krakovskej arcidiecéze. Bolo to vyvrcholenie polročného 
prípravného kurzu a duchovnej formácie kandidátov vy-
slaných z jednotlivých farnosti našej diecézy. Z farnosti sv. 
Kataríny Alexandrijskej z Novej Belej sa dostalo tejto pocty 
farníkom Františkovi Dluhého a Józefovi Kurnatovi. 

Až po Druhom vatikánskom koncile nastala zmena, ktorá 
umožnila laikom, aby pomáhali kňazom pri rozdávaní svä-
tého prijímania. S tým súviselo aj vytvorenie „novej služby“ 
v cirkvi. Mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania musí 

byť určený biskupom, teda musí mať dekrét, a potom je 
ustanovený liturgickým obradom na takúto službu.

V tejto veci bolo veriacim vo farnostiach ešte vlani 
prečítané posolstvo krakovského kardinála Stanisława 
Dziwisza, ktorý vo svojom liste veriacim vysvetlil, v čom 
spočíva a čomu slúži takáto forma pastorácie veriacich. 

Zdôraznil, že táto „nová služba“ v cirkvi sa rozvíja úspeš-
ne v Poľsku už vyše dvadsať rokov. Spája sa ona v prvom 
rade s podporou a výpomocou kňazom pri starostlivosti 
o tých, ktorí sú nevládni a chorí a nemôžu sa v nedeľu 
a prikázané sviatky zúčastňovať sv. omše priamo v kostole. 
Práve mimoriadny vysluhovateľ ich môže navštíviť doma 
a priniesť im sväté prijímanie do ich príbytku, pokiaľ sú na 
to chorí či nevládni pripravení, čiže vyspovedaní kňazom. 

Tým pádom majú možnosť prijímať nielen na prvý piatok, 
kedy prichádza za nimi kňaz, ale aj napr. na Zelený štvrtok, 
Veľký piatok, Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu. Druhou 
úlohou vysluhovateľov je pomoc pri rozdávaní svätého 
prijímania vo sviatočnom období, keď je veľký počet ve-
riacich prijímajúcich Telo Kristovo v kostole počas svätých 
omši, aby sa sv. omše neúmerne nepredlžovali.

Spomenul tiež v ňom, že mimoriadny vysluhovateľ 
môže prinášať chorým viatikum (čiže pokrm na cestu do 
večnosti), teda sv. prijímanie zomierajúcim. Tento úkon 
síce patrí kňazom, ale v prípade ich neprítomnosti môže to 
urobiť aj mimoriadny vysluhovateľ. Prináša ho zomierajú-
cemu a modlí sa pritom patričné modlitby v mene Cirkvi.

Služba mimoriadnych vysluhovateľov získava dnes 
nový rozmer a novú perspektívu v cirkevnom spoločen-
stve, ktoré je pozvané, aby sa stalo služobníčkou Pána 
a ľudí. Pomáha rozvíjať duchovný rozmer každej farnosti 
a jej náboženský život.

Dorota Mošová

potrebné očistiť, aby úrodnosť nadobudla tú správnu po-
dobu. Učeníci sa báli čerstvého konvertitu, pretože Šavol 
bol pri prenasledovaní prvých kresťanov dôsledný. Jeho 
náhle obrátenie mohlo vzbudzovať obavy, že ide o zakrý-
vací manéver, aby ľahšie odhalil skrytých Kristových nasle-
dovníkov. Barnabáš ho uviedol medzi apoštolov a vyjavil 
im zmenu, ktorá nastala v živote Šavla. Šavlova horlivosť 

postupne nadobudla správnu podobu a jeho nasadenie 
pre misijné cesty narástlo do obrovských rozmerov. 

Byť zaštepený do Krista znamená čerpať z bohatstva 
jeho milosti, čerpať pre prinášanie úrody. S tým súvisí 
ochota podstúpiť čistenie vinohradníkom kvôli ešte väč-
šiemu prinášaniu ovocia. 

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

Biskup J. Škodoň ustanovuje F. Dluhého mimoriadnym vysluhovateľom sv. prijímania

J. Kurnat prijíma požehnanie a kríž ako znak povolania do novej služby

S biskupom sa za svojich nových pomocníkov modlili farári, o. i. dp. t. Korczak (prvý správa)
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čriepky Z HIstórIe

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,  

  nemá budúcnosť.

PhDr. Ľudomír Molitoris

ĎalŠia snaHa  
O FalŠOVanIe HIstórIe

V rámci Čriepkov z histórie v tomto čísle sme sa roz-
hodli reagovať na článok Marka Kalinowského Igranie 
z „Ogniem”, ktorý bol uverejnený 8. marca 2012 v Tygod-
niku Podhalańskom a v ktorom bolo uvedených viacero 
zavádzajúcich informácií na margo Slovákov v Poľsku. Od-
poveď gen. tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa uverejňujeme 
v plnom znení. Do vydania tohto čísla nebolo známe ako 
a či vôbec Tygodnik Podhalański túto odpoveď uverejní.

Článok z pera Marka Kalinowského Igranie z „Ogniem”, 
ktorý bol uverejnený v Tygodniku Podhalańskom č. 10/1153 
z 8. marca 2012 je ďalším pokusom o falšovanie histórie, 
ktorý sa uskutočňuje pred našimi očami s podporou ve-
rejných prostriedkov, verejných osôb a Rady Gminy Nowy 
Targ. Prijatie uznesenia tejto Rady vo veci vybudovania pa-
mätníka „neslávnych skutkov“ Józefa Kuraša „Ogňa“, ktoré 
spáchal v rokoch 1945-1947, bez vysvetlenia konkrétnych 
obvinení zo strany poškodených obyvateľov a ich potom-
kov je urážkou historickej pravdy a elementárnej úcty voči 
týmto obetiam.

Nadväzujúc na článok z pera Marka Kalinowského Igra-
nie z „Ogniem” si dovolím poznamenať, že obvinenie ob-
siahnuté v predmetnom článku, že „...pre podporu svojich 
tvrdení uvádzam šesťbodový súpis údajných vrážd parti-
zánskeho zoskupenia Błyskawica...“ je nepravdivé. Nesú-
hlasím taktiež s tvrdením, aby žiadosť, ktorú som podal 
v mene Spolku Slovákov v Poľsku v súlade s platným záko-
nodarstvom bola pomenovaná „petíciou” a „násilným pro-
testom”, lebo ide o úplne odôvodnenú požiadavku adreso-
vanú orgánu verejnej moci v súvislosti s neodôvodnenou 
snahou vybudovať pod Turbaczom nový pamätník, ktorý 
by falšoval povojnovú skutočnosť na Podhalí, Spiši a Orave 
v rokoch 1945-1947.

Majúc na zreteli verejný záujem som vystúpil s požia-
davkou o pozastavenie prijatia uznesenia dovtedy, kým 
nebudú vyjasnené námietky, ktoré vznášajú rôzne komu-
nity na Podhalí, Spiši a Orave a ktoré do tejto chvíle neboli 
objasnené, pričom Instytut Pamięci Narodowej (IPN) sa 
ich ani neusiluje objasniť, pretože nezapadajú do dopredu 
nalinkovanej predstavy, ktorú v danej problematike táto 
štátna inštitúcia prijala. Potvrdzujú to nakoniec v tomto 
článku uvedené výpovede historika IPN Macieja Korkuča, 
ktorého autor považuje za odborníka v danej oblasti, ktorý 
sa vraj „neľútostne porátal“ s požiadavkou Spolku Slová-
kov v Poľsku. Škoda len, že tak neurobil vo forme histo-
rickej štúdie, najvhodnejšej pre akademickú rozpravu, ale 

prostredníctvom výpovede na pseudovlasteneckej aka-
démii usporiadanej na počesť „prekliatych vojakov“ v no-
votarskom Mestskom kultúrnom stredisku. Nemožno sa, 
preto zapojiť do vedeckej rozpravy, lebo žiadna neexistuje. 
Naďalej sme sa totiž nedozvedeli nič konkrétne o tom, ako 
tento odborník z IPN vysvetľuje vraždy, ktorých sa banda 
„Ogňa“ dopustila po skončení II. svetovej vojny:

1) dňa 16. apríla 1946 v Novej Belej – rabovanie, od-
vlečenie a následné zavraždenie v tábore „Ogňa“ pod Tur-
baczom štyroch obyvateľov: Jána Ščurka, Jána Kraka, Jána 
Lapšanského a Jozefa Chalupku (účastníka septembrovej 
kampane v roku 1939 v poľskej uniforme) a napadnutie 
hospodárstiev Dominika Kaľatu a Františka Brodovského 
(taktiež účastníka septembrovej kampane v roku 1939 
v poľskej uniforme)1,

2) dňa 24. januára 1946 v Tribši – zastrelenie Pavla Bi-
zuba, postrelenie jeho syna Jakuba a vyrabovanie ich hos-
podárstva2,

3) dňa 12. novembra 1946 v Nedeci – vyrabovanie a za-
vraždenie otca šiestich detí Michala Kužeľa3

4) objasnenie vrážd ďalších obyvateľov Spiša a Podha-
lia poľskej národnosti,

5) niekoľko desiatok falošných nariadení na opustenie 
miesta bydliska, ktoré vydával Józef Kuraś „Ogień“ v mene 
neexistujúcej Armie Krajowej, v rozpore s trestným záko-
nom z 30. septembra 19324,

6) približne 120 prepadov civilného obyvateľstva na 
Spiši (najmä z Krempách, Novej Belej a Durštína) v rokoch 
1945-1947, ukladanie finančných kontribúcií na jednotlivé 
spišské obce a rozkrádanie majetku obrovských rozme-
rov5.

Odpoveď pracovníka IPN Macieja Korkuča, že požiadav-
ka poľských obyvateľov slovenskej národnosti, aby objasnil 
vyššie uvedené konkrétne vraždy je „tak trochu akoby Eri-

1  Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. mája 1946 vyslanectvu Poľskej 
republiky v Prahe. ANDRÁŠ, M.: Obnovenie československo-poľských hraníc 
po druhej svetovej vojne na slovenskom úseku. In: Nepokojná hranica. Zost.:  
M. Majeriková, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 228-229; ŠČUREK,  
F.: Vpád banditov do Novej Belej. In: Život. 2001, č.1, s. 15 (František Ščurek 
je synom zavraždeného Jána Ščureka.); Vojenská knižka Františka Brodovského, 
séria B, č. 062334, vydaná WKU v Nowom Targu 10. decembra 1959
2  Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (IPN Krakov), Stare sprawy obiek-
towe 59/OB, Materiały pomocnicze dot. historii bandy „Ognia“, s. 2 (160), t. 20, 
šk. 181 a Odpis Dziennika „Ognia“, s. 2, t. 25, šk. 183; Štátny archív v Levoči 
(ŠA Levoča), Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš a Zamagurie, Zovrubný 
prehľad pohanenia a rabovania občanov – Slovákov severného Spiša z 12. apríla 
1946; Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ŠAL Poprad), Okresný národný vý-
bor Spišská Stará Ves (ONV Spišská Stará Ves) 1945 – 1946, Situačná zpráva Ve-
liteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie z 9. februára 1946, 66/1945 
prez.
3  IPN Krakov, Stare sprawy obiektowe 59/OB, Materiały pomocnicze dot. his-
torii bandy „Ognia“, s. 37 (129), t. 20, šk. 181; Archiwum Akt Nowych Warszawa 
(AAN Warszawa), Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Czechów i Słowaków, t. 3, 
s. 72.
4  Pozri napr.: MATASOVSKY MATUSCHAK, I.: The Abandoned Ones. The Tra-
gic Story of Slovakia´s Spiš and Orava Regions 1919-1948. DeRosa-Walsh, 2008,  
s. 73 alebo taktiež IPN Krakov, Stare sprawy obiektowe 59/OB, Odpis Dziennika 
„Ognia“, t. 25, šk. 183.
5  IPN Krakov, Stare sprawy obiektowe 59/OB, Odpis Dziennika „Ognia“, t. 25, 
šk. 183; STOMMA, L.: Walka o „Ognia“. Polityka z 26. 8. 2006, č. 34, s. 85; MO-
LITORIS, L.: Postoj Józefa Kuraša „Ogňa“ ku slovenskej národnostnej menšine na 
Spiši a Orave v rokoch 1945-1947. In: Nepokojná hranica. Krakov: Spolok Slová-
kov v Poľsku, 2010, s. 157-195.
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ka Steinbach chcela zaujať 
stanovisko k stavbe pomní-
ka obrancov Westerplatte“ 
a uhýbanie od potreby ob-
jasniť vyššie opísané otázky 
je evidentným neporozu-
mením problému a z hľa-
diska vedeckého nazerania 
absolútne neprijateľné, a to 
z viacerých dôvodov.

Nikto nespochybňuje 
zásluhy vojakov bránia-
cich Westerplatte, ktorí sa 
v septembri 1939 postavili 
na odpor pred evidentnou 
agresiou, na rozdiel od „zá-
sluh“ Józefa Kuraša „Ogňa”, 
ktorý v rokoch 1945-1947 
terorizoval bezbranné civil-
né obyvateľstvo Podhalia, 
Spiša a Oravy. Je potrebné 
zásadným spôsobom odde-
liť obdobie okupácie v ro-
koch 1939-1945 od povoj-
nového obdobia.

Nemôžeme sa stotožniť s tvrdením, že v rokoch 1945-
1947 na Podhalí a Spiši „Ogień” bojoval za slobodné Poľ-
sko so všetkými okupantmi: Rusmi, Nemcami a Slovákmi“. 
S Nemcami totiž bojoval len do januára 1945, po tomto 
dátume už Nemci na tomto území neboli. So Sovietmi 
„Ogień” nielenže nikdy nebojoval, ale naopak s nimi spo-
lupracoval – počas oslobodzovania Nového Targu a neskôr 
ako vojenský veliteľ z poverenia mjr. Leonida Maslova za-
vádzal novú ľudovú moc. Neskôr, po vstupe do UB a PPR 
a získaní odporúčania od manželky Władysława Gomó-
łku6 Žofie, sa podieľal na vyvezení na Sibír svojich býva-
lých spolupracovníkov z AK (Franciszek Kieta, Władysław 
Zagartowicz „Kukułka”)7 z obdobia pred dezerciou 28. 
decembra 1943, za ktorú bol AK odsúdený na trest smrti. 
Tvrdenie, že v období, ohľadom ktorého sme sa obrátili na 
Radu Gminy v Novom Targu (roky 1945-1947), ešte pre-
biehala II. svetová vojna, nie je pravdivé. Vojna v Európe 
skončila 9. mája 1945 a myslím si, že to je evidentný fakt, 
ktorý nie je potrebné dokazovať.

Taktiež so Slovákmi Kuraś nikdy nebojoval. Zo Spiša 
a Oravy sa československé orgány stiahli samé na základe 
rozhodnutia československej vlády z 5. mája 1945. K ofi-
ciálnemu odovzdaniu Spiša a Oravy došlo 20. mája 1945 
v Trstenej, pričom protokol podpísal v mene Slovenskej 
národnej rady mjr. Milan Polák8 a v mene poľskej vlády 
predseda Okresnej národnej rady v Novom Targu Leon 
Leja a zástupca okresného starostu v Novom Targu Jan Wi-

6  WAŁACH, S.: Był w Polsce czas… Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978,  
s. 208.
7  Podhalanie na Syberii. Wspomnienia Władysława Zagartowicza, pseudonim 
„Kukułka”. In: Dziennik Polski z 15. 10. 2003 r., Informator Podhalański, s. 4.
8  Originál splnomocnenia č. 483/1945-P zo dňa 17. mája 1945 je uložený v: Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie, fond Ministerstwa Administracji Publicznej, 
tom 774, s. 37.

tek9. Po 20. máji 1945 nie je možné hovoriť o boji o hrani-
cu, pretože tá sa, po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
vrátila na predmníchovskú líniu. Nie sú známe žiadne 
prípady vojenskej prítomnosti Józefa Kuraša „Ogňa”, kto-
rý mal vraj „...na okupovaných územiach Spiša a Oravy... 
bojovať s okupantom na Spiši a Orave...“ ako nám to chce 
nahovoriť Korkuć. Výnimkou je pokus o vytvorenie stanice 
MO v Nižných Lapšoch vo februári 194510, čo však nebolo 
uskutočnené v mene oddielu „Błyskawica”, ale v mene no-
vej štátnej moci.

Je šokujúce, že na ospravedlnenie vrážd a lúpeží preve-
dených na civilnom obyvateľstve Podhalia, Spiša a Oravy 
v rokoch 1945-1947 historik IPN Maciej Korkuć využíva 
„kontext historických udalostí“, ktoré sa stali v septembri 
1939, čo je podľa jeho názoru dostatočným odôvodnením 
na prenasledovanie, násilnosti, lúpeže a vraždy civilné-
ho obyvateľstva, ktoré sa nemalo možnosť brániť a ktoré 
boli uskutočňované v rozpore s elementárnymi normami 
platného trestného zákona z 11. júla 1932.11 Úplne pritom 
ignoruje fakt, že vtedajšia Slovenská republika využila si-
tuáciu podobne ako Poľsko, ktoré o rok skôr taktiež v spo-
lupráci s Nemeckom obsadilo Tešínsko, Lesnicu a Javorinu 
na Spiši, Suchú Horu a Hladovku na Orave, Čierne, Skalité 
a Svrčinovec na Kysuciach a ďalšie neobývané slovenské 
územia.

Pri zdôvodňovaní činov, ktoré „Ogień” spáchal po voj-
ne vraj ako pomstu voči Slovákom, ktorí sa opätovne ocitli 
v Poľsku, Korkuć akosi zabudol, že títo Slováci žijúci v Poľ-

9  Originál Protokolu zo dňa 20. mája1945 v poľskej i slovenskej verzii p je ulo-
žený v: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, fond Ministerstwa Administracji 
Publicznej, tom 774, s. 31-36. 
10  DEREŃ, B.: Józef Kuraś „Ogień” – partyzant Podhala. Warszawa : Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004, s. 70.
11  Dziennik Ustaw RP č. 60 z roku 1932, čiastka 571.

uvalenie kontribúcie na Slovákov v mene aK, ktorá už neexistovala a ktorá odsúdila „Ogňa“ na trest smrti
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sku nemali nič spoločné s útokom slovenských vojsk na 
Poľsko v septembri 1939, ale naopak Poľsko bránili! Okolo 
640 bolo Nemcami vyvezených do zajateckých táborov, 
pričom minimálne ôsmi Slováci z Poľska pri tejto obrane 
zahynuli. V septembri 1939 Slovák Jakub Paluch z Krem-
pách dokonca velil pri obrane Nového Sączu.12 Autor člán-
ku a M. Korkuć zabudli taktiež na konvencie o ochrane ci-
vilného obyvateľstva, ktoré Poľsko podpísalo a tiež na to, 
že nemožno použiť princíp kolektívnej viny a to zvlášť za 
činy, s ktorými nemali a nemajú predstavitelia slovenskej 
menšiny v Poľsku nič spoločné. Nikto z členov tejto ko-
munity nepochodoval na prehliadke v Zakopanom v roku 
1939, keďže v tom čase slúžili v poľskom vojsku, prípadne 
sa nachádzali v nemeckých zajateckých táboroch.

Nepravdivé sú tiež ďalšie tvrdenia M. Korkuča citova-
né M. Kalinowským, napríklad o „...symbolickom pohrebe 
Poľska...“, ktorý bol údajne zorganizovaný v Jurgove v roku 
1939. Nemohlo sa tak stať z jednoduchého dôvodu, preto-
že kňazom v tejto farnosti bol až do novembra 1940 nad-
šený bojovník za poľskosť Spiša a Oravy a spolupracovník 
F. Machaya kňaz Antoni Sikora13, ktorý okrem iného takýto 
fakt neuviedol ani vo farskej kronike, ktorú písal. Korkučom 
použitá bájka, prevzatá zaujatou propagandou, pochádza 
z pamätníka Jana Plucińského, ktorý je vo vlastníctve uči-
teľa z Nižných Lápš Juliana Kowalczyka, ktorý ho prechová-
va doma. Problém je v tom, že Jan Pluciński, učiteľ v obci 
Javorina, ktorá susedí s Jurgovom a ktorá bola pričlenená 
k Poľsku na základe pomníchovského delenia Českoslo-
venska v roku 1938, ušiel z tejto obce spoločne s poľským 
vojskom na východ a neskôr sa ukrýval v okolí Wieliczky 
odkiaľ pochádzala jeho žena.14 Do Jurgova sa vrátil až po 
vojne a teda nemohol byť svedkom takejto udalosti.

Nepravdivé sú rovnako ďalšie tvrdenia, ktoré uviedol 
M. Korkuć vo svojej výpovedi ako napr. „...pálenie poľských 
modlitebných kníh... na Spiši...“, ako aj „...vrážd Poliakov...“, 
ktoré mali byť „...vykonané prostredníctvom predstavite-
ľov slovenskej menšiny na okupovanom území Poľskej re-
publiky...“. Tieto tvrdenia sú absolútne vymyslené a autor 
nie je v stave ich dokázať. Literatúra týkajúca sa problema-
tiky dodnes nezaznamenala akúkoľvek epizódu, ktorá by 
potvrdzovala fakt pálenia „poľských modlitebných kníh“. 
Archívne pramene hovoria o odovzdaní poľskej školskej 
knižnice z Javoriny Ministerstvu školstva a národnej osve-
ty15. V uznesení toho istého ministerstva č. 1457/40 prez. 
z 30. marca 1940 bolo odporúčanie: „Žiada sa, aby knihy 
boli zaslané sem v plnom počte podľa soznamov knižníc. 

12  MOLITORIS, L.: Ako Spišiaci bránili Nový Sącz (Spomienky Jakuba Palucha).  
In: Život, 2009, s. 25-26.
13  CIĄGWA, J.: Kościół krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na 
Spiszu w latach 1920-2005. In: CUIUS REGIO EIUS RELIGIO? Lublin : Wydaw-
nictwo KUL, 2008, s. 280.
14  KOWALCZYK, J.: Jan Pluciński, jakiego zapamiętałem. In: Na Spiszu, č. 7, 1991, 
s. 2.
15  Žiada sa, aby knihy boli zaslane sem v plnom počte podľa soznamov kniž-
nic. Nie je dovolené rozdávať alebo odpredávať z týchto knih súkromným oso-
bám alebo innym zaujemcom. ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, Odpis nariadenia  
č. 1457/40 prez. z 30. marca 1940. 

Nie je dovolené rozdávať alebo odpredávať z týchto kníh 
súkromným osobám alebo iným záujemcom.“16.

Rovnako nie je nič známe ohľadom údajných „vrážd Po-
liakov“ – literatúra i archívy o tom mlčia. Na druhej strane 
vieme, že v roku 1942 žilo v kežmarskom okrese 85 osôb 
poľskej národnosti17, z toho v troch spišských obciach (Re-
piská, Jurgov, Čierna Hora) pripojených v roku 1939 ku 
Slovensku 17 osôb18, z ktorých nikto nezahynul. To samo-
zrejme nie je úplná štatistika, avšak existuje viacero indí-
cií hovoriacich o tom, že slovenská správa na pripojených 
územiach Spiša a Oravy skôr pomáhala utečencom z oku-
povaného Poľska. Pozoruhodne túto činnosť opisuje, na 
základe výpovedí Antoniny Pajor, Zbigniewa Rysia a Domi-
nika i Stanisławy Stankovcov, Józef Bieniek vo svojej knihe 
Droga wiodła przez Spisz19. Podľa uvedených údajov spolu-
pracovali s poľským podzemím: starosta Fridmana Andrej 
Lofaj, starosta Nedece Zoltan Didič, starosta Nižných Lápš 
Peter Uher, starosta Vyšných Lápš Imro Kozák a okresný 
náčelník v Spišskej Starej Vsi Vojtech Lostofer. Prevádza-
nie bývalých poľských vojakov cez zelenú hranicu v Čiernej 
Hore organizoval tiež Štefan Pilát z Kežmarku, pričom mu 
pomáhali aj neznámi obyvatelia Čiernej Hory.20 Mimoriad-
ne veľkú aktivitu v spolupráci s poľským podzemím vyka-
zoval Pavol Čarnogurský z Malej Frankovej, ktorého brat 
Jakub bol riaditeľom školy v Kacvíne a taktiež podporoval 
poľské podzemie. V Kacvíne sa v tomto období ukrývali 
tiež Židia, rovnako aj v Jurgove. Dcéra Pavla Čarnogurské-
ho Mária Slivková spomína na tieto udalosti: „Otec vedel 
o nebezpečenstve, ktoré hrozilo poľským politikom. A vte-
dy priviezol ministra Hubického spoločne so ženou a dvomi 
inými poľskými hodnostármi potajme do Malej Frankovej 
– keďže bol poslancom a mal poslaneckú imunitu – kde 
si rodičia vybudovali dom, a ukrýval ich v dome a budove 
školy. Zaobstaral im falošné dokumenty. Takto v čase vojny 
pomáhal Poliakom a tiež židovským rodinám. V malej obci 
zachránil takmer 200 osôb.“ 21 Na Slovensku sa ukrýval tiež 
redaktor Gazety Podhalańskej a učiteľ z Fridmana Michał 
Balara, ktorému Pavol Čarnogurský zabezpečil miesto uči-
teľa v Spišskej Belej.22 Poľka Joanna Silan vyučovala po-
čas vojny v Čiernej Hore.23 Na Slovensku pôsobil aj učiteľ 
z Nižnej Lipnice Andrej Jazovský, ktorý bol počas vojny 
riaditeľom ľudovej školy v Osturni a po skončení vojny sa 
stal veliteľom milície v Novom Targu.24 Na Slovensku na-
šiel útočisko tiež poľský učiteľ Jakub Zlahoda, ktorý počas 

16  ŠAL Poprad, Okresný úrad v Kežmarku (OÚ Kežmarok), List Obvodného notár-
skeho úradu v Ždiari č. 102/40 prez. z 19. septembra 1940.
17  ŠAL Poprad, OÚ  Kežmarok, List č. 192 dôv./1942  z 18. januára 1942.
18  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, List Notárskeho úradu v Jurgove č. 60/1941 prez. 
z 29. mája 1941.
19  BIENIEK, J.: Droga wiodła przez Spisz. Nowy Sącz 1986, s. 8-12, s.20.
20  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, List Žandarskej stanice Jurgov č. 215/1939 z 4. 
decembra 1939.
21  KUBERA, M.: Żyć na tej ziemi. Warszawa 1996, Telewizja Polska Program 1, 
reportáž vysielaná dňa 2. januára 1996 na programe TVP1.
22  TRAJDOS, M. T.: Słowo  wstępne. In: Balara Michał Na Spiszu. Warszawa: 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986, s. 19 
23  ŠAL Poprad, Školský inšpektorát v Kežmarku (ďalej ŠKI Kežmarok), 
5/10/1942.
24  ŠA Levoča, Michal Griger, Soznam Poliakov, poľských štátnych príslušníkov, 
bývalých štátnych zamestnancov Poľského štátu, zamestnaných za bývalého Slo-
venského štátu.
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vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Žiline a po jej 
skončení sa odsťahoval naspäť do Poľska.25 Na Slovensku 
pôsobili tiež viacerí poľskí kňazi ako Anton Sikora26, Marcin 
Jabłoński27, Karol Machay28 či Józef Buroń29. Na území Slo-
venskej republiky počas vojny našlo prístrešie aj viacero 
Poliakov z Gubernátu.30

Mlynár z Tribša Pavol Bizub, ktorého spomínam v mo-
jom liste zaslanom Rade Gminy Nowy Targ z 29. decem-
bra 2011, pomáhal nielen Židom31, ktorých „Ogień” nemal 
veľmi v láske, ale aj poľskému podzemiu – podieľal sa na 
prechode manželky a dcéry gen. Władysława Sikorského 
na západ. Mlynára z Tribša Pavla Bizuba 24. januára 1946 
„ogňovci“ zastrelili, postrelili jeho syna Jakuba a pri tejto 
príležitosti ich obrali o 6 ošípaných, 2 kone a slaninu.32

Na záver by som chcel čitateľov informovať, že množ-
stvo materiálov týkajúcich sa prenasledovania slovenské-
ho obyvateľstva Józefom Kurašom „Ogňom” sa nachádza 
v pobočke IPN vo Wieliczke. Je mi ľúto, že sa s nimi pra-
covník tohto inštitútu Maciej Korkuć neoboznámil. Je mi 
taktiež ľúto, že sa k tejto téme vyjadril zástupca vojta gmi-
ny Nowy Targ Marcin Kolasa v tom zmysle, že na vine sú 
„komunisti“, ktorí „...sa snažili vyše 50 rokov veľmi odbor-
ne a metodicky sprotiviť postavu majora (sic!) Kuraša..., 
čo ...bohužiaľ pretrváva dodnes...“. Je mi ľúto, pretože ako 
verejná osoba, naviac spríbuznená s Kurašom, by sa ne-
mal k veci takto neobjektívne a jednostranne vyjadrovať. 
O to viac, že iniciátori nového pamätníka, ktorí glorifikujú 
postavu „Ogňa“, chcú znovu falšovať históriu. Obsah pa-
mätného nápisu, ktorý má byť na pomníku umiestnený, sa 
totiž nezhoduje s historickou pravdou. Józef Kuraś „Ogień” 
v rokoch 1945-1947 nevystupoval v mene Zgrupowania 
„Błyskawica” ako má byť uvedené na pomníku, ale v mene 
Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica” AK. Kuraś pritom 
nemal právo užívať skratku AK, keďže táto organizácia 
bola 19. januára 1945 rozkazom gen. Leopolda Okulické-
ho rozpustená, nehovoriac o tom, že práve AK ho odsúdila 
na tresť smrti. Všetky jeho rozsudky sú teda sfalšované. 

25  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu. In: Štátna meštianska škola Jurgov 
1941-1945-1995. Spišská Nová Ves: Spišský dejepisný spolok, 1995, s. 65.
26  Do konca roku 1940 pôsobil ako kňaz v Jurgove, potom po krátkej internácii 
v Ilave, z ktorej bol prepustený na zásah Jána Vojtaššáka a Alojza Miškoviča, až 
do roku 1947 vo Vikartovciach. CIAGWA, J.: Kościół krakowski..., s. 280-281.
27  V čase druhej svetovej vojny pôsobil ako kňaz v Oravke. MACHAY, F.: Rozmo-
wa z ojcem polskiej Orawy ks. Proboszczem Marcinem Jabłońskim. In: Dziennik 
Polski z 10. augusta 1945.
28  Bol kňazom v Nižnej Lipnici už od decembra 1918 a pôsobil tu neprežite až 
do roku 1947. Pozri: http://www.parafia-lipnicawielka.pl/index.php?q=25&id_
q=33.
29  Počas vojny pôsobil ako kňaz vo Vyšnej Lipnici. TRAJDOS, T. M.: W ojczystym 
domu. In: Spisz i Orawa w 75. rocznice powrotu do Polski północnych części obu 
ziem. Kraków : Secesja, 1995, s. 49.
30  Pozri: ŠA Levoča, Michal Griger, Soznam Poliakov, poľských štátnych 
príslušníkov, bývalých štátnych zamestnancov Poľského štátu, zamestnaných za 
bývalého Slovenského štátu.
31  KOWALCZYK, J.: Na kurierskich szlakach. In: Na Spiszu, č. 9, 1992, s. 4.
32  IPN Krakov, Stare sprawy obiektowe 59/OB, Materiały pomocnicze dot. his-
torii bandy „Ognia“, s. 2 (160), t. 20, šk. 181 a Odpis Dziennika „Ognia“, s. 2,  
t. 25, šk. 183; ŠA Levoča, Osobný fond Michala Grigera, Poľský Spiš a Zamagurie, 
Zovrubný prehľad pohanenia a rabovania občanov – Slovákov severného Spi-
ša z 12. apríla 1946; ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves 1945 – 1946, Situačná 
zpráva Veliteľstvu desiatej pešej divízie v Košiciach, hlásenie z 9. februára 1946, 
66/1945 prez.

Orgán verejnej moci by nemal podporovať takýto spôsob 
správania. Pripomeňme tiež, že glorifikácia sa týka osoby, 
ktorá žiadala od orgánov v Novom Targu etnické čistky na 
Podhalí33, okamžité vysídlenie všetkých Židov z Nového 
Targu, a to všetko po strašnom holokauste, ktorý prežili. 
Pripravovaná glorifikácia sa týka osoby, pod ktorej rukami 
zahynulo podľa štatistík uvedených v Archíve IPN v Krako-
ve až 340 osôb, z toho 162 civilistov!34 Treba tiež podo-
tknúť, že toto číslo bude pravdepodobne vyššie, pretože 
nie všetky vraždy sú zaevidované.35 Vo väčšine išlo o Po-
liakov (lebo ich taktiež raboval a zabíjal), ale tiež o Židov, 
Slovákov a Rusínov.

Prehlasujem teda, že moja žiadosť nemá nič spoločné 
s činnosťou orgánov v čase „komunizmu“. Požiadal som 
len o odloženie prijatia uznesenia Rady Gminy Nowy Targ 
vo veci nového pamätníka do času objasnenia konkrétnych 
otázok a trestných činov prostredníctvom na to prísluš-
ného orgánu Instytutu Pamięci Narodowej, pretože nie je 
správne, aby sme kým nebudú zodpovedané a objasnené 
nastolené otázky stavali pomníky a dávali za vzor človeka, 
ktorého činnosť je kontroverzná, xenofóbna, neobjasnená 
a namierená proti základným ľudským právam a slobodám.

33  WAŁACH, S.: Był w Polsce czas…, s. 172. 
34  IPN Krakov, Charakterystyka Nr. 12 bandy „Ognia“ z 10. 1. 1975, s. 21, t. 9, p. 4.
35  Veľmi tragický prípad zavraždenia 4 Slovákov z Novej Belej 15. apríla 1946, 
ktorý vo svojej správe opísal JUDr. Andráš a na ktorý dodnes obyvatelia s hrôzou 
spomínajú, v tejto štatistike chýba.

Jedna z obetí  „Ogňa“ Michal Kužel z Nedece
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HarKaBÚZ

V Harkabúze
Asi nič nové nepoviem, ak len zopakujem, že Harka-

búz nazývajú „koncom chleba a začiatkom vody“. 
Písal som to aj naposledy, píšem to aj teraz, pre-

tože sa to odvtedy nezmenilo, a asi sa to ani nikdy nezme-
ní. Zo svahov harkabúzskych úbočí zbiera Čierna Orava 
vodu a tej bolo počas mojej návštevy v tomto zurčiacom 
potôčiku tak akurát. Do Harkabúza sa pomaly vkrádala jar, 
čo bolo nádherne vidieť na južných stráňach, kde by sme 
už len s námahou hľadali stopy snehu. Avšak na tých se-
verných, chrbtom obrátených k slniečku, ho bolo miestami 
viac ako meter. A práve v tomto nádhernom jarno-zimnom 
čase - nečase som túto malebnú dedinku tiahnucu sa po-
zdĺž starej haličsko-uhorskej hranice navštívil.

Od môjho posledného 
rozhovoru s pani richtárkou 
Helenou Sączekovou, ro-
dáčkou z Podvlka, už uply-
nulo hodne času. A za ten 
čas Harkabúz nepochybne 
opeknel. Veď sa stačí len 
poprechádzať po dedine 
a niektoré zmeny vidieť ho-
lým okom. Obnovená bola 
fasáda základnej školy, vy-
menená bola na nej strecha, 
vedľa školy vyrástlo pekné 
detské ihrisko. Taktiež bola 
opravená a obnovená po-
žiarna zbrojnica, v ktorej 

bolo zavedené ústredné kúrenie, vďaka čomu budú po-
žiarnici ešte lepšie fungovať. Obec ako taká veľmi dobre 
spolupracuje s miestnymi požiarnikmi, ktorých predse-
dom je krajan František Harkabúz. Všetky väčšie obecné 
či školské akcie, do ktorých sa zapája aj obec, ako napr. 
deň starých rodičov, sú organizované v spoločenskej sále 
v požiarnej zbrojnici. 

Ako teda vidieť, zmien trochu je. A to nie je všetko. 
Nepochybne najväčšou investíciou za posledných niekoľ-
ko rokov bola oprava lokálnych ciest. Dôležitejšie gminné 
cesty boli vyasfaltované, mnohé ďalšie boli vyložené zám-
kovou dierkovanou dlažbou. Zostalo ešte niekoľko ciest, 
ktoré treba urobiť. Tento rok naisto bude robiť cestu v hor-
nej časti Harkabúza pri kaplnke ku Krpcovcom, kde bude 
položený asfalt. Takisto asfaltová bude cesta pri Królov-
coch, a k Sútorovcom bude cesta vyložená zámkovou dier-
kovanou dlažbou. Takže na konci tohto roka by mali mať 
už všetci Harkabúzania poriadne prístupové cesty k svojim 
domom. Okrem toho boli popri cestách poukladané korýt-
ka, aby mohla voda z ciest slobodne splynúť.

Medzičasom bola označená celá obec, takže všetky 
uličky a rale už majú svoje smerovky aj s pomenovaním. 
Označenie obce realizovala gmina vo všetkých obciach, 
ktoré do nej patria. 

Tento rok obec Harkabúz plánuje obnoviť na cintoríne 
hlavný kríž, ktorý už je v zlom stave. Žiaľ, nápis v dolnej čas-

ti kríža, kde bol pravdepodobne uvedený nápis, kto dal kríž 
postaviť, je už nečitateľný. Pravdepodobne bol pôvodne 
napísaný v slovenskom jazyku. Preto sa obraciam s pros-
bou na krajanov, pokiaľ by mal niekto fotografiu z cinto-
rína, na ktorej by bol tento nápis čitateľný, nech sa s ňou 
obráti na harkabúzsku richtárku. Čím skôr, tým lepšie.

Čo sa týka pouličného osvetlenia, aj to sa v poslednom 
období v Harkabúze zmenilo. Síce vedenie a stĺpy zostali 
staré, na stĺpoch sa vlani objavili nové lampy vďaka pro-
jektu, ktorý Raba Wyżna realizovala v celej gmine. Vďaka 
tomu gmina na osvetlení ulíc ušetrí polovicu z výdavkov, 

richtárka H. Sączeková v toryskom kroji

Obnovená základná škola
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skôr do úvahy malé čistiarne, ktoré si zriadi štyri - päť do-
mácností spolu. To by bolo optimálne riešenie, ale keďže 
to nie je malý výdavok, gmina sa bude snažiť získať nejaké 
prostriedky na dofinancovanie jednotlivých investícií. Aby 
sa oplatila výstavba kanalizácie pre celú obec, muselo by 
byť na sto metrov pripojených 50 domácností. A kto pozná 
Harkabúz, preňho je nad slnko jasne, že tu neexistuje vô-
bec na to šanca.

Zaujímali ma taktiež plány výstavby chodníkov. Nuž, na 
tie si budú musieť takéto neveľké obce ležiace mimo hlav-
ných ťahov ešte chvíľu počkať. V pláne na budúci rok je 
projektovanie chodníka od križovatky ku kostolu, teda len 
na veľmi krátkom úseku, ale každý začiatok je dobrý, tak-
že raz sa možno Harkabúzania dočkajú chodníka cez celú 
obec.

Avšak väčším 
problémom pre 
Harkabúzanov je 
malé parkovisko 
pri kostole. Na 
všedný deň po-
stačuje, ale v ne-
deľu či na väčšie 
sviatky sa robí 
okolo kostola tes-
no, pretože auta 
musia parkovať 
na ceste. Síce po-
niže kaplnky sa 
nachádza poze-
mok, ktorý patrí 
ku kaplnke, avšak 
nevedie k nemu 
žiadna prístupo-
vá cesta, a tak 
na ňom nemôžu 
autá parkovať. 
Preto sa obec 
Harkabúz stará o to, aby sme kúpili pozemok oproti ka-
plnke, ale zatiaľ je táto možnosť ešte len na úrovni rozho-
vorov.

Z takých posledných investícií sme hádam nespomenu-
li ešte tú poslednú, dosť dôležitú, pretože vlani v októbri 
bola opravená okresná cesta, ktorá sa tiahne cez Harkabúz 
a tak aktuálne máme možnosť jazdiť po kvalitnej ceste cez 
celú obec.

Nuž, z noviniek o Harkabúze len toľko. Nie je ich však 
málo, veď neustále sa v tejto neveľkej, ale za to malebne 
dedinke deje. Na záver len dodám, že gmina Raba Wyż-
na nadviazala partnerskú spoluprácu s obcou Torysky 
pri Levoči. A tu sa naše krajanky – richtárky z Harkabúza 
i Podsrnia veľmi zišli, pretože ako správne Oravky, čosi po 
slovensky povedať dokážu a tak sa so slovenskými part-
nermi najrýchlejšie dohovorili. Len, aby im tá cezhraničná 
spolupráca vydržala a nakoniec sa ukáže, že predsa len ten 
slovenský duch je na Orave neustále živý. 

Marián Smondek

aké musela investovať do osvetlenia pred výmenou, a zá-
roveň lampy svietia omnoho silnejšie ako tie staré.

Za posledné roky sa témou číslo jeden vo všetkých hor-
nooravských obciach nepochybne stala kanalizácia. Vý-
nimkou nie je ani Harkabúz. Šancu na vybudovanie kanali-
zácie v obci by mali, ale len vtedy, ak by sa spojili s ďalšou 
obcou. V samotnom Harkabúze je totižto málo domác-
ností na to, aby si mohli vybudovať veľkú vlastnú čistiareň 
odpadových vôd. Ešte pred niekoľkými rokmi sa hovorilo, 
že by sa tieto obce mohli napojiť na čistiareň v Podvlku. 
Ale z toho zišlo a tak dnes šanca na obecnú kanalizáciu 
nie je. Podľa slov richtárky v tomto momente prichádzajú 

Pri kostole počas sviatkov niet kde zaparkovať

Kríž na cintoríne by mal byť renovovaný



1� KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

krátko ZO sPIŠa, OraVY a slIeZsKa

III. ročník turnaja v stolnom tenise a futbale 
v Krempachoch

Už po tretíkrát sa 25. marca t.r. zišli v Obecnom kul-
túrnom dome v Krempachoch nadšenci stolného tenisu 
a futbalu, ktorí zápasili v štyroch vekových kategóriách 
čiže od najmladších až po seniorov. Išlo o uzávierku zimnej 
sezóny pripravenú Obecným kultúrnym domom v spolu-
práci s miestnym športovým klubom. Do športového zá-
polenia sa prihlásilo 62 účastníkov, ktorých povzbudzovalo 
početne zhromaždené publikum. Prekvapivo veľký počet 
súťažiacich bol v kategórii štyridsiatnikov. Výbornú špor-
tovú formu prezentoval Jozef Kiernožiak z vekovej skupi-
ny šesťdesiatnikov, čo obdivovali prítomní mladí nadšenci 
týchto hier. 

Ceny do turnaja pripravila gmina Nový Targ, Gminé 
kultúrne stredisko v Łopusznej a Obecný kultúrny dom 
v Krempachoch. Víťazom ich odovzdali zástupca vojta gmi-
ny Nowy Targ Marek Kolasa, podpredsedníčka gminej rady 
Anna Krištofeková, richtár Krempách Jozef Petrášek a ria-
diteľka OKD Mária Krištofeková.

Záverečné vyhodnotenie turnaja
Stolný tenis: 
Kategória: 13 – 16 rokov dievčatá:
1. Alexandra Brzyzeková, 2. Sabina Kalatová,  
3. Agnieszka Paluchová.
I. kategória – do 15 rokov chlapci:
1. Michał Galiniak, 2. Jakub Bizub, 3. Piotr Bednarczyk.
II. kategória – do 22 rokov:
1. Mateusz Kiernoziak, 2. Krzysztof Cipta z Lapšanky,  
3. Piotr Pietraszek.

III. kategória – viac ako 22 rokov:
1. Ján Bednarčík, 2.Bogdan Kowalczyk,  
3. Marcin Pietraszek.

Stolný futbal:
Kategoria: 13 – 16 rokov dievčatá:
1. Klaudia Surmová, 2. Alexandra Brzyzeková, 3. Sabina 
Kalatová.
I. kategória - do 12 rokov:
1. Andrzej Paluch, 2. Dawid Surma, 3. Izabela Bednarczy-
ková.
II. kategória: do 15 rokov:
1. Marcin Paluch, 2. Hubert Hyła, 3. Krystian Sadłowski.
III. kategória - od 16 rokov hore:
1. Adrian Sobolak, 2. Daniel Zygmund, 3. Ján Bednarčík.

Text a foto: František Paciga

rozlúčka so zimou a uvítanie jari
Krajania na Sliezsku sa budú, ako to už majú tradične vo 

zvyku, lúčiť so zimou a vítať prichádzajúcu jar. Uskutoční 
sa to 21. apríla 2012 o 15. hodine v kancelárii miestnej 
skupiny. V príjemnej atmosfére sa budú viesť rozhovory. 
Krajanov i ostatných záujemcov srdečne pozýva krajan 
Bronislav Knapčík. (aj)

Vedia o nás na okrese
V rámci publikácie Kalendár kultúrnych, športových 

a turistických podujatí 2012, ktorú vydal okres Mikołov, sú 
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uvedené podujatia MS SSP na Sliezsku. Je pekné, že tieto 
informácie sa aj takouto formou môžu šíriť medzi kraja-
nov. Zároveň týmto sa zviditeľňujú príslušníci slovenskej 
národnostnej menšiny žijúcej na Sliezsku. Zásluhu na tom 
má krajan Bronislav Knapčík, ktorý sa o to pričinil. (aj)

Prišla jar

Tento jarný záber nás uisťuje o tom, že jar k nám prišla 
a vtáci sa vrátili a opäť nám spríjemňujú život. (fp)

glOB KatOVICe 2012
V dňoch od 30. marca do 1. apríla 2012 sa v Katoviciach 

konali Turistické trhy GLOB 2012, na ktorých sa prezento-
valo aj Slovensko. Ponuku pre záujemcov pripravilo Národ-
né centrum slovenskej turistiky v Poľsku. (Ján Bošnovič)

Birmovka v Krempachoch
28. marca t.r. v krempašskom kostole sv. Martina o 18. 

hod. otec biskup Ján Škodoň udelil sviatosť birmovania 
štyridsiatym žiakom. V homílii im hovoril o láske a dodržia-
vaní desatora božích prikázaní. 

Na túto významnú udalosť mladých veriacich ich pri-
pravoval farár Jan Wróbel. K impozantnosti tejto udalosti 
sa pridali i ostatní farníci, ktorí sa podieľali na príprave li-
turgie, spevu a výzdoby kostola. (fp)

Vítanie jari
21. marca t.r. žiaci základnej školy z Novej Belej v sprie-

vode učiteľov privítali jar pochodom cez obec so spevom 
pesničiek a pri zvukoch harmoniky. Na koniec prišli k rieke 
Bialke, kde topením Moreny sa rozlúčili so zimou. (dm)

Krížová cesta vyšla do ulíc
Na kvetnú nedeľu vyšnolapšanskí veriaci vyšli do ulíc 

svojej obce modliť sa pri zastaveniach krížovej cesty. Po-
četná účasť bola prejavom ochoty sa spoločne zamyslieť 
nad utrpením a ukrižovaním Krista. (dm)

Obecná schôdza
1. apríla t. r. sa v Novej Belej konala obecná schôdza, kto-

rej sa zúčastnil vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Hlavnou 
témou bolo zavedenie kanalizácie v obci, k čomu je potrebný 
súhlas všetkých obyvateľov. Zatiaľ sa riešia otázky spojené so 
zdrojmi, z ktorých by sa dalo získať prostriedky, navrhnutím 
projektovej dokumentácie. Realizáciu investície sa odhadom 
predpokladá na vzdialenejšiu budúcnosť. (dm)

súťaž palmových ratolestí
1. apríla t.r. sa na Kvetnú nedeľu v kostole v Novej Belej 

uskutočnila súťaž o najkrajšiu a najvyššiu palmovú rato-
lesť, ktorú vyhlásil farár dp. Tadeusz Korczak. Porota mala 
plné ruky práce, z roka na rok súťažiacich pribúda a rato-
lesti sú čoraz krajšie. Výšku je ľahšie oceniť, preto že tu sa 
odmeria a už je vedno, kto pripravil najvyššiu. Tento rok 
zvíťazila palmová ratolesť s výškou 15,10 m. Odmeny pre 
súťažiacich poskytla rodičovská rada. (dm)
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jarné zvyky na Orave

Kto by s radosťou  nevítal jar. Síce deti sa tešia aj na 
zimu, ale ešte viac sa tešia na jar. A s jej vítaním sú spo-
jené mnohé tradičné zvyky, ku ktorých nepochybne patrí 
vynášanie Moreny. S Morenou na čele vítali prvý jarný deň 
aj deti vo Veľkej Lipnici, ktoré túto symbolickú pani zimy 
vyniesli pekne-krásne tam, kam patrí, teda do rieky Lip-
ničaky, ktorá ju mala odniesť ďaleko preč z Veľkej Lipnice. 
Asi sa však zachytila kdesi na konári, pretože od prvého 
jarného dňa neuplynulo veľa času a sneženie opäť zavítalo 
na úbočia Babej hory. 

Prisľúbená dotácia na opravu mostov a ciest
Dňa 13. marca t.r. získala gmina Jablonka prísľub do-

tácie na opravu ciest a mostov od zástupcov Ministerstva 
vnútra a Malopoľského vojvodstva vo výške 3,5 mil. zlo-
tých. Dotácia pochádza z prostriedkov určených na od-
straňovanie škôd spôsobených prírodnými živlami a bude 
využitá na opravu mostu „Za Żądłami“ na Čiernej Orave, 
opravu lávky, ktorá vedie do časti Vyrtelovka a opravu ces-
ty Furmanec spájajúcu Dolnú Zubricu s Podvlkom.

Vedomostná súťaž o protipožiarnej ochrane
Dňa 23. marca sa v gmine Jablonka uskutočnilo gminné 

kolo vedomostnej súťaže o protipožiarnej ochrane. Je to 
už tradičné podujatie, ktorého cieľom je zlepšenie proti-
požiarnej ochrany a taktiež oslovenie žiakov a študentov, 
aby si lepšie uvedomili nebezpečenstvo, aké prináša so se-
bou oheň. Vedomostná súťaž, do ktorej sa v rámci gminy 
zapojilo 65 súťažiacich, bola hodnotená v troch kategóri-
ách – žiaci základných škôl, žiaci gymnázií a žiaci stredných 
škôl. Medzi žiakmi základných škôl bol najlepší Wojciech 
Gwiżdż súťažiaci za DPZ Malá Lipnica, medzi gymnazistami 
najlepší bol Mateusz Horniak súťažiaci za DPZ Dolná Zub-
rica v skupine stredoškolákov vyhrala Katarzyna Joniaková 
reprezentujúca DPZ Jablonka. 

V ten istý deň sa gminné kolo tejto súťaže uskutočnilo 
tiež v Čiernom Dunajci. Tu v kategórii základných škôl vy-
hrala Dominika Szczerbová z Pekelníka a medzi gymnazis-

tami bol najlepší Michał Żądlak, taktiež z Pekelníka. Víťa-
zom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v okresnom 
kole súťaže.

nové požiarnické záchranné vozidlo pre dPZ 
jablonka

V rámci projektu „Ochrana pred prírodnými živlami 
a povodiami v prihraničnom regióne Hornej Oravy , ktorý 
realizuje gmina Jablonka a mesto Trstená v rámci cezhra-
ničnej spolupráce, získala gmina Jablonka dotáciu vo výške 
320 000,20 euro na nákup ťažkého požiarnického záchran-
ného vozidla, ktorý bude môcť previesť troch záchranárov 
požiarnikov a cisternu s objemom min. 9000 l. 

Štipendiá pre najlepších v gmine raba Wyżna 
Komisia osvety,  kultúry, športu a sociálne pomoci gmi-

ny Raba Wyżna súhlasila s udelením finančnej odmeny 
a športových štipendií pre pretekárov gminy. Obdŕžané 
žiadosti boli hodnotené na základe výsledkov, aké dosiahli 
v roku 2011. Športové štipendiá získali Estera Siarková, Ad-
rian Siarka a Monika Rapaczová z Gminného športového 
klubu Podsrnie – Raba Wyżna.

Sprac. Marián Smondek

detská celoštátna súťaž v lyžovaní v jurgove
Dňa 3. marca 2012 sa uskutočnila Detská celoštátna 

súťaž o pohár Poľského lyžiarskeho zväzu, ktorá prebeh-
la v Centre rekreácie a oddychu „Havraň“. Deti súperili 
v slalome v dvoch vekových kategóriách - mladšej (ročníky 
2003 a 2004) a staršej (ročníky 2001 a 2002) s rozdelením 
na chlapcov a dievčatá. 

Cieľom súťaže je podpora súťaživosti medzi deťmi 
a propagácia športu, ako aj porovnanie úrovne jednotli-
vých športových klubov z celej krajiny. (aj)

Chyžné začína investíciu
V Chyžnom sa za účastí zástupcov gminy, školy, obecnej 

rady a dp. farára slávnostne zahájila výstavba kanalizácie, 
na ktorú obyvatelia tejto obce čakali už dosť dlho. V prie-
behu najbližších mesiacov sa obec zmení na stavenisko 
celej siete potrubí, ktoré v končenom dôsledku budú od-
vádzať splašky do čistiarne odpadových vôd. (aj) 

Ocenenie pre lyžiarske vleky
Po vyhodnotení SMS hlasovania o najlepšie lyžiarske 

stredisko v Malopoľsku, boli 9. marca t.r. zverejnené vý-
sledky, v rámci ktorých 2. miesto v kategórii veľké stredis-
ko patrilo „Litvinke-Grape“ z Čiernej Hory. Zasa v kategórii 
malé stredisko 2. miesto obsadila „Poľana Sosny“ z Nede-
ce. Ocenenie za zavedenie Skipasu získalo lyžiarské stedis-
ko „Jurgov-Ski“ z Jurgova. (aj)
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Výtvarná súťaž  
ludwika Korkoša  
2011/2012 vyhodnotená
Ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 

s názvom Čo sa mi na Slovensku páči pokladá-
me za uzavretý a súťažiacim prinášame výsled-

ky, na ktoré už určite netrpezlivo čakajú. 
Do tohtoročnej súťaže sme dostali 270 prác od 261 

autorov. Zaslali nám ich žiaci z Oravy a Spiša, presnejšie: 
z Pekelníka, Jablonky – Borov, Chyžného, Veľkej a Ma-
lej Lipnice, Kýčor, Harkabuza, Podsrnia, Hornej a Dolnej 
Zubrice, Podsklia, Vyšných Lápš, Kacvína, Jurgova, Repísk 
– Grocholovho a Vojtíčkovho Potoka, Čiernej Hory, Nede-
ce, Krempách a Novej Belej. Najväčší počet prác nám do 
súťaže poslala zo Spiša Základná škola z Jurgova v počte 34 
a z Oravy Združená škola z Chyžného 31 prác. Pričom tieto 
práce boli aj na primeranej úrovní.

Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo v priesto-
roch redakcie Život 20. marca t. r. Porotu tvorili výborní 
znalci výtvarného umenia: oravský rodák výtvarník, básnik 
a dlhoročný vyučujúci výtvarnej výchovy František Kolko-
vič a akademická maliarka Anna Jagodová. 

Porota pri hodnotení prác zohľadňovala základné kri-
téria, ako vek autora i jeho schopnosti, námahu vynalože-
nú pri tvorbe práce, použitý materiál a výtvarnú techniku, 
celkový umelecký dojem a spojitosť so zadanou témou 
súťaže. 

Výber spomedzi obrovského množstva prác len tých 
niekoľkých, ktoré boli odmenené, bol veľmi ťažký. Súťa-
žiacim sa na Slovensku najviac páčili hrady, prírodné rezer-
vácie, očarovali ich krajinky, drevenice, pamätihodnosti, 
jaskyne, kúpele a vodné parky. Spomenuté témy boli naj-
častejším námetom hodnotených prác. 

Porota konštatovala, že úroveň súťaže bola dobrá a súťa-
žiaci si dali záležať na spracovaní námetu. Ocenili, že učitelia 
vedeli pracovať so žiakmi a dokázali ich inšpirovať pri tvorbe 
prác a spracovaní námetov, výbere vhodnej techniky, čo je 
veľmi dôležité. V súvislosti s tým porota jednohlasne oceni-
la učiteľku Ivonu Pálenikovú z Chyžného, pod ktorej dohľa-
dom vznikli naozaj zaujímavé práce. Vidieť na nich, že viedla 
žiakov k narábaniu s umeleckou perspektívou. 

Jednako upozornila, že niektoré práce prišli do súťaže 
bez názvu, mena a priezviska autora či uvedenia vekovej 
kategórie, a preto takéto práce neboli hodnotené, keďže 
ťažko dať cenu neuvedenému autorovi. Preto prosíme, 
aby ste nezabúdali na tieto údaje, aby ste sa vlastním pri-
činením nevylučovali zo súťaže.

Účastníkom srdečne ďakujeme za zaslané práce, učite-
ľom za snahu viesť žiakov k umeleckému prejavu a rozvíjaniu 
ich predstavivosti, čo je nesmierne dôležité. Víťazom gratu-
lujeme a všetkých ostatných pozývame už dnes do ďalšieho 
ročníka súťaže, ktorého tému vyhlásime už v septembri.

Agáta Jendžejčíková

Víťazi
Mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ)

1. Júlia Symalová (4. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Západ sln-
ka na jazere
2. Matej Stachna (1. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za prácu 
Ľubovniansky hrad
3. Paulína Skwarczyńska (4. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu 
Panoráma Tatier
4. Karolína Borówková (4. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za prá-
cu Slovenská tatranská príroda
5. Dávid Surma (4. tr. ZŠ) z Krempách za priestorovú prácu 
Bojnický zámok
6. Przemek Ignacok (4. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Oravský 
hrad
7. Justína Krużelová (4. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Pohľad 
na Vysoké Tatry
8. Justína Wójciaková (3. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za kres-
bu Kostolík na Slaníckom ostrove umenia
9. Lívia Gwaderová (4. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za kresbu 
Okolie Zázrivej v zime
10. Paulína Vojenská (3. tr. ZŠ) z Kacvína za prácu Výjav 
z Bratislavy
11. Kinga Krišíková (2. tr. ZŠ) z Vyšných Lápš za prácu Spiš-
ský hrad – moje obľúbené miesto

Porota pri práci

Margita Kolkovičová, Oravský hrad
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12. Kamila Zygmundová (4. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Boj-
nický zámok
13. Pavol Gwiżdż (3. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za prácu 
Oravský Podzámok
14. Adriana Wierzbiaková (2. tr. ZŠ č. 1) z Malej Lipnice za 
prácu Pekné vyhliadky na Slovensku
15. Alica Gwiżdżová (4. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za kresbu 
Plavba po Oravskej priehrade. 

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Peter Spyrka (4. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice za kresbu 
Slovenská príroda
2. Anna Wiśniowská (3. tr. ZŠ) z Nedece za kresbu Pohľad 
na Malú Fatru z Kútnikovho kopca

3. Hubert Stolarczyk (3. tr. ZŠ) z Harkabuza za prácu Orav-
ský hrad
4. Katarína Vontorčíková (4. tr. ZŠ č. 1) z Malej Lipnice za 
kresbu Oravský hrad
5. Patrícia Wójciaková (4. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice za prá-
cu Oravský hrad
6. Alexandra Raková (1. tr. ZŠ) z Kacvína za kresbu Belian-
ska jaskyňa
7. Katarína Wojtyczeková (4. tr. ZŠ) z Kyčor za kresbu Jaskyne
8. Andželika Kocurová (4. tr. ZŠ č. 3) z Veľkej Lipnice za prá-
cu Jelene v Tatrách
9. Martyna Stachnová (3. tr. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za kres-
bu Zvolenský hrad
10. Renáta Vaclavová (4. tr. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za maľbu 
na skle Slovenský kroj

Staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3 tr. gymnáziá)
1. Dominika Wójciková (5. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Otvo-
rená náruč Javorovej doliny
2. Margita Kolkovičová (2. tr. gymn.) z Pekelníka za kresbu 
Oravský hrad
3. Žaneta Janowiaková (2. tr. gymn.) z Chyžného za kresbu 
Tatranská dolina
4. Mária Ignacoková (6. tr. ZŠ) z Krempách za prácu Bojnic-
ký zámok
5. Karolína Radecká (1. tr. gymn.) z Kacvína za prácu Ľudo-
vé tance v Detve

Karolína radecká, Ľudové tance v Detve

Mária ignacoková, Bojnický zámokPatrik Zachara, Drevenice na zázrivských kopaniciach

Przemek ignacok, Oravský hrad
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6. Agáta Martinčáková (5. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Bojnic-
ký zámok
7. Xymena Smrečáková (5. tr. ZŠ č. 2) z Malej Lipnice za 
priestorovú prácu Oravský hrad
8. Karolína Tomčová (6. tr. ZŠ) z Krempách za kresbu Mesto 
Bardejov
9. Ewelina Škodoňová (2. tr. gymn.) z Chyžného za kresbu 
Rieka Orava pri Párnici
10. Júlia Janowiaková (5. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu Rieka 
Váh pri Kraľovanoch
11. Paulína Pajdová (6. tr. ZŠ) z Pekelníka za kresbu Zube-
recké drevenice
12. Peter Červeň (2. tr. gymn.) z Chyžného za prácu Prístav 
pri jazere
13. Pavol Zagata (5. tr. ZŠ) z Jurgova za prácu Mestský hrad 
a farský kostol v Banskej Bystrici
14. Gabriela Czerwonková (2. tr. gymn.) z Chyžného za 
kresbu Slovensko – Bobrovník
15. Edita Paściaková (6. tr. ZŠ) z Chyžného za prácu Chata 
na Zverovke

Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
1. Marcela Sarnová (1. tr. gymn.) z Krempách za prácu 
Spišský hrad
2. Natália Chlebdová (5. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Prima-
ciálny palác
3. Alexandra Bandyková (6. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej Lipnice za 
kresbu Krása slovenskej prírody
4. Agneša Novaková (6. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za kresbu 
Oravské jazero
5. Natália Sandrzyková (5. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za prá-
cu Živá príroda
6. Patrik Zachara (5. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu Drevenice 
na zázrivských kopaniciach
7. Anna Škodoňová (2. tr. gymn.) z Chyžného za kresbu Prí-
stav lodiek na Oravskom jazere 
8. Silvia Niedospałová (2. tr. gymn.) z Pekelníka za kresbu 
Drevený kostolík na Slovensku
9. Paulína Kapuściaková (2. tr. gymn.) z Pekelníka za kresbu 
Trenčiansky hrad
10. Jozef Wesołowski (6. tr. ZŠ) z Pekelníka za kresbu Tren-
čiansky hrad

ludWIKa KOrKOŠa 2011/2012

Dominika Wójciková, Otvorená náruč Javorovej doliny

Paulína Pajdová, Zuberecké drevenice

anna Wiśniowská, Pohľad na malú Fatru z Kútnikovho kopca

Martyna Stachnová, Zvolenský hrad
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poViedka na VOľnÚ CHVíľu

emil Vontorčík
NitriaNSKE iNFErNO (5)

„Pro Bůh, čo jen bude s moji Helenkou!” opa-
koval stále obracajúc sa k štátnemu zástupco-
vi, ktorého poznal a ktorý sa tu nevedno ako 

hneď zrána ocitol. Jeho vysoká postava prečnievala nad 
ostatnými a túto dvojicu nebolo možné si nevšimnúť. Sed-
lářova dcéra Helena prišla hneď zrána navštíviť otca do ne-
mocnice. Doviezla sa na bričke s párom pekných čiernych 
koní, ktoré si sama kočírovala. Bola na to zvyknutá, pre-
tože od malička sa pohybovala po dvoroch ich majetkov 
a kone mala veľmi rada. S otcom sa rozlúčila pred dobrou 
chvíľou.

Len čo hukot motorov a otrasy po výbuchoch bômb 
ustali, doktor Nemeček sa znovu bral k východu. „Tu je to 
bezpečnejšie, než vonku,” poznamenal pri ňom postarší 
muž, ktorého videl po prvýkrát. „Oni sa ešte vrátia,” po-
kračoval. Poslúchol ho, ale keď uplynulo zo desať minút 
a zvonka nebolo počuť žiaden hukot motorov ani detoná-
cie bômb, nevydržal a medzi prvými vybehol von. S hrôzou 
si uvedomil, že nemá právo na žiaden oddych po ťažkej 
noci, že skutočná úmorná práca pre všetkých lekárov ešte 
len začína... Stretol prvých ranených, ktorých v doprovode 
príbuzných privádzali na chirurgiu. Bola to ranená žena, 
schopná pohybu, a na bicykli tlačili muža so škaredo doka-
ličenou rukou. Nevenoval im zvláštnu pozornosť, pretože 
si uvedomoval, že on má iné povinnosti, bez toho, aby mu 
ich niekto nakázal. Ale aj tak títo prví ranení mu natrvalo 
utkveli v pamäti.

Bude treba zavolať posily chirurgov z okolitých miest, 
uvedomil si celý zdesený, keď vyšiel na Špitálsku ulicu a za-
zrel prvé stopy skazonosného náletu a vyplašených ute-
kajúcich ľudí. Keď sa pozrel na mesto, tak videl v celej dĺž-
ke od stanice až po hradný kopec dvíhať sa šedočervené 
i čierne hríby prachu, dymu a niekde i plameňov z požia-
rov po zásahoch bômb. Znovu si uvedomil nezmyselnosť 
predstavy na oddych, ako si pôvodne naplánoval. Profesij-
ný záujem a zvedavosť lekára ho hnala Špitálskou smerom 
k stanici na Hlavnú ulicu, aby si urobil predstavu o rozsahu 
ľudských obetí. Až tu sa mu naskytol pravý obraz skazy. 
Naľavo neďaleká budova hotela na rohu Staničnej a hlav-
nej ulice bok v plameňoch. Bol to Čermanov Grand hotel, 
v ktorom boli ubytovaní nemeckí dôstojníci.

Ale všetci Nemci z mesta už odtiahli. Zrejme tesne pred 
náletom sovietske velenie nedalo zopakovať prieskum, 
ako bolo pravidlom pri bombardovaní takéhoto rozsahu. 
Boli by zistili, že mesto je prázdne. Priame zásahy dostali 
aj ďalšie domy smerom do mesta. Teraz už videl, že to ne-
bude ľahké predrať sa po Hlavnej ulici priamo k mlynom, 
lebo všetko, čo bolo na ulici živé: ľudia, konské povozy, 
autá, všetko bolo rozbité bombami a pobité palubnými 
guľometmi a delami. Samé krátery a prekážky z rozbitých 
povozov, úlomkov, rozborených domov smerom na Cobo-

riho ulicu pri Kubíčkovej krčme. Vo vzduchu plno prachu 
a dymu a všade po ulici a rumoviskách veľa drôtov z elek-
trických a telefónnych vedení... Nedal sa zviesť k obchádz-
ke, ale sa začal predierať pomedzi prekážky a postupovať 
smerom k poliklinike, pretože bol zvedavý na koncentráciu 
ranených v jednotlivých častiach mesta.

Postupoval húževnato ďalej smerom ku Králikovi, na-
rážajúc na ďalšie a ďalšie požiare a dymiace sa trosky do-
mov pri kasárňach, na Dolno a Hornotabánskej ulici sme-
rom k Vŕšku a piaristickému kostolu. Bol prekvapený, že 
pri nálete nezasiahli budovu kasární, iba okrajovo v hornej 
časti od súdu. Neodklonil sa od svojho cieľa, ktorý si vytý-
čil - námestie pred mestským domom. Postúpil smerom 
k hotelu Tatra. Bolo mu jasné, že prístup k raneným z tejto 
strany nie je autami možný. (V tom čase ešte nebola spoj-
nica medzi hlavnou, terajšou Štefánikovou ulicou a teraj-
šou ulicou Fraňa Mojtu cez Palárikovu.) Od hotela Tatra 
videl, že je úplne nepriechodná Farská ulica smerom ku 
kláštoru a rovnako aj celé korzo smerom k mestskému 
domu a k Baťovi.

Stále mu v podvedomí zneli plačlivé výkriky statkára 
Sedlářa. Všímal si preto povozy a koče s pozabíjanými ale-
bo ešte bolesťou erdžiacimi koňmi, ktoré nemal kto utra-
tiť, aby sa netrápili. Nebolo treba ani tak ďaleko chodiť; 
Helenku našiel pri pozostatkoch bričky, na hlavnej ulici 
vedľa hotela Tatra. Bomba musela udrieť vpredu pred po-
vozom, pretože kone to naplno dostali, ale zároveň stlmili 
úder na bričku. Keby sa Helenke krvou nesfarbovali šaty, 
ani by ináč nebolo poznať, kde ju strela alebo črepina za-
siahla. Ležala v neprirodzenej polohe s previsnutou hor-
nou časťou tela cez zadné operadlo bričky. Nedalo mu, aby 
sa na chvíľu nepristavil. Premáhal dojatie tichým mrmla-
ním a opatrne sa nad ňou sklonil a vtedy uvidel, že má 
ošklivú ranu na bruchu, ktorú zakrvavené šaty zakrývali. 
Stiahol ju na sedadlo a stočil do kĺbka. „Nech sa ti tu po-
hodlnejšie sedí, Helenka,” prihováral sa jej, „však ťa tu tvoj 
otec za chvíľku nájde,” pomyslel si a slzy sa mu tlačili do 
očí. V tomto okamihu bol rád, že ešte nemá deti. Bola to 
prvá obeť tohto nitrianskeho inferna, ktorej sa tohto rána 
dotkol. „Bože, aké to bolo krásne mladé žieňa!” Zvykal si 
pomaly na to, že ako lekár musí stále držať pod kontrolou 
svoje emócie, ináč by tu veľa nepomohol. S istou úľavou si 
uvedomil, že nebude svedkom udalosti, keď si ju tu zane-
dlho otec nájde.

Nebolo času na dlhé úvahy a citové reakcie, a to ani 
pri ľuďoch, ktorých poznal. Aby obhliadku urýchlil, zbehol 
dvorom na ulicu Fraňa Mojtu, kde zastavil prvú sanitku 
a spolu so šoférom sa snažili dostať na Číneš a čo najbližšie 
do stredu mesta. Pri kalvínskom kostole, ako v tom čase 
kostol reformovanej cirkvi populárne nazývali, zistili s úľa-
vou, že ulica okolo bývalého záhradného kina Apollo (teraz 
ulica Radlinského) je priechodná. Pustili sa po nej, aby si 
prezreli rozsah skazy na korze pred Baťom a naložili prvých 
ťažko ranených.

To, čo tu uzreli, predstihlo všetky jeho obavy. Zatiaľ čo 
doteraz mu vedomie zapĺňali vonkajšie prejavy skazy po 
zásahoch bômb, teraz ho zasiahol do hĺbky duše hrozný 
pohľad na ulicu posiatu ľudskými telami s krvou presiak-
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nutými šatami, s otvorenými čerstvými ranami, s mláka-
mi krvi na ulici a chodníkoch. Väčšina tiel ležala v rôznych, 
prevažne neprirodzených polohách. Patrila mŕtvym, kto-
rí sa už ľahostajne pozerali meravým pohľadom na svet 
okolo nich, akoby s nemou výčitkou nechápajúc, načo to 
bolo potrebné pobiť ich, keď tu bezradne pobehovali po 
ulici a robili živé terče pre palubné guľomety. Najviac ich 
bolo pred Baťovou predajňou obuvi a potom všade dovô-
kol smerom hore Kupeckou, ako aj na námestí smerom 
k rínku pri pošte. Áno, s nemou výčitkou aj voči zodpo-
vedným úradníkom, ktorí dovolili trh v meste pár dní pred 
príchodom frontu. Uľavilo sa mu, až keď uvidel doktora 
Juraja Komára s hasičskou prilbou na hlave, ako obväzoval 
ranenému nohu. Podišiel k nemu, a keď ten obrátil k nemu 
hlavu, bolo mu na tvári vidieť, že sa mu uľavilo:

„To je dobre, že ideš. Je tu roboty pre všetkých lekárov 
a sanitárov. Ale doteraz som tu bol iba sám s týmito...,” 
a posunkom hlavy ukázal na ranených a mŕtvych navôkol. 
„Určite za chvíľu príde niekto z mojich kolegov. Vidíš, zatiaľ 
je všetko pozaliezané v úkrytoch a v pivniciach. Čo robia 
zložky civilnej obrany? Ešte sa tu z nich nikto neukázal!”

„Je tu sanitka, vezmem si plášť a budeme už dvaja,” 
ponúkol sa Róchus.” Nato doktor Komár vstal, poobzeral 
sa navôkol na bezvládne telá, z ktorých už niektoré ošetril 
a potom sa náhlivo obrátil na Róchusa:

„Čo momentálne považujem za najnutnejšie, je odvoz 
ťažko ranených na operačku do nemocnice. Keď si tu so 
sanitkou, naložte prvých a odvezte ich na chirurgiu. Čím 
skôr sa dostanú na operáciu, tým väčšiu nádej majú na 
prežitie. Ber si na starosť odvoz ranených a zožeň ďalšie 
autá. Nech pomôže aj domobrana z kasární.” Nebolo času 
na dlhé debaty. Doktor Komár s obavou pozdvihol oči 
k nebu a ešte poznamenal: „Za chvíľu sem môžu nadletieť 
znovu...,” a obrátil sa k ďalšiemu stonajúcemu ranenému 
ležiacemu naboku, spod ktorého presakovala kaluž krvi.

Úlohy boli rozdelené. Doktor Nemeček sa obrátil a za-
mieril k sanitke, keď tu na chodníku povyše mestského 
domu upútala jeho pozornosť jasná červená farba čižmi-
čiek. Podišiel bližšie a so zdesením uvidel, že patria do 
klbka schúlenému na dlažbe ležiacemu telu jemu známej 
osoby - Betky M., priateľky jeho dobrého kamaráta, herca 
Nitrianskeho divadla Vila Schiffera. Keď sa nad ňou sklonil 
a dotkol sa jej, pootvorila oči a na jej tvári, bielej ako stena, 
sa objavil náznak úsmevu, ktorým mu dala najavo, že ho 
pozná.

,.A kde ťa to zasiahlo?” spýtal sa jej chytiac do dlaní jej 
ruku, pretože na prvý pohľad nebolo vidieť krv. Ukázala 
prstom na brucho. Až teraz, keď odtiahla ruky, uvidel za-
sychajúcu krv pod pásom a bolo mu jasné, že ide o vážne 
zranenie brušnej dutiny. Jeho reakcie boli zrazu rozhod-
né a rýchle. „Neboj sa,” povzbudil ju slovom i pohľadom, 
„hneď sa o teba postaráme.” Narovnal sa a keď uvidel ob-
ďaleč na jeho pokyny čakajúceho sanitkára, zakýval mu 
rukou a privolal ho aj s nosidlami.

Patrila k prvým, čo sa ocitli na operačnom stole pri-
mára Štefana Fraštackého. Operácia bola dlhá a kompli-
kovaná, pretože išlo o niekoľkonásobný priestrel brušnej 
dutiny a životne dôležitých orgánov, medziiným pečene 

a čriev. Ale jej mladý organizmus to všetko vydržal. Keď sa 
konečne stretol s kamarátom Vilom a spolu zašli za primá-
rom Fraštackým, ten ich síce k nemocnej nepustil, ale ich 
uspokojil slovami: „Urobili sme, čo bolo treba a jej mladý 
organizmus by to mal zvládnuť, ak do toho nepríde niečo 
nepredvídané. Ale sme tu, poruke.” Hovoril v množnom 
čísle, pretože jeho sebavedomie vzrástlo, lebo už získal te-
lefonicky prísľub, že v najkratšie možnom čase sa do Nitry 
prepravia ďalšie dve kompletné traumatologické skupiny 
z trnavskej a topoľčianskej nemocnice. Spolu s dvoma nit-
rianskymi to už predstavovalo silu, ktorá dávala nádej, že 
by mohli podstatne zlepšiť kritickú situáciu pretekov s ča-
som. Bol to čas a zručné ruky chirurgov, čo rozhodovali 
o živote a smrti stoviek a tisícok ľudí. Zatiaľ bolo ťažké iba 
z tohto miesta odhadnúť počet mŕtvych a ranených, keď 
všade dookola v prachu a dyme pri stonoch ranených sa 
zdalo, že celé mesto je zničené.

V týchto tragických hodinách, keď mesto bolo v dyme 
a plameňoch a jeho ulice boli posiate troskami, mŕtvymi 
a ťažko ranenými, ktorí potrebovali rýchly odvoz do ne-
mocnice, bola pomoc každého dobrovoľníka, každého po-
vozu vítaná. Ale v dopoludňajších hodinách boli títo dvaja 
lekári a dve sanitky s obsluhou jediní, čo tu urputne zápa-
sili so smrťou: kto skôr uspeje?! Okrem toho každý z nich 
s obavou obracal zrak na nebo, či bude milostivé a nedo-
pusti, aby sa z neho znovu zniesli kovové vtáky smrti.

Po obede dorazila traumatologická skupina z Trnavy aj 
so sanitkou. Chirurgovia Dr. Marcel Jankovič a Dr. Anton 
Šurda sa zvítali s primárom Fraštackým, ktorý im ukázal 
pracovisko. Všetko už mali pripravené, aby sa mohli ihneď 
s rehoľnými sestrami, čo s nimi prišli, pustiť do práce. Ne-
trvalo dlho a dorazila aj chirurgická skupina z topoľčian-
skej nemocnice, tak ako boli telefonicky sľúbili. Po krát-
kej príprave mohol sa Dr. Nagy so svojím kolegom (meno 
druhého lekára sa zatiaľ nepodarilo zistiť) pustiť do práce. 
Operovalo sa nepretržite na troch stoloch s maximálnym 
nasadením lekárov i celého obslužného zdravotníckeho 
personálu.

27. marca 1945. Nasledujúci deň ráno, keď sa zdalo, že 
lekári prvý nával ťažkých prípadov ako-tak zvládli, nastala 
opäť dramatická situácia v meste, ale najmä v nemocnici. 
Bombardovacie lietadla typu boston, ktoré včera zbom-
bardovali mesto, vystriedali ľahké bombardéry, resp. bo-
jové lietadlá, ktoré guľometmi ostreľovali všetko, čo sa 
hýbalo. Neušetrili ani nemocnicu. Na tento nálet doplatili 
mnohí príbuzní obetí, ktorí prišli nasledujúci deň hľadať 
svojich nezvestných členov rodiny. Ľudia si totiž mysleli, že 
po takom ťažkom bombardovaní mesta nastane na istý čas 
pokoj. Lenže pokoja už nebolo až do príchodu frontu na 
Veľký piatok 30. marca 1945.

Ku cti nitrianskych, trnavských i topoľčianskych chirur-
gov treba povedať, že aj počas náletov prácu neprerušili. 
Povzbudzovaní pokojným hlasom primára Fraštackého po-
kračovali v práci. V zápale boja o život ťažko ranených strá-
cali pud sebazáchovy, tak ako to niekedy býva aj v poľných 
nemocniciach na frontoch.

Pokračovanie nabudúce

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

ako dopadli voľby na slovensku? 
Po páde slovenskej vlády koncom minulého roku boli 

vyhlásené predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnili dňa 10. marca t.r. O hla-
sy 4 392 451 oprávnených voličov sa uchádzalo celkovo 
26 politických strán. Účasť v týchto voľbách bola jednou 
z najvyšších v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. 
Svoje občianske právo uplatnilo 59,11% oprávnených vo-
ličov, z toho najviac v Žilinskom kraji (63,75%) a teda aj na 
Orave, kde sa účasť v jednotlivých oravských okresoch po-
hybovala od 60 do takmer 68%. V spišských okresoch bola 
účasť nižšia a pohybovala od 53 do 56%. Najnižšiu účasť 
zaznamenal Košický kraj, kde sa však volieb zúčastnila 
taktiež nadpolovičná väčšina občanov (53,78%). Neplatný 
hlas odovzdalo 1,57% zúčastnených voličov. Najsilnejšou 
politickou stranou na Slovensku sa stala strana Smer - so-
ciálna demokracia, ktorej dalo dôveru 1 134 280 sloven-
ských voličov, čo je najlepší volebný výsledok akejkoľvek 
politickej strany v dejinách samostatnej Slovenskej repu- 
bliky. Na základe tohto výsledku získala v 150-člennom par-
lamente až 83 mandátov a teda aj možnosť zostaviť vládu 
bez koaličného partnera. Na druhom mieste skončilo s veľ-
kým odstupom Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému 
dalo svoj mandát 225 361 voličov a v tesnom závese za 
ním hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, do kto-
rého vložilo dôveru 218 537 občanov. Oba tieto politické 
subjekty tak získali v slovenskom parlamente 16 poslanec-
kých kresiel. O štyri kreslá menej získala strana Most - Híd 
so ziskom 176 088 hlasov a po jedenásť kresiel si rozdelili 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 
strana a Sloboda a solidarita. Tesne za bránami parlamen-
tu skončila Slovenská národná strana a Strana maďarskej 
koalície. Ostatné politické strany získali menej ako 1,6% 
hlasov. Zostavením novej vlády tak prezident poveril pred-
sedu najsilnejšej politickej strany Róberta Fica a parlament 
sa v novom zložení zíde 4. apríla.

 (Zdroj údajov: Štatistický úrad SR)

nefunkčný daňový systém
Nový daňový softvér, do ktorého investovala bývalá 

slovenská vláda už takmer 29 miliónov eur naďalej nefun-
guje, a to napriek tomu, že sa blíži konečný termín na odo-
vzdanie daňových priznaní. Úradníci iba preberajú tlačivá, 
pričom ich spracovanie je zatiaľ nereálne. To môže spôso-

biť, že štát načas nevráti preplatky na daniach, zdravotné 
poisťovne nestihnú urobiť zúčtovanie odvodov a sociálna 
poisťovňa nebude vedieť, kto a koľko jej má zaplatiť. Preto 
sa dokonca uvažuje, aby sa zabránilo úplnému kolapsu da-
ňovej správy, o návrate k starému softvéru.

Krásna Hôrka v plameňoch
V prvej polovici marca zachvátil jeden z najkrajších 

a najnavštevovanejších slovenských hradov v Krásnej Hôr-
ke požiar. Oheň vznikol preskočením iskry pravdepodobne 
od cigarety, ktorú v podhradí zahodili deti z blízkej osady 
a v priebehu niekoľkých dní zničil všetky strechy i inte-
riér horného gotického hradu, ktorý v minulosti prežil aj 
nájazdy Turkov či husitov. Priebežné škody boli vyčíslené 
na osem miliónov eur. Z hradu sa podarilo zachrániť cca 
90% zbierok, ktoré boli dočasne uložené v depozitoch mú-
zea Betliar a Slovenského technického múzea v Košiciach.

národná slávnosť na devíne
V nasledujúcom roku si pripomenieme 1150. výročie 

príchodu patrónov a vierozvestcov Konštantína a Metoda 
na územie dnešného Slovenska – vtedajšej Veľkej Moravy 
a zároveň 150. výročie založenia Matice slovenskej v Mar-
tine. Pri tejto príležitosti sa uskutoční viacero podujatí 
a niektoré z nich začínajú už v tomto roku. Jednou z nich 
je aj Národná púť na Devín, ktorá sa bude konať už 29. 
apríla.

rok antona Bernoláka
Žilinský samosprávny kraj vyhlá-

sil, pri príležitosti 250. výročia naro-
denia kodifikátora prvej spisovnej 
slovenčiny, Rok Antona Bernoláka 
na Orave. V rámci tohto podujatia 
sa uskutoční viacero akcií, ktorých 
vyvrcholením bude slávnostné od-
halenie busty tohto významného 
Slováka a Oravca v Martine.

(mm-m)
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Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!
čomu veria Veľkolipničania v XXI. storočí?

Vzhľadom na veľké osobnosti budúcich svätých na-
šich čias Jána Pavla II. a dp. Jerzyho Popieluszku, 
ako aj vzhľadom na hlas cirkvi vo veci svätých - 

pokiaľ niekto vie o prekážkach, musí to oznámiť na farský 
úrad – rozhodol som sa vyjadriť sa opäť k tejto veci.

Pred niekoľkými mesiacmi som si v Tygodniku Podha-
lańskom prečítal článok o prameňoch vo Veľkej Lipnici. 
Okrem iného tu bolo uvedené žriedlo Petra Borového. Podľa 
autorky tohto článku, Jolanty Flach, Lipničania veria, že voda 
z tohto žriedla má ozdravujúce vlastnosti. Neviem, v akom 
svete žijú Lipničania, asi nie v stredoveku, a tiež neviem, čo si 
o tom myslí cirkev. O tomto žriedle napísali mnoho dokonca i 
tí, čo ho nikdy nevideli. Za mojich čias, keď som ešte býval vo 
Veľkej Lipnici, toto žriedlo sme volali Borového studienkou. 
Táto studienka sa nachádza pri poľnej ceste zo severnej stra-
ny oproti pozemku, na ktorom hospodáril Borový. Žriedlo sa 
na tomto mieste nachádzalo ešte skôr, ako prišiel Borový do 
Veľkej Lipnice. Borový toto žriedlo obkopal a vložil doň kúsok 
vydlabaného pňa zo zhnitého stromu a preto ľudia začali toto 
žriedlo nazývať studienkou Borového.

Ako som už spomínal v predchádzajúcom článku, naro-
dil som sa a býval som vo Veľkej Lipnici v susedstve domu, 
v ktorom býval Borový. Moji rodičia a neskôr ja sme mali 
pozemky, ktoré sa nachádzali vedľa pozemkov, na ktorých 
hospodáril Peter Borový. Ako malý chlapec som pásaval 
dobytok, pomáhal som pri kosení sena, žatvách či pri ko-
paní zemiakov. V lete som chodieval do lesa na hríby a čer-
nice, nepamätám si však podobne ako susedia, aby niekto, 
kto nemal v okolí pozemky, prichádzal po vodu k tomuto 
žriedlu. Pýtal som sa teda mojich synov, ktorí tak isto pra-
covali ako ja, keď som bol malým chlapcom a často chodili 
popri tomto žriedle, taktiež nikdy nikoho nevideli, ani ne-
stretli, aby bral niekto vodu z tohto žriedla.

Ešte predtým, než som vycestoval do USA, moje sused-
ky z ralí Jašuvka a Jurkúvka urobili na tomto žriedle nádrž 
napájajúcu vodovod, ktorý dodnes funguje. Takto sa končí 
pravdivá história opisujúca studničku Borového a až do čias 
politických zmien sa žiaden zázrak vo Veľkej Lipnici neudial.

Po týchto premenách sa začína ozývať Towarzystwo 
Przyjaciół Orawy a náhle sa začínajú diať zázraky. Najprv 
v roku 1992 vešajú na stene kostola tabuľu venovanú pa-
miatke Petra Borového a neskôr začínajú tvoriť klamlivú 
históriu Oravy i Petra Borového. Pri tomto žriedle bola do-
konca postavená kaplnka, ktorú pravdepodobne posvätil 
otec biskup Ján Škodoň.

Táto voda plynie v rúrach vodovodu k majiteľom, ktorí 
sú naň napojení, ktorí túto vodu pijú a napriek tomu býva-
jú chorí. Od vzniku tohto vodovodu v susedstve ralí Jašuv-
ka a Jurkúvka zomrelo už skoro 30 Veľkolipničanov.

Zomreli taktiež tí, ktorí hovorili a písali o zázrakoch. Ne-
viem, či obidvaja pili túto vodu. Jedného isto hnala žena 

so džbánkom po vodu. Ospravedlňujem sa za štýl, akým 
to píšem, ale vzhľadom na to, že tieto osoby sa vyjadrovali 
verejne, aj ja mám právo vyjadriť svoj názor verejne. V sú-
vislosti s tým sa preto pýtam, kde je tá ozdravujúca voda? 
Kde sú zázraky? Starí ľudia, ktorí mohli povedať pravdu, 
poumierali, zato mladí, ktorí sa mnohé dozvedeli od svo-
jich rodičov, sa na jednej strane smejú, alebo na druhej 
len rozkladajú ruky a hovoria, že v tejto veci nemôžu nič 
urobiť, pretože nemajú prístup k tlači.

Väčšina z nich nekupuje Tygodnik Podhalański, preto-
že keď ja niečo prečítam o Petrovi Borovom i o zázrakoch 
a volám známym a susedom do Veľkej Lipnice, pýtajú sa, 
odkiaľ to viem. Vtedy im hovorím, že z Tygodnika Podha-
lańského, na čo oni odpovedajú, že oni ho nekupujú, pre-
tože je im ľúto vydávať peniaze a čítať bludy, ktoré sú písa-
ne o zázrakoch i o Petrovi Borovom.

Veľa som už písal v predchádzajúcich článkoch na tému 
Petra Borového, ale čím viac o ňom čítam, tým čoraz výraz-
nejšie sa mi pod nátlakom dp. Fedynanda Machaya pred 
očami formuje úplne iná postava tohto menlivého človeka. 
Z literatúry i výpovedí veľmi dobre vieme, i z mojich det-
ských skúseností vyplýva, aký strach som mal zo stretnutia 
s kňazom na ulici či v sobotu na náboženstve v škole. Iná 
situácia bola na dedine a iná v meste, o čom som sa mohol 
sám presvedčiť, keď som chodil do školy v Novom Targu, 
kde som taktiež chodil na náboženstvo. Strach mali taktiež 
dospelí, čo som si mohol všimnúť chodiac ako miništrant 
spolu s kňazom koledovať. Ako už vieme, Peter Borový po 
príchode z Paríža a po určení hraníc na základe uzavretej 
dohody medzi poľskou a československou vládou v Krako-
ve, ktoré sa začali v júli 1920, sa už nevrátil do rodnej obce, 
do Rabčíc, pretože ak by sa tam objavil, bol by uväznený 
a súdený za zradu – a o tomto už nikto nespomína.

Istý čas sa túlal po Jablonke až do momentu, keď mu 
cirkevní predstavitelia našli dom vo Veľkej Lipnici, kde bý-
val pri tzv. Rabčickej ceste. V jeho živobytí ho výrazne pod-
porovala veľkolipnická farnosť, pretože z viazania a opra-
vovania modlitebných knižiek by sa veľmi ťažko uživil.

Peter Borový pochopil, že urobil zle a preto začal žiť živo-
tom kajúcnika. Ako hovoria ľudia, spal na lôžku z dosiek, cez 
ktoré bol natiahnutý železný drôt a vraj z tohto dôvodu by 
mal zostať svätým. Ľudia vo Veľkej Lipnici hovorili, že Borový 
bol pobožný, čo mu však iné zostávalo, len sa modliť a kajať 
za to, čo spoločne s dp. Machayom učinili Orave i Oravcom.

Inou vecou je fakt, že musel byť ticho a spokojný s tým, 
čo má, pretože žil z milostí Lipničanov. Mal však šťastie, pre-
tože ľudia vo Veľkej Lipnici boli bohabojní a ešte viac sa báli 
kňaza než Pána Boha. Dovolili mu dožiť sa smrti vo Veľkej 
Lipnici, pretože niekde inde by mal mnoho problémov.

S oravským pozdravom

Lipniczaniń

H.A., USA

Preložil: Marián Smondek

Pokračovanie v nasledujúcom čísle

MEDZi KlaMstVOM a PraVdOu III.
VeľKá lIPnICa
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po stopácH MInulOstI

V lete 1920 došlo ku zmenám štátnej hranice me-
dzi Československom a Poľskom. Stalo sa tak 
v dôsledku súhlasu obidvoch strán hraničného 

sporu na arbitrážne rozhodnutie Najvyššej rady mocnos-
ti, čo eo ipso znamenalo rezignáciu z plebiscitu, ktorého 
termín bol už ustálený na 24. júla 1920. Súhlas poľského 
premiéra Władysława Grabského a československého mi-
nistra zahraničných veci, vyjadrený 10. júla 1920, na ar-
bitráž, bol legálnym základom rozhodnutia Veľvyslaneckej 
konferencie z 28. júla 1920 o vytýčení hraníc na Tešínsku, 
v oblasti Čadce, na Orave a na Spiši. Začiatkom augusta 
1920 rozhodnutie Veľvyslaneckej konferencie vstúpilo 
do platnosti.

22. decembra 1939 poslanec Pavol Čarnogurský zdô-
raznil v Slovenskom sneme, že: „najpevnejšie hranice v de-
jinách Európy boli hranice Karpát, poľsko-slovenské hrani-
ce“1. Ako sa dalo očakávať s novou hranicou boli spokojní 
len Česi, vzhľadom na to, že bohatá, priemyselná oblasť 
Tešínska neprerušila železničnú trať Bohumín - Košice. Po 
rokoch Andrej Hlinka označil pričlenenie k Poľsku 27 spiš-
ských a oravských dedín za nešťastné riešenie, s ktorým 
sa nevedia zmieriť, ešte aj dnes, tak Poliaci, ako aj Slováci. 
Poliaci preto, že podľa ich predstáv Poľsku patrilo oveľa 
väčšie územie, ako to, čo dostali. Zase Slováci preto, že 
v dôsledku narušenia historickej hranice na severe Uhor-
ska sa 23-tisíc slovenských duši, napriek svojej vôli dostalo 
do Poľska.

Vytýčená v roku 1920 štátna hranica v oblasti Spiša, 
Oravy a Čadce pretrvala, po malých úpravách v roku 1924, 
do jesene 1938, keď Beckovské Poľsko ukoristilo zo Slo-
venska 226 km2, s takmer 6 tisícmi obyvateľov.

Na území pripojeného k Poľsku severozápadného Spi-
ša, s rozlohou 170 km, bolo situovaných 14 dedín, ktoré 
do zmeny hraníc patrili do politického okresu Spišská Sta-
rá Ves. Spišské a oravské dediny patrili cez 6 rokov, 1920 
– 1925, do spišsko-oravského okresu so sídlom v Novom 
Targu, a po jeho zrušení, do novotargského okresu.

Hranice cirkevnej správy inkorporovaného územia sa 
nekryli s hranicami politickej administratívy. V dôsledku 
toho 14 dedín Spiša spadalo do deviatich farností, ktoré 
ab immemorabili tempore patrili do dunajeckého dištriktu 
(districtus dunaviczensis)2, a potom do nedeckého dištrik-
tu (districtus nedecensis) spišskej diecézy, ktorá sa v roku 
1804 stala sufragániou jagerského arcibiskupstva.

1  Tesnopisecká správa o 22. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky. Bratislava, 
piatok, 22. decembra1939, s. 7.
2  Pozri napríklad Schematismus z roku 1812: Schematismus cleri dioecesis Sce-
pusiensis pro anno MDCCCXII. Leutschoviae. Typis Podhoránszkianis, s. 56 - 66.

13 oravských obcí, situovaných na hornej Orave, o roz-
lohe 413 km2, patrilo do trstenského dekanátu. Tieto dva 
slovenské dekanáty, evidované ako spišský a oravský de-
kanát boli v rokoch 1920 - 1925 súčasťou krakovskej arci-
diecézy, ale cirkevná jurisdikcia nad 18. spišsko-oravský-
mi farnosťami patrila naďalej spišskému biskupovi. Takto 
bolo až do vydania pápežom, 29. júna 1925, buly Vixdum 
Poloniae unitas3. Ustanoveniami buly cirkevná jurisdikcia 
nad odpojenými od spišskej diecézy farnosťami prešla na 
krakovskú arcidiecézu.

V prvom období biskup Vojtaššák realizoval, čiastočne, 
biskupské právomoci vyplývajúce z jeho jurisdikcie. Tak 
napríklad v roku 1921 odpojil javorinskú filiálku od Jurgo-
va, a podriadil ju ždiarskej farnosti4. V tom istom roku me-
noval v Hladovke, patriacej v rokoch 1920 - 1924 Poľsku, 
slovenského farára5. Na druhej strane nereagoval v situá-
cii, keď krakovské knieža realizoval úkony patriace spišské-
mu biskupovi z titulu jeho jurisdikcie. Tak bolo napríklad 
v apríli 1921, keď po smrti jurgovskeho farára, a zároveň 
spišského dekana, Antona Kubasáka, rodáka zo Zubrohla-
vy na Orave, knieža Sapieha menoval dekanom Jána Pa-
takyho6; či 1. júna 1923, keď po smrti slovenského farára 
v Nedeci, Júliusa Rácza, kardinál Sapieha zveril na dva me-
siace vedenie nedeckej farnosti Slovákovi Jánovi Pataky, 
ináč kacvínskemu farárovi a dekanovi spišského dekaná-
tu, a následne 1. augusta 1923 menoval administrátorom 
Nedece Poliaka, Franciszka Łasaka7. Už tých niekoľko uve-
dených príkladov dokazuje jednoznačne, že administratív-
ne úkony krakovského arcibiskupa, vykonané bez súhlasu 
spišského ordinariusa, boli zjavným porušením jurisdikcie 
biskupa Vojtaššáka. Biskup Ján však mlčal.

V období 1920 - 1939 krakovský arcibiskup postupoval 
voči slovenským kňazom tolerantne8. Slovenskí dušpastieri 

3  Bula mala oficiálny názov Ditionis Polonicae de nova dioecesium latini ritus 
circumscriptione. In: Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis. 
A.D. 1926, Nr. I - II.
4  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Akta Parafialne (ďalej: AKKM, 
APA) 79 (Jurgów). Bez paginácie.
 Dopiero latem r. 1921 przyjechał biskup spiski Ks. Wojtaššak do Jaworzyny 
bierzmować i wtedy na prośbę jaworzyńczan przydzielił Jaworzynę do parafii 
w Żdziarze. In: Pamiętnik komitetu budowy kościoła parafialnego w Jurgowie. 
Archiwum Urzędu Parafialnego w Jurgowie; Ciągwa, Józef. Kościół Krakowski 
a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. In: 
Cuius regio, eius religio? II. Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, s. 273.
5  Ciągwa, Józef. Ibidem, s. 271 – 272.
6  AKKM, APA 211 (Niedzica). Bez paginácie.
7  V dopise zo septembra 1923, adresovanom Krajskému úradu v Krakove, kra-
kovský kardinál písal: Brak dostatecznej liczby księży diecezjalnych skłonił nas do 
powierzenia dwóch tych sąsiednich parafii jednemu silnemu, zdrowemu i ocho-
czemu Kapłanowi Polakowi. (AKKM, APA 211 (Niedzica). Bez paginácie).
8  Chalupecký, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej činnosti. 
Ružomberok 2009, s. 115.

prof. dr hab. jozef čongva

OtEc BiSKuP ján VOjtaŠŠáK a slOVáCI V POľsKu
Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920 - 1939
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mohli, podľa svojej vôle, odísť na Slovensko9, alebo viesť 
dušpastiersku činnosť na farách spišského dekanátu kra-
kovskej arcidiecézy. Dôkazom tolerancie krakovského cir-
kevného hodnostára bolo aj to, že v prípade kňazov, ktorí 
neovládali poľštinu, kardinál dovolil kostolné obrady v slo-
venčine. Arcibiskup Sapieha výnimočne súhlasil aj so slo-
venčinou ako jazykom vyučovania náboženstva10. 

21. februára roku 1923 otec biskup Vojtaššák poslal kar-
dinálovi Sapiehovi dimisionalky dvoch alumnov spišského 
kňazského seminára, ináč dvoch jurgovských rodákov: 
Jána Martinčaka a Andreja Šilana11. V lete 1923, keď jur-
govský správca hľadal suplenta na čas svojej liečby, spišský 
biskup poradil Sikorovi, kde sa ma obrátiť o pomoc12. Vzťa-
hy medzi spišskou diecézou a krakovským arcibiskupstvom 
boli natoľko dobré, že biskup Vojtaššák nemusel zasahovať 
v prospech slovenského duchovenstva a slovenských far-
níkov. Navyše, niektoré problémy si poľskí Slováci vedeli 
vybaviť jednoduchou sťažnosťou, adresovanou krakov-
skému kardinálovi. Napríklad richtári obcí Jurgov, Čierna 
Hora a Repiská podali, 26. marca 1932, sťažnosť na správ-
cu jurgovskej farnosti, dp. Antona Sikoru, že zakazuje spie-
vať v kostole slovenské náboženské piesne. Pri vybavovaní 
sťažností knieža Sapieha dekrétoval kuriálnej kancelárii: 
Odpisać, aby od czasu do czasu śpiewano pieśni słowa-
ckie13. 

Archiválie Biskupského úradu v Spišskej Kapitule doku-
mentujú len jeden medzivojnový prípad hľadania pomo-
ci u spišského biskupa. V septembri 1920, kňaz František 
Móš, toho času správca tribsškej farnosti, prosil cirkevnú 
vrchnosť o záchranu slovenských cirkevných škôl v Poľsku. 

9  Zo slovenských kňazov, pôsobiacich v spišskom dekanáte, odišiel na Sloven-
sko, v roku 1929, len jeden sacerdos, Andrej Hric, rodák zo spišských Bijacoviec. 
Návrat sacerdosa Hrica na Slovensko nebol bez problémov. Kardinál Sapieha pí-
sal, 11. apríla 1927, Andrejovi Hricovi, o.i.: Dziwnym wydaje się Nam staranie 
się Waszej Wielebności wbrew przepisom kan. 114, 116 i 117, u któregoś z XX. 
Biskupów w Czechosłowacji o przyjęcie do jego diecezji i przygotowywanie się do 
opuszczenia Naszej Archidiecezji, nie mając od Nas zapewnienia, że Cię zwalnia-
my z Naszej Archidiecezji, do której jesteś na podstawie bulli „Vixdum Poloniae 
unitas“ z dnia 29 czerwca 1925 inkardynowywany, i nawet o takie zwolnienie nie 
prosząc. (AKKM, APA 187/II, Łapsze Wyżne. Bez paginácie).
 Procedúra vybavovania návratu kňaza Hrica na Slovensko bola natoľko zdĺha-
vá, že krakovský Elenchus na rok 1929 ešte stále uvádza sacerdosa ako farára vo 
Vyšných Lapšiach. (Por. Elenchus ... pro anno Domini 1929. Cracoviae. Typis Dru-
karnia Polska 1929, s. 108). O rok neskôr rodák z Bijacoviec bol už asi na Sloven-
sku, lebo funkciu vyšnolapšanského dušpastiera spravoval kňaz Adam Duszyk. 
(Por. Elenchus ... pro anno Domini 1930. Cracoviae 1930. Typis Drukarnia Polska 
1930, s. 107). 
 Okrem prekážok vyplývajúcich z predpisov kanonického práva, rýchly ná-
vrat Hrica na Slovensko brzdili aj predpisy československej ústavy, z 29. febru-
ára 1920, o štátnom občianstve. V liste kardinálovi Sapiehovi, z 1. apríla 1927, 
vyšnolapšanský farár tak o tom písal: W ostatnich czasach podjąłem starania  
w sprawie mego powrotu do Słowacji i uzyskałem już przyjęcie przez Biskupa. 
Poniewać po skończeniu czasów plebiscytowych nie optowałem na Czecho 
– Słowacju, straciłem obywatelstwo tamtejsze i muszę obecnie otrzymać od rzą-
du Czecho – Słowacji pozwolenie na powrót do Kraju i ta sprawa jest również  
w toku. Kiedy te transakcje będą przeprowadzone, z góry orzec trudno, mogą 
potrwać parę miesięcy albo i dłużej. (AKKM, APA 187/II, Łapsze Wyżne. Bez pa-
ginácie).
10  Vieme, že taký súhlas dostal novobelský a krempaský farár, Frantisek Móš. 
Pozri: Móš, František. Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944, s. 13.
11  AKKM, APA 79 (Jurgów). Bez paginácie; Pers. A 1458a.
12  AKKM, APA 79, (Jurgów). Bez paginácie.
13  AKKM, APA 79, (Jurgów). Bez paginácie; por. tiež: Ciągwa, Józef. Kościół Kra-
kowski …(Ibidem, s. 273).

Móšov list vybavil vtedajší riaditeľ Biskupskej kancelárie, 
Ján Vojtaššák, ktorý správcovi Tribša dal nasledovnú odpo-
veď: v školskej záležitosti spišská diecézna vrchnosť nemô-
že naskrze zaujať nejaké stanovisko, ktoré by odporovalo 
nariadeniam poľskej vlády. (...) Túto školskú záležitosť, 
akokoľvek mi to protivne znie, musíte si dobromyseľne vy-
jednať so škôldozorcom v Novom Trhu. Dobre bude, keď aj 
tam zaujmete rázne stanovisko, ani nie tak Vy, ako údovia 
školskej stolice14. Strohá formulácia Vojtaššákovej odpove-
de znie tvrdo. O niečo ho zjemnila časť vety akokoľvek mi 
to protivne znie. Z formálneho, v tom aj z právneho, hľa-
diska je však obsah odpovede absolútne korektný.

Veľkú angažovanosť spišského biskupa v obrane slo-
venského duchovenstva a vôbec slovenského ľudu na 
severnom Spiši a hornej Orave, môžeme dokumentovať 
najmä v rokoch 1945 - 1946, keď v zmenených politických 
a sociálnych povojnových podmienkach Slováci v Poľsku 
potrebovali, ako nikdy predtým, pomoci najvyššej mravnej 
autority, akou bol pre nich spišský ordinarius.

Poradie obranných akcií, ktoré podnikal významný ro-
dák zo Zákamenného v záujme poľských Slovákov, sme zo-
radili na základe chronológie.

udalostí z rokov 1940/41 a 1945/46 

Zaistenie v Ilave správcu jurgovskej farnosti, 
kňaza antona sikoru

Po smrti Antona Kubasáka, oravského krajana zo Zub-
rohlavy, dekana nedeckého dištriktu, potom spišského 
dekanátu, spišský biskup menoval do funkcie správcu jur-
govskej farnosti, kňaza Antona Sikoru, rodáka z Jablonky 
na Orave. Kňaz Sikora, pôvodom Slovák, vysvätený v Spiš-
skej Kapitule, bol blízkym spolupracovníkom slovenského 
renegáta, kňaza Ferdinanda Machaya, taktiež z Jablonky, 
a na začiatku pôsobenia v Jurgove, tak ako kňaz Machay, 
tvrdého polonizátora. 

Anton Sikora písal, 15. septembra 1939, jurgovskému 
rodákovi, kňazovi Alojzovi Miškovičovi (1902 – 1967), 
v tom čase vládnemu komisárovi pre prinavrátené územie, 
neskôr profesorovi cirkevných dejín na CMBF v Bratislave, 
krátky list, ktorého obsah bol, ako na ešte nedávno razant-
ného polonizátora, dosť šokujúci: Keby ste bol v Minister-
stve zahraničia, alebo aspoň mal styky nejaké s vládou, 
snáď dobre by bolo, keby títo Páni starali sa  o obsadenie 
čim väčšieho  terénu skrze Slovákov. Rozprával som o tom 
z ks. Madejom z Bialki a prosil ma, aby ste prišli aj k ne-
mu, jestli pridu nejaki Páni z Bratislavy v takich záležitos-
tiach15.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle

14  Móš, František. Roky ..., s. 8; Chalupecký, Ivan. Biskup Ján ..., s. 115.
15  ŠAL. Fond:  Michal Griger. Kartón číslo  11.
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Mystérium umučenia Krista 
v Harkabúze
1. apríla 2012 žiaci 4. - 6. triedy Základnej školy Márie Konopnickej 

v Harkabúze pod vedením učiteľky Moniky Sarniakovej pripravili 
pre svojich rodičov, starých rodičov i všetkých obyvateľov obce 

divadelnú inscenáciu Mystérium umučenia Krista. Diváci od prvej sekundy 
už vedeli, že nejde o obyčajne predstavenie, ale hru na výbornej úrovní. 
Oslovila ich nielen scénografia, osvetlenie, kostýmy mladých hercov a ich 
herecké schopnosti, ale aj hudba a nápad, aby v rámci umučenia Krista 
prezentovali celý jeho životný príbeh. 

Všetko sa to odohrávalo bez jediného slová, ktoré by vyšlo z úst hercov. 
V plnom sústredení a nádychu neobyčajnosti diania na javisku. Po ukonče-
ní hry potlesk divákov pre všetkých hercov trval veľmi dlho. 

Text: Ilona Traczyk-Bożeková 

Foto: I.Traczyk-Bożeková, Sylwia Stasiková

8 žien – 8 ženských tajomstiev
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, Sloven-

ský inštitút vo Varšave pripravil 8. marca 2012 
vernisáž výnimočnej výstavy „8 žien – 8 ženských 

tajomstiev“ v spolupráci s Mestským úradom v Ružomber-
ku a autorkou projektu Ľubicou Mrvovou z Katedry pre-
mysleného dizajnu Ružomberok Trenčianskej univerzity  
A. Dubčeka. 

Výstava prezentuje tvorbu ôsmych textilných a odev-
ných výtvarníčok v širokom spektre technik a výsledných 
artefaktov – od textilných tapisérii, patchworku, miniatúr, 
šperkov, odevov až po objekty a textilné hračky. Výtvarníč-
ky sú v rôznom veku, od absolventiek štúdia na Katedre 
priemyselného dizajnu až po aktívne tvoriacu dôchodky-
ňu. Všetky však spája Ružomberok – mesto s hlbokými 
tradíciami textilnej tvorby a láska k textilnému umeniu, 
ktorému venovali svoj pracovný aj súkromný život. 

Súčasťou výstavy bola módna prehliadka absolventiek 
Katedry premysleného dizajnu, ktorá sa stretla s veľkým 
záujmom publika. Modelky predviedli 15 výnimočných 
a jedinečných modelov šiat, sukieň, moderných krojov 
a doplnkov. K výstave bol vydaný dvojjazyčný katalóg 
s predstavením autoriek a ich umeleckej tvorby. Pre kaž-
dého návštevníka výtvarníčky pripravili malý umelecký 
darček. 

Monika Kalinowska

čitatelia • redaKCIa
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Dňa 21. apríla t.r. oslávi 55. narodeniny drahá Neluška 
Vančová, rodená Kašpráková, z Martina.
Prajeme Ti 
k Tvojmu sviatku, 
aby si v pokoji, 
v kruhu rodiny, prežila  
druhú päť  
a päťdesiatku.
Máš na rukách kyticu 
červených ruží, 
nech ti to zdravíčko 
v ďalších rokoch slúži.
V ďalšej života púti, 
nech Tvoje srdiečko 
nik nezarmúti.
Nech srdce dobre bije, 
nech ti nikdy smutno nie je.

Vyprosujeme Ti Božie požehnanie a ochranu Panny 
Márie, aj Ducha Svätého. Veľa zdravia, šťastia, spokojnos-
ti, veľa lásky. Nech sa Ti všetko dobre darí. Odišla si na 
Slovensko vo veľmi mladom veku, my Ťa všetci radi máme, 
vždy na Teba spomíname. I ďakujeme Ti sa Tvoje dobré 
srdiečko i veľkú lásku, ktorú všetkým rozdávaš, svojim de-
ťom i celej našej rodine. Aby si naďalej nezabudla na svoje 
rodné korene v Jablonke.

To všetko Ti prajú a vyprosujú

Mama, sestra Marienka s celou rodinou, bratia Alojz 
a Marek so svojimi rodinami i ostatná rodina.

K tomuto prianiu pripájame i ďalšieho oslávenca Janka, 
ktorý toho istého dňa oslávi 51 rokov.
Janko, prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, Božieho požehna-
nia na každom kroku v ďalšom živote. 
Oj, ďaleko ste od nás, to je veľká vina,
že na vaše narodeniny, nepripijeme si ani pohár vína.
Všetko dobré Ti praje celá rodina.

* * *
V apríli toho roku krajan Pavol Budz z Tribša oslávi 87 

rokov života. K tomuto peknému jubileu mu vinš zasiela 
Miestna skupina SSP z Tribša.

Čas mladosť odniesol,
ale nie srdce.
Všetci dnes na Vás
myslíme vrúcne.
Popriať Vám chceme 
radosť a zdravie
do mnohých ďalších rokov.
Popriať Vám chceme 
zdravie a radosť
a čas nech ide krokom.
Striebro Vašich vlasov 
je náš veľký poklad, 
striebro Vašich vlasov 
je múdrosti doklad.

Pošepkal nám malý škriatok, 
že si mala pekný sviatok, 
že si slávila veľký deň, 
ktorý patril Tebe len. 
Prajeme Ti teda zdravia, 
šťastia hromadu, 
a vždycky dobrú náladu.

Toto prianie zasielajú ro-
dičia i starí rodičia Viktórii 
Radeckej z Kacvína, ktorá 26. 
marca t.r. oslávila 10 rokov ži-
vota.

* * *
Dňa 26. marca t.r. oslávil krásne životné jubileum 80 

rokov podpredseda Ústredného výboru Spolku Slovákov 
v Poľsku, dlhoročný dopisovateľ Života a zároveň predse-
da MS SSP v Harkabúze František Harkabuz z Harkabúza 
na Orave.

Pri tejto príležitosti mu 
prajeme ešte mnoho úspe-
chov a aktivít v prospech 
rodnej obce nielen medzi 
krajanmi, ale i miestnymi po-
žiarnikmi a taktiež medzi mla-
dými, ktorých už dlhé roky učí 
hrať na heligónke či husliach. 
K nášmu prianiu pripájame 
jubilantovi báseň.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre nášho predsedu 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 Vám k slávnosti srdečný prípitok:
Vykročte zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. 
Vďaka ti, Bože náš, za rokov osemdesiat,
a i v ďalších rokoch opatruj jubilanta.

Ústredný výbor SSP, Obvodný výbor SSP na Orave 
a redakcia Život

BlaHoželania
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sloVenské sV. omše V KraKOVe
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• apríl – sv. omša nebude
• máj – 13.05.2012
• jún – 10.06.2012
• júl – 08.07.2012
• august – 12.08.2012
• september – 09.09.2012
• október - 14.10.2012
• november – 11.11.2012
• december - 09.12.2012

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný 
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

• apríl – 24.04.2012
• máj – 29.05.2012
• jún – 26.06.2012
• júl – 31.07.2012
• august – 28.08.2012
• september – 25.09.2012
• október – 30.10.2012
• november – 27.11.2012
• december – 28.12.2012 

sloVenské sV. omše V nedeľu  
a sVIatKY na sPIŠI a OraVe
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie 
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod. 
a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

ODiŠli Od nás
Dňa 28. februára 2012 zomrela vo Fridmane vo veku 61 

rokov krajanka

ALŽBETA GANČAROVÁ 
rod. Iglarová 

Zosnulá bola vernou čitateľkou ča-
sopisu Život. Odišla od nás dobrá kra-
janka, drahá matka, babička, dcéra 
a sestra. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

Dňa 23. februára 2012 zomrel v Repiskách – Bryjovom 
Potoku vo veku 80 rokov krajan

FRANTIŠEK FELONG
Zosnulý bol verným čitateľom ča-

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

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku

Dňa 12. marca 2012 zomrela v Nedeci vo veku 91 rokov 
krajanka

AGNEŠA  
SCHLEGELOVÁ

rod. Krempaská
Zosnulá patrila k zakladajúcim čle-

nom nášho Spolku a bola jeho dlho-
ročnou členkou i vernou čitateľkou 
časopisu Život. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá matka, svokra, 
babička, prababička, sestra a teta. 

Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci 

poďakoVanie
Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s naším zosnulým otcom, dedom Sebasti-

ánom Milanom 9. februára 2012 v Čiernej Hore od Tribša. 
Ďakujeme za povedanú smútočnú reč generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi a za všetky prejavy sústrasti 

redakcii Život, Generálnemu konzulátu SR v Krakove, krajanom zo Spiša.
Pozostalá rodina Milanová
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To sú slová, ktoré sa stali heslom putovania obrazu Milosrdného 
Ježiša spolu s relikviami sv. sestry Faustíny a blahoslaveného Jána 
Pavla II. Toto putovanie po jednotlivých farnostiach sa v krakovskej 

arci-diecéze začalo 16. októbra 2011, a v dňoch 4. a 5. marca t.r. navštívil 
obraz spolu s relikviami farnosť bl. Jána Pavla II. Podsrnie - Harkabúz. Na 
túto chvíľu sa farníci poriadne pripravili vďaka duchovnej obnove, ktorú 
viedol dp. Janusz Żmuda.

Dňa 4. marca približne o 17.00 hod. bol do Podsrnia privezený obraz 
spolu s relikviami. Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Gr-
zegorz Ryś, mnoho ľudí zostalo v kostole, aby v tichosti pred obrazom Božieho milosrdenstva odovzdali Bohu svoje prosby 
i trápenia, a zároveň sa poďakovali za obdŕžané milosti. Adorácia pri obraze trvala celú noc. V neskorú večernú hodinu, 
o 22.00 hod, bola odslúžená sv. omša, ktorú koncelebrovali kňazi pochádzajúci z našej farnosti za účasti našich rodáčok 
– rehoľných sestier. Na druhý deň trvala adorácia do 16.00 hod., po ktorej bol obraz prevezený do ďalšej farnosti.

Táto vznešená udalosť sa hlboko zapísala do sŕdc farníkov Podsrnia i Harkabúza. Verím teda, že návšteva obrazu Mi-
losrdného Ježiša prinesie hojné ovocie v živote každého človeka i našich rodín.

Anna Novaková, foto: Foto-Studio „AS“ Lubartów

Oprava
V Živote č. 3/2012 vo fotografickej prílohe k článku Krá-

sa ľudovej tradície na strane č. 20 sme uviedli nesprávny 
podpis pod druhou v poradí fotografiou: Ľudová kapela 
z Čiernej Hory namiesto Ľudová kapela z Jurgova. Za vznik-
nutú chybu sa ospravedlňujeme.

Redakcia

rezbári v Mútnom na Orave 
po druhýkrát

Hornooravská obec Mútne ožije v prvý poveľkonočný 
týždeň zvukom dlát. Na druhý ročník rezbárskeho plenéra 
pod názvom Týždeň oravskej sakrálnej rezbárskej tvorby 
prijalo pozvanie šesť ľudových umelcov: Stanislav Ondrík 
z Tvrdošína, Róbert Veselý z Podbiela, Ján Špuler z Bobro-
va, Albert Šimrák z Bieleho Potoka, Miroslav Mĺkvik z Vita-
novej a Milan Kuchťak z Mútneho. Pod zručnými rukami 
rezbárov vzniknú pri Goralskej kolibe v Mútnom od 16. do 
21. apríla z lipového dreva plastiky apoštolov a svätých. 
Súčasťou podujatia bude výstava Oravská sakrálna rezbár-
ska tvorba, nainštalovaná počas plenéru v priestoroch Go-
ralskej koliby v Mútnom. Výstava prezentuje časť plastík 
aktuálne tvoriacich oravských ľudových rezbárov, zakúpe-
ných do zbierok Oravského kultúrneho strediska. Rezbár-
sky plenér pripravila Goralská koliba v Mútnom v spolu-
práci s Oravským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

PhDr. Miroslav Žabenský

čitatelia • redaKCIa

„Milosrdenstvo prameňom nádeje”
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NEDEca-ZáMOK
Dominantou obce Nedeca-Zá-

mok je prirodzene samotný hrad, 
ktorý bol v čase svojho vzniku 
známy pod názvom Dunajec. Vy-
pína sa na vápencovom brale vo 
výške cca 566 metrov nad morom 
a 75 metrov nad hladinou rieky 
s rovnakým názvom. V písom-
ných dokumentoch sa prvýkrát 
spomína začiatkom 14. storočia 
ako hrad slúžiaci na obranu uhor-
ských záujmov a na zabezpečenie 
severných hraníc Uhorska proti 
Poľsku. Vo vlastníctve ho malo 
viacero šľachtických rodov ako 
Berzeviczy, Drugeth, Zápoľský, 
Laski, Horváth-Palochay či Sala-
monovci. Počas vojen s Turkami 
hrad na istý čas ovládli zbojníci, 
ktorí zbíjali v okolitých dedinách. 
Ku hradu v Nedeci sa viaže tiež 
zaujímavá legenda o stratenom 
indiánskom poklade Inkov, ktorý 
by mal byť na hrade ukrytý ale-
bo by sa tu mal nachádzať aspoň 
kľúč k jeho nájdeniu. V roku 1920 
bol hrad spolu niekoľkými ďalšími 
spišskými obcami pripojený k Poľ-
sku, v roku 1939 späť ku Sloven-
sku a v roku 1945 opäť k Poľsku. 
V súčasnosti sa tu nachádza re- 
gionálne národopisné múzeum.

 A opäť som tu!
Pamätáte sa? Som Žofka ... Stretli sme sa na týchto stránkach už 

minule. 
Ďakujem za všetky milé pozdravy, ktoré ste mi poslali do redakcie. 

Veľa detí sa pýtalo, ako vyzerám. A Zuzka P. si dokonca myslí, že sa 
odniekiaľ poznáme. Tak teda – toto som ja.

(no nie je to najvydare-
nejšia kresbička, ale naozaj 
ma vystihuje)

Už som vám vravela, že 
mám tetu, mamkinu sestru, 
ktorá má psíka a veľmi zaují-
mavé príbehy?

No tak s touto tetou Ivkou 
som bola včera na prechádz-
ke so psíkom. Tešili sme sa 
všetci traja, že je jar, že za-
čína rásť tráva, kvitnúť kvety 
a stromy, voňať vzduch, že počuť spievať vtáčiky.

Teta mi ukázala malú zelenú, ešte krehkú rastlinku, ktorá rástla 
spolu so svojimi kámoškami v malých skupinách na lúke. Nespoznala 
som ju hneď ...

„Ty nepoznáš žihľavu?“
Och ... až som sa zahanbila ... jasné, že poznám! Ešte teraz cítim 

ako ma štípalo celé telo, keď ma do nej ten hlupák Edo v lete hodil!
„Radšej by som ju nepoznala!“, zamračila som sa.
„ Ooo ... ja viem, že pŕhli ... ale vieš Žofka, že žihľava je liečivá by-

linka?“
A teta mi porozprávala, ako táto rastlinka pomáha človeku, ale 

aj zvieratkám. Že vraj na jar dokáže žihľavový čaj prečistiť našu krv 
a vyhnať z nášho telíčka všetok neporiadok. My sa potom nebudeme 
cítiť unavení a ospalí. A to nie je všetko! Že vraj veľmi pomáha našim 
vláskom. Dá sa z nej urobiť liečivý zábal či šampón a vlásky sú potom 
silné a zdravé.

Teta Ivka nazbierala zopár mladých lístkov žihľavy a doma sme si 
potom urobili voňavý čaj.

No poviem vám, 
trochu som sa bála, 
či ma nebude štípať 
jazyk, ale bola to 
zbytočná starosť. Bol 
to lahodný, chutný 
a podľa všetkého aj 
zdravý čajík.

Určite aj vy pozná-
te nejaké liečivé by-
linky. A iste aj viete, 

ako nám pomáhajú. Tak mi o nich napíšte, prosííím. A vezmite farbič-
ky a bylinky aj nakreslite. Možno z našich kresbičiek vznikne nádherný 
herbár. Že neviete, čo je to herbár? Máte ďalšiu úlohu – spýtajte sa 
starších!

Ivana Pančáková SP
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Hrad Dunajec

Hrad Dunajec
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FrantIŠeK KOlKOVIč

Oravský vietor

Keď vietor oravský zavzlyká,
keď ozvenu dajú mu stráne,
budú čakať na slová básnika,
aby pohladkal spracované dlane.

Budú čakať, čo básnik napíše,
akým slovom poteší ľudí.
Prečo človek váha, prečo kolíše,
keď vidí zlovestné prúdy?

Nie je to azda trýzeň jeho odveká,
mať strach z toho, čo príde?
Nevedieť rozoznať zďaleka
zlobu, ktorú zblízka videl.

Netreba čakať na slovo básnika.
Zármutok odhodiť, ktorý ťa trápi
i keď to vetrisko ešte vždy zavzlyká,
oravskej vodenky treba sa ti napiť.

Vodenky čistučkej, tam pod horou v poli,
omamne voňavej smrekovej živice,
ktorú si položíš na ranu, čo bolí.
Hneď prestane vietor a zmiznú víchrice.

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Prozaik, scenárista  
a nadšenec ekológie

Anton Baláž sa narodil 20. septembra 1943 v rodi-
ne poľnohospodárskeho robotníka, neskôr baníka. Je 
rodákom z Lehoty pod Vtáčnikom. Vyučil sa za spojá-
ra v Strednom odbornom učilišti spojov v Košiciach. 
Popri zamestnaní absolvoval Gymnázium v Prievidzi. 
Pracoval aj na pošte v Prievidzi, bol sprievodcom na 

bojnickom zámku, patril k jeho prvým návštevníkom v roku 1951 - 1952. Po 
maturite roku 1965 študoval novinárstvo na FF UK v Bratislave. 

Po skončení štúdia sa stal redaktorom, potom zástupcom šéfredaktora 
a neskôr šéfredaktorom spoločenského týždenníka Sloboda. Bol v rôznych 
redakciách. Pracoval v Kancelárii prezidenta SR, odtiaľ prešiel v roku 1996 
do Národného literárneho centra ako odborný pracovník. V súčasnosti je na 
dôchodku. Žije v Bratislave a venuje sa novinárstvu i literatúre. 

V prevažnej časti tvorby sa prejavil ako románopisec. Ťažiskom je ekolo-
gická problematika, otázky sústavného porušovania biologickej rovnováhy 
v prírode výrobným odpadom, zamorujúcim pôdu, vodu i vzduch. Ekologickú 
problematiku pokladá za rozhodujúcu pre súčasnosť a jeho dielo je okrem 
iného aj dôraznou výzvou na ochranu prírodného prostredia.

Ako povedal, jeho príbehy vždy smerovali k tomu, aby čitateľa nielen po-
bavili, ale aj poučili, aby mu ukázali svet, v ktorom musia žiť a že len od nich 
záleží, aký obsah svojmu životu dajú. Vždy sa ako človek, aj ako spisovateľ 
snažil dať svojim knihám i svojmu životu osobitý výraz, naplniť ich zmyslom 
tak, aby sa mu oplatilo žiť a aby sa oplatilo čitateľovi aj čítať jeho knihy.

Je aj autorom rozhlasových a televíznych scenárov. Je ženatý a má tri dcé-
ry, ktorým v minulosti veľmi rád rozprával rozprávky. 

Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. V roku 1983 Cena Zväzu sloven-
ských spisovateľov za román Tu musíš žiť. Zasa v roku 2003 Cenu Slovenského 
centra PEN za rok 2003 za dielo Bohovia ročných období. Prémie Slovenského 
literárneho fondu za romány Sen pivníc, Tiene minulosti a Skleníková Venuša 
a ďalšie ceny a prémie na domácich i zahraničných festivaloch rozhlasových 
hier (hry Žiť bez Adama, V hlbokom snehu vašej pamäti, Trhlina). Jeho celoži-
votné dielo a prínos do literatúry boli povšimnuté na najvyšej politickej úrov-
ní a v roku 2008 mu prezident Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková

XXi. ročník dilongovej trstenej
1. júna 2012 (piatok) bude hornooravské kultúrne centrum TRSTENÁ plné 

poézie a prózy. V tento deň sa koná v Trstenej (na Orave) XXI. ročník celoštát-
nej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ. Súťaž sa koná na počesť trsten-
ského rodáka, básnika a prozaika Rudolfa Dilonga. 

Prípravný výbor XXI. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA  
TRSTENÁ 2012 Vám oznamuje, že: Záväzné prihlášky na celoštátnu recitačnú 
súťaž treba zaslať najneskôr do 11. mája 2012, na adresu: Mestský úrad Trste-
ná, oddelenie kultúry, ul. Bernoláková 96/8, PSČ O28 O1 Trstená (telef. O43/ 
5392 276, fax Mestského úradu v Trstenej: O43/5310 125, e-mail: kultura@
trstena.sk). S prihláškami zasielajú školy spolu (dospelí individuálne) po jednom 
exemplári recitovaného textu. Tlačivá prihlášok a podrobné Propozície súťaže 
sú k dispozícii na internetových stránkach: www.trstena.sk a www.zsdilong.sk.

Organizátori
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ZuZKa Varí

moto a VarenIe

ČO Na OBED

Cesnačka po prepitej noci – po šibačke
2 hlávky cesnaku, 2 veľké zemiaky, 1 cibuľu, pol zeleru, 

1 mrkvu, vývar, 100 g Nivy, 100 g klobásy, soľ, majorán, 
mleté čierne korenie, 2 vajcia, 1 lyžicu masti, 1 kyslú smo-
tanu.

Postrúhanú mrkvu, zeler, na kolieska pokrájanú cibuľu, 
na kolieska pokrájanú klobásu osmažíme na masti. Pridá-
me prelisovaný cesnak, na malé kocky pokrájané zemiaky 
a zalejeme vývarom. Varíme asi 15 minút. Polievku ochutí-
me soľou a korením a za stáleho miešania pridáme smota-
nu zmiešanú s vajcami. Pri podávaní pridáme postrúhanú 
Nivu.

Veľkonočná baba
10 obyčajných žemieľ, 10 vajec (na 1 žemľu 1 vajce), 1 

kg údeného bôčika, za hrsť čerstvej petržlenovej vňate, 7 

až 10 strúčikov cesnaku, 1 stredne veľkú cibuľu, 1 až 2 ká-
vové lyžičky soli (nie čajovej), 1/2 kávovej lyžičky čierneho 
mletého korenia, 1 plnú kávovú lyžičku sladkej mletej pap-
riky (alebo podľa chuti ostrej), 1 kopcovitú kávovú lyžičku 
majoránky.

Vo vode uvaríme údený bôčik, ktorý potom oberieme 
od kosti. Nakrájame na malé kocky a dáme do misy. Pri-
dáme pokrájanú a jemne opraženú cibuľu. Do vedľajšej 
misy dáme asi liter čistej studenej vody, v ktorej postup-
ne namáčame asi po 2, rukami roztrhnuté žemle, aby tro-
cha nasiakli. Hneď ich jemne žmýkame, trháme na malé 
kúsky a dávame do misy na miešanie. Pridáme nadrobno 
pokrájanú petržlenovú vňať, prelisovaný cesnak, soľ, ko-
renie, papriku, majorán a 10 žĺtkov. Z oddelených bielkov 
ušľaháme sneh, ktorý vmiešame nakoniec. Ešte prípadne 
dochutíme a vylejeme na vymastený pekáč. Prikryjeme 
poklopom a dáme piecť do vyhriatej rúry na 180 až 200°C 
do ružova. Podávame s kyslou kapustou, uhorkami, atď.

(zdroj: www.receptar.sk)

Deviata generácia Hondy Civic neskrýva, že vy-
chádza zo svojho predchodcu. Prekonáva ho 
však vo všetkých dôležitých aspektoch bez toho, 

aby sa niečoho podstatného musela vzdať. Základná silu-
eta zostala zachovaná, novinka je však o niečo dlhšia, niž-
šia a širšia. Okrem aspektu výzoru sa inžinieri pri práci na 
novom Civicu výrazne zamerali aj na aerodynamiku, ktorá 
sa podpísala aj pod zníženie spotreby. Interiér ponúka do-
statok priestoru pre pasažierov vpredu a vzadu. V batoži-
novom priestore je dohromady k dispozícii 477 litrov. Na 
svedomí to má posunutie nádrže dopredu a náhrada pev-
nej rezervy za lepiacu sadu na pneumatiky.

Nový Civic je k dispozícii s troma pohonnými jednot-
kami. Základom je motor 1.4 i-VTEC s výkonom 73 kW 

(100 k). Ďalej naf-
tový motor 2.2 
i-DTEC a benzí-
nový štvorvalec i-
VTEC s objemom 
1,8 litra. Motory 
boli spriahnuté 
so šesťstupňo-
vou manuálnou 
p r e v o d o v ko u , 
ktorá má krátke 
a presné dráhy, 
a práca s ňou je 
rýchla a jedno-
duchá. Benzínový 
1,8-litrový mo-
tor je k dispozícii 
aj s päťstupňo-
vým automatom. 

S ním je však motor nielen výrazne smädnejší, ale aj po-
malší. 

Na dobrých pocitoch sa podpísal aj podvozok a riade-
nie. Napriek tomu, že konštrukcia podvozku si zachovala 
jednoduchú torznú priečku na zadnej náprave, pri jazde to 
veľmi nepocítime. Auto sa chová stabilne i na nerovnos-
tiach v zákrute. Civic je príjemne tuhý, má však aj slušnú 
úroveň komfortu.

Čo k tomu ešte dodať? Hádam len to, že pri týchto 
„lepších” motoroch sa maximálka šplhá nad 210 km/h pri 
zrýchlení do stovky pod 9 s a pritom kombinovaná spotre-
ba paliva nás veľmi poteší. Benzínové motory spotrebujú 
priemerne 5 l na 100 km, tie naftové ešte o 1 l pohonných 
látok menej. (ms)

NOVá HONDa CIVIC
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POraDy KOsMetOlOga

Kręgosłup potrafi 
oszukać c.d. 

Silny ból promieniujący od ra-
mienia do palców - określany mia-
nem rwy ramiennej, może mieć 
podłoże neurologiczne, ale jedną 
z jego możliwych przyczyn może być 
zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego. 
Ból pojawia się wtedy, gdy dojdzie 
do wysunięcia się dysku tj. krążka 
międzykręgowego.

Drętwienie palców – ta dolegli-
wość pojawia się najczęściej rano, 
po przebudzeniu. Zdrętwiałe ręce, 
a szczególnie dłonie i palce, po kilku-
minutowym rozcieraniu zazwyczaj 
wracają do pełnej sprawności. Przy 
tej dolegliwości należy wykluczyć 
zespół cieśni nadgarstka, pomocne 
jest w tym badanie EMG.

Osłabienie, drżenie i skurcze nóg 
– objawy te sugerują bardzo poważ-
ne schorzenie, jakim jest mielopatia 
szyjna. Występują one wtedy, gdy 
przesunięty krążek międzykręgowy 
uciska rdzeń kręgosłupa. Choroba 
zaczyna się podstępnie od osłabie-
nia, drżeń lub skurczów w nogach 
(zdarza się, choć rzadko, że również 
w rękach). Niepokojące objawy to 
także utykanie, zaczepianie stopa-
mi o nierówności na drodze. W tym 
wypadku konieczna jest szybka ope-
racja.

Profilaktyka
Śpij na średnio twardym, równym 

materacu, najlepiej na niewielkim 
jaśku umieszczonym pod karkiem 
lub specjalnej poduszce ortopedycz-
nej. Unikaj zbyt dużych i grubych 
poduszek. Lepiej używać większej 

Depilacja męska

Witam wszystkich w kwie-
tniowym numerze. Wio-
sna zbliża się do nas wiel-

kimi krokami, więc najwyższy czas 
zadbać o siebie i pozbyć się niechcia-
nego owłosienia. W tym numerze zaj-
miemy się tematem depilacji męskiej. 
Oto kilka faktów:
- pachy – 94% kobiet uważa, że było 
by dziwne gdyby mężczyźni nie mieli 
tam w ogóle włosów; 
- klatka piersiowa - 76% kobiet lubi 
owłosioną klatkę piersiową, a zwłasz-
cza tzw. „linię tygrysa”;
- nogi – 95% kobiet lubi, gdy mężczy-
zna ma owłosione nogi; 
- włosy łonowe – 88% kobiet uważa, 
że owłosienie intymne powinno być 
przystrzyżone i zadbane; 
- plecy – 93% kobiet mówi stanowcze 
„nie” owłosionym plecom.
Wiemy już jakiego owłosienia należy 
się pozbyć teraz pozostaje pytanie jak 
to zrobić. Oto kilka sposobów:

Depilacja depilatorem
Każdy powinien samodzielnie 

przyjrzeć się dostępnym produktom 
i wybrać coś dla siebie.

Kremy, woski
Zwolennicy kremów twierdzą, że 

nie ma lepszego sposobu na pozbycie 
się zbędnego owłosienia. Stosowanie 
kremu nie powoduje bólu, tak jak uży-
cie depilatora bądź golarki. W sklepach 
znajdziemy dużo produktów, z których 
będziemy naprawdę zadowoleni – 
mogą to być zarówno kremy do depi-
lacji, które działają w sposób aktywny 
i usuwają zbędne owłosienie, ale także 
kremy po depilacji – używane w celu 
zminimalizowania podrażnień. Wy-
brane miejsca można także depilować 
za pomocą wosku. Nie jest to sposób 
bezbolesny, ale bardzo skuteczny, bo 
włoski wyrywane są wraz z cebulkami 
i odrastają znacznie wolniej.

Depilacja nitką
Przywędrowała z Dalekiego 

Wschodu, gdzie praktykowana tam 
była od lat i przekazywana z pokole-
nia na pokolenie. Mowa o threadingu 

(„nitkowaniu”), czyli jednej z natural-
nych metod pozbywania się włosków 
z twarzy, a przede wszystkim regulacji 
brwi. Zabieg proponuje coraz więcej 
gabinetów kosmetycznych, jednak 
jest na tyle prosty, że po krótkim tre-
ningu można wykonać go samodziel-
nie. Jedyne niezbędne akcesorium to 
bawełniana nić (opcjonalnie puder 
kosmetyczny i środek do dezynfe- 
kcji), którą związuje się w pętelkę 
(ok. 20 - 25 cm) i skręca (3 lub 4-krot-
nie). Przesuwająca się między palca-
mi środkowa, skręcona część działa 
jak pęseta depilatora, wyrywając 
wszystko spotkane na swojej drodze. 
Zaletą zabiegu jest możliwość usunię-
cia nawet bardzo cienkich i krótkich 
włosków razem z cebulkami, dzięki 
czemu efekt utrzymuje się dłużej. 
Ponadto jest polecany nawet do bar-
dzo wrażliwej skóry, także z proble-
mami dermatologicznymi, gdyż jest 
zupełnie nieinwazyjny, nie rozciąga 
skóry, nie podrażnia i nie alergizuje. 
Ta metoda od wieków praktykowana 
była w Indiach, Azji, Chinach i krajach 
arabskich. Kobiety i mężczyźni depi-
lowali sobie w ten sposób twarz oraz 
regulowali brwi.

Depilacja pastą cukrową
Nie wymaga podgrzewania, ani 

użycia pasków. Przy pomocy pasty 
może być wykonywana depilacja nóg, 
depilacja intymna. Pastę cukrową 
można kupić lub zrobić szybko i łatwo 
w domu. Nakładanie pasty jest bar-
dzo proste. Wygląda to podobnie jak 
w przypadku pasków z woskiem. Wyj-
mij z pojemnika niewielki kawałek 
pasty (trzeba użyć trochę siły, aby to 
zrobić). Rozgnieć ją lekko w rękach, 
aby się podgrzała. Nie musisz tego ro-
bić jakoś specjalnie długo i starannie. 
Uformuj z pasty owalny kształt, który 
będzie miał odpowiednią grubość. 
Następnie nałóż ją na miejsce, które 
ma być depilowane. Po chwili oderwij 
zdecydowanym ruchem. Gotowe! Pa-
miętaj, że depilacja bikini i depilacja 
brwi również może być wykonywana 
przy pomocy tej pasty.

Do zobaczenia za miesiąc. D.
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rejestracja spółki z o.o. przez internet
1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie 

ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw. Przepisy Kodeksu spółek handlowych, które wpro-
wadziły możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością przez Internet.

Celem jest ułatwienie i przyspieszenie zakładania 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także upro-
szczenie procedury z tym związanej. Pożądanym efektem 
ubocznym ma być zaniechanie praktyki odsprzedawania 
nowych spółek (tzw. shelf companies).

Zmiany w Kodeksie  
Postępowania cywilnego

Dnia 3 maja 2012 r. 
wejdą w życie obszer-
ne zmiany Kodeksu 
Postępowania Cywil-
nego. Uchwalona no-
welizacja będzie miała 
istotne znaczenie dla 
dochodzenia roszczeń 
we wszystkich spra-
wach cywilnych, bez 
względu na to czy stro-
nami będą przedsię-

biorcy czy też zwykli obywatele.
Co do zasady procesy w toku będą prowadzone według 

dotychczasowych regulacji. Przepisy w nowym brzmieniu 
znajdą zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 
ich wejścia w życie (tj. po 3 maja 2012 r.). Istnieje jednak 
grupa przepisów, szczegółowo wymieniona w ustawie no-
welizującej, których stosowanie rozpocznie się z dniem 
wejścia w życie ustawy, także w stosunku do postępowań 

naša POradňa

PraWNiK

liczby małych poduszek, które można używać w zależności 
od potrzeby.

Zanim wstaniesz rano z łóżka przeciągnij się, a potem 
powoli podnieś. Nie prostuj się gwałtownie, nie pochylaj, 
nie odwracaj – unikniesz w ten sposób urazów. Czasem 
problemy z kręgosłupem zaczynają się po wypadku komu-
nikacyjnym (uderzenie np. w tył naszego samochodu przez 
inny pojazd sprawia, że silnie przeciążona jest właśnie szy-
ja). Wtedy przez jakiś czas konieczne może być noszenie 
kołnierza ortopedycznego.

W przypadku dolegliwości bólowych oraz sztywno-
ści szyi regularne ćwiczenia rozluźniają stawy kręgosłupa 
i wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za ruchy szyi. Pole-
cane ćwiczenia:
- Siedząc z uniesioną głową, na przemian wysuwaj i cofaj 
podbródek. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy.

- Leżąc na plecach na twardym podłożu, skręcaj powoli 
głowę w kierunku barku. Powtórz ćwiczenie 5 razy na każ-
dą stronę.
- Leżąc na plecach, zapleć palce obu rąk za głową, a przed-
ramiona ułóż po bokach. Próbując pokonać opór rąk, od-
ginaj głowę ku tyłowi. Powtórz 5 razy.
- Siedząc z wyprostowaną szyją, przełóż prawą rękę nad 
głową i połóż dłoń w okolicy lewego ucha. Pociągaj deli-
katnie głowę w dół, w stronę prawego barku. Po wzięciu 
głębokiego wdechu napieraj głową na stawiającą opór 
rękę przez kilka sekund. Wypuść powietrze i zmień rękę. 
Powtórz ćwiczenie 3-5 razy w każdą stronę.
- Stojąc w lekkim rozkroku spleć dłonie z tyłu na wysokości 
bioder i ciągnij je w dół, a głowę wyciągaj w górę. Powtórz 
5 razy. Jeżeli w trakcie któregoś z ćwiczeń pojawi się ból 
należy przerwać jego wykonywanie.

będących już w toku. W związku z powyższym należy za-
chować szczególną staranność w stosowaniu przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego w sprawach toczących 
się w czasie, w którym nastąpi wejście w życie noweli.

Nowe przepisy likwidują odrębne postępowanie 
w sprawach gospodarczych, lecz jednocześnie rozszerza-
ją obowiązujący obecnie rygoryzm tego postępowania na 
wszystkie sprawy cywilne, a więc i takie, w których strona-
mi są osoby prywatne.

W szczególności, zgodnie z nowelizacją, we wszyst-
kich sprawach zastosowanie znajdzie tak zwana prekluzja 
procesowa. Wszystkie twierdzenia, fakty i dowody na ich 
poparcie będą musiały być wskazywane przez stronę bez-
zwłocznie - pod rygorem utraty powoływania ich w dal-
szym postępowaniu. Skoro ustawodawca nie sprecyzował 
momentu, od którego wnioski i twierdzenia uważać się 
będzie za spóźnione - w konsekwencji kwestia ta pozostaje 
do uznania Sądu. Aby uniknąć ryzyka płynącego z tej uzna-
niowości, powód w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na 
pozew powinien zaprezentować swoje pełne stanowisko 
procesowe. Dowody spóźnione będą bowiem przez sąd 
pomijane i nie będą brane pod uwagę przy wyrokowaniu. 
Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, na przykład gdy strona 
nie będzie ponosiła winy w braku powołania określonego 
dowodu na wcześniejszym etapie postępowania – sąd bę-
dzie dysponował uprawnieniem do uwzględnienia wnio-
sku spóźnionego.

Opisane zmiany w przepisach pociągają za sobą ujem-
ne skutki dla podmiotów dochodzących swoich praw w są-
dzie, jeśli nie są one zaznajomione z procedurą. W przy-
padku uchybienia wskazanym obowiązkom, strona naraża 
się na przegraną w procesie. Wyrok niekorzystny dla stro-
ny, która nie dochowała opisanych obowiązków w pier-
wszym piśmie nie będzie mógł przez nią być na tej podsta-
wie zaskarżony apelacją.



učíte sa aj v dospelosti?
1. Spomienky na školské roky sú:
a) dávnou minulosťou; b) stále 

živé; c) ťaživým snom; d) zábav-
nou spomienkou.

2. Tvrdili by ste i v prítomnosti 
bývalého učiteľa, že vás učenie 
bavilo?

a) s ťažkým srdcom; b) pokojne; c) 
ani náhodou; d) skôr so zveliče-
ním.

3. Keď príde v práci reč na nevy-
hnutnosť vzdelávacích kurzov 
a doškoľovania:

a) zarazene mlčíte; b) hlásite sa 
prvý; c) utekáte; d) navrhujete 
kolegov.

4. Deťom zdôrazňujete potrebu 
vzdelania:

a) do omrzenia; b) pred vysvedče-
ním; c) príležitostne; d) vždy po 
výplate.

5. Heslo – škola hrou – razil:
a) Herodes; b) J. A. Komenský; c) 

V. I. Lenin; d) R. Piško.
6. Predstava, že deti nájdu vaše 

vysvedčenie, vás:
a) neteší; b) necháva v pokoji; c) 

desí; d) baví.
7. Vo vašej firme práci rozumie 

a má potrebné znalosti:
a) vy; b) šéf; c) majiteľ; d) viac 

ľudí.
8. Úroveň nášho vzdelávacieho 

systému by ste označili za:
a) vzorovú; b) nedostatočnú; c) 

zlú; d) zastaranú.
9. Naposledy ste sa naučili ovlá-

dať:
a) mobil; b) auto; c) videokameru; 

d) počítač.
10. Považujete za užitočné naučiť 

sa pár slov v jazyku krajiny, kam 
idete na dovolenku?

a) azda áno; b) môžu sa hodiť; c) je 
to zbytočné; d) robí to dojem.

11. Stačí vám na zvládnutie mo-
derného fotoaparátu iba ná-
vod?

a) veľmi nie; b) s problémami; c) 
musí; d) žiaden problém.

12. Nečakane ste naposledy za-
spali od únavy:
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ZáBaVa a HuMOr

HViEZDy O nás NáŠ test
BÝK (21.4.-20.5.)

V láske ste to veru nemali ľahké v posled-
nom období. Vyvarujte sa dôležitým rozhod-
nutiam čo sa týka citov. Aj napriek ťažkos-
tiam vo vzťahu sa budete cítiť skvele. Zdravie 
bude taktiež vynikajúce. Budete mať všetku 
energiu, ktorú potrebujete na uskutočňova-
nie svojich plánov tento mesiac. 

BlÍŽENci (21.5.-21.6.)
Nadíde veľmi rušné spoločenské obdo-

bie. Budete sa stretávať s priateľmi, zabávať 
sa, spoznávať nových ľudí. Blíženci budú mať 
taktiež záujem o nové, nepoznané. V práci 
zavládne pokoj a Vy budete mať viac času na 
spoločenský život. Ľúbostný život bude bo-
hatý. Pocítite lásku na každom kroku. 

raK (22.6.-22.7.)
Zdravie tento mesiac nebude najlepšie. 

Zvýšte príjem vitamínov a pite bylinkové 
čaje. Viac relaxujte, odpočívajte. Pri prvých 
náznakoch choroby choďte k lekárovi. Môže-
te mať pocit, že stagnujete, ale opak je prav-
dou. Vaša kariéra sa uberá tým správnym 
smerom. Využijete svoju kreativitu. 

lEV (23.7.-23.8.)
V kariére sa vám doteraz darilo a čaká 

vás ešte väčší úspech. Podarí sa Vám uspieť 
tam, kde ste vždy chceli. Vyhnite sa vážnym 
rozhodnutiam tento mesiac. Dobre si roz-
myslite kúpu, predaj domu, prestavbu a po-
dobne. Po zdravotnej stránke nebudete na 
tom najhoršie, ale môžu sa vyskytnúť men-
šie problémy. 

PaNNa (24.8.-23.9.)
Bude potreba ujasniť si vzťahy, finančnú 

situáciu či zdravotný stav. Panna by mala po-
pracovať na všetkých spomenutých veciach. 
Detoxikácia a regenerácia idú ruka v ruke. 
Tiež je optimálny čas na vyjasnenie citov, 
emócií. Ak máte viac kreditných kariet či 
bankových účtov, zbavte sa niektorých. Ur-
čite Vás to odľahčí. 

 

VáHy (24.9.-23.10.)
Uskutočnite svoje sny a plány v pracov-

nej oblasti. V emóciách by ste mali mať už 
jasno. Večierky, stretnutia, zábava. To všet-
ko si budete užívať. Vy sa môžete konečne 
rozhodnúť, čo bude pre Vás v tejto oblasti 
najlepšie. Vaše financie sa v apríli zlepšia. Na 
zdravie si stále musíte dávať pozor. 

ŠKOrPiÓN (24.10.-22.11.)
Problémy v komunikácii, ktoré ste zažíva-

li minulý mesiac sa postupne zmiernia. Škor-
pión by si však ešte stále mal dávať pozor na 
to, čo komu hovorí. Svoj objekt sa snažte zís-
kať romantikou a nie vnucovaním. V citoch 
a emóciách ste dosiahli harmóniu, zamerajte 
sa na dosiahnutie pracovných plánov.

StrElEc (23.11.-21.12.)
Čaká na Vás množstvo spoločenských 

akcií. Doteraz ste mali dosť času vyjasniť 
si niektoré záležitosti v oblasti citov. Tento 
mesiac je vhodný na dôležité rozhodnutia 
v láske. Všetko bude zrazu tak ako na začiat-
ku vzťahu alebo počas svadobnej cesty. Bu-
dete si maximálne užívať so svojou láskou.

KOZOrOŽEc (22.12.-20.1.)
Peňazí ste mali minulý mesiac dostatok 

a bude tomu tak aj tento mesiac. S partne-
rom sa budete môcť jeden na druhého spo-
ľahnúť. Nezamestnaní Kozorožci dostanú 
pracovné ponuky. Zdravotne sa nebudete 
cítiť najlepšie. V týchto dňoch sa doporučuje 
oddychovať, relaxovať, možno zájsť na ma-
sáž, jogu a podobne. 

VODNár (21.1.-19.2.)
Problémy, ktoré ste mali s komunikáciou, 

sa začnú zlepšovať tento mesiac. Vodnár po-
cíti úľavu a pochopenie okolia. Zdravie bude 
mať v poriadku. Nečrtá sa nič hrozné, len 
únava a zníženie energie. Doporučuje sa viac 
oddychu a relaxácia. Ujasňujete si, čo chcete 
od života a ľudí okolo Vás.

 ryBy (20.2.-20.3.)
Ryby budú robiť zásadné rozhodnutia 

v láske či rodinných záležitostiach. Predne-
dávnom ste pravdepodobne zažili zmeny 
v zamestnaní alebo hrozilo, že o prácu prí-
dete. Je dosť možné, že Vám ponúknu prácu, 
o akej sa Vám ani nesnívalo. Zdravotne sa 
budete cítiť dobre a to aj preto, že sa nemu-
síte strachovať o peniaze.

BaraN (21.3.-20.4.)
Zdravie nebude úplne v poriadku - boles-

ti hlavy, reumatické bolesti a podobne. Tento 
mesiac buďte veľmi opatrný pri šoférovaní. 
Baran sa bude musieť vysporiadať aj s mož-
nými zmenami v zamestnaní. Milostný život 
bude šťastný. Láska na Vás číha za rohom. 
(ms)



a) v reštaurácii; b) na pracovnom 
stole; c) pred televíziou; d) nad 
knihou.

13. Je váš partner alebo priateľ 
tzv. študijný typ?

a) s prižmúrením oka; b) nie tak 
celkom; c) ani náznakom; d) dá 
sa to povedať.

14. Narazíte na problém, ktorému 
sa snažíte porozumieť:

a) pýtate sa známych; b) zháňate 
knižky; c) necháte to tak; d) po-
užijete internet.

15. Čo spôsobuje, že športoví fa-
núšikovia a rozhodcovia si čas-
to vykladajú pravidlá celkom 
odlišne?

a) strata objektivity; b) chabé zna-
losti; c) nedostatok skúseností; 
d) možnosť dvojakého výkladu.

Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí a: Veľmi vás to 

nebaví, ale keď ide do tuhého, 
naučíte sa všetko, čo potrebu-
jete, rýchlo a dobre. Často tým 
kolegov a známych dosť pre-
kvapíte. Tvárite sa totiž pritom 
otrávene a neustále hundrete, 
takže si môže hocikto myslieť, 
že vám to do hlavy veľmi nele-
zie a nič sa nenaučíte.

Najviac odpovedí b: Keby záleža-
lo iba na vás, nenaučíte sa už 
nikdy nič. Váš pocit, že všetko, 
čo potrebujete, už poznáte, je 
taký silný, že sa skoro nedá zlo-
miť. Pozrite sa pozorne okolo 
seba a uvidíte, o koľko ďalej sa 
dostali bývalí spolužiaci a pria-
telia.

Najviac odpovedí c: Prahnete po 
nových znalostiach, neustále 
sa snažíte rozšíriť svoje vedo-
mosti. Je to skoro posadnutosť, 
ale ako sa zdá, prináša vám to 
prospech a uznanie. Nehanbí-
te sa spýtať, nerobíte zo seba 
múdrych a ironické poznámky 
pohodlnejších ľudí si jednodu-
cho nevšímate.

Najviac odpovedí d: Zo všetkého 
máte zábavu, len máločo berie-
te vážne. Učenie vám ide ľahko, 
pretože ste nad vecou, a keď 
niečomu nerozumiete, nerobí-
te z toho tragédiu. Dosť záleží 
na tom, či vás to, či ono, baví.
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sloVník a HuMOr

aKO JE tO sPráVne?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a 
slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodár-
stva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POľŠTINE: V SLOVENČINE:

ponadnarodowy nadnárodný

leasing lízing

leasingobiorca nadobúdateľ lízingu

leasingodawca poskytovateľ lízingu

rozprzęgnięcie odpojovanie

rozsiewacz nawozów rozhadzovač priemyselných hnojív

waromierz wattmeter

wałowanie poľnohosp. vaľkovanie; stav. valcovanie

żyrokompas gyrokompas

żyłowanie rozrážanie surových koží

Pýta sa na Silvestra patológ svoj-
ho kolegu - patológa:

- Tak čo, otvoríme toho Huberta?

* * *
Viete, čo je nočná mora pre neto-

piera?
Keď dostane počas spánku hnačku.

* * *

Pred Veľkou nocou manželka po-
siela Martina na spoveď. Marti-

novi sa nechce, tvrdí, že on sa nemá z 
čoho spovedať.

„Neboj sa, Lucifer má tvoje hriechy 
spočítané!“

„Čo, už aj on má počítač?“ čuduje 
sa Martin.

* * *

Televízna hlásateľka o polnoci 
uzatvára vysielanie: „Tým končí-

me naše dnešné vysielanie. Sme radi, 
že ste nám venovali Vašu pozornosť.“

Martin pred televízorom: „To je nič 
proti tomu, ako my sme radi, že už 
končíte.“

* * *

K Veľkej noci dostali Slivkovci 
od svojho strýka Jakuba veľmi 

kvetnatý pozdrav. 
„Ty by si taký pekný pozdrav neve-

del napísať“, vyčíta manželka Marti-
novi.

„Napísať by som vedel, len by som 
sa ho strašne hanbil podpísať.“

* * *

Aký je rozdiel medzi diploma-
tom a ženou?

Keď diplomat hovorí „áno“, myslí 
„možno“. Keď hovorí „možno“, myslí 
„nie“.

Keď žena hovorí „nie“, myslí 
„možno“. Keď hovorí „možno“, myslí 
„áno“.

* * *
Mladý muž dlho nerozhodne hľadí 

do očí svojej vyvolenej, až sa napokon 
odhodlá:

- Drahá, chcela by si nosiť moje 
meno?

- Neblázni, ja sa nemôžem volať 
Fero...
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ach, ten prostredník
Vztýčený prostredník sa stal už 

vo svete „pojmom“. Verejný intelek-
tuál vyjadrujúci pohŕdanie politikom 
s prázdnymi rečami siahne po dôverne 
známom geste. Vztýči prostredný prst 
a vyhlási: - Toto je veľký demagóg. -
Táto scéna sa neodohrala pri politic-
kej debate v New Yorku ani v Londýne, 
ale v Aténach v 4. storočí pred naším 
letopočtom, keď filozof Diogenes po-
vedal skupine návštevníkov, čo si mys-
lí o rečníkovi Démosthenovi.

Dávni Rimania mali pre toto gesto 
vlastné pomenovanie: digitus impudi-
cus - teda hanba, nemravný či urážlivý 
prst. Do USA sa stoporený prostredník 
dostal pravdepodobne s talianskymi 
imigrantmi a jeho použitie je zdoku-
mentované už v roku 1886, kedy ho 
nadhadzovač baseballového tímu 
Boston Beaneaters na spoločnej tímo-
vej fotografii ukazuje súperom z tímu 
New York Giants.

Francúzi majú vlastné falické gesto, 
ktorým je celá paža zalomená v lakti 
chrbtom ruky von, pričom druhá ruka 
pleskne alebo zovrie miesto nad lak-
ťovou jamkou. Urážlivý význam vzty-
čeného prostredníka, zdá sa, prekonal 
kultúrne, jazykové i národné hranice 
a v súčasnosti sa objavuje počas po-
uličných protestov, na futbalových 
ihriskách aj rockových koncertoch po 
celom svete. V roku 2004 istý kanad-
ský poslanec ukázal prostredník čle-
novi inej strany, ktorý ho údajne v po-
slaneckej snemovni prerušoval. O dva 
roky skôr ukázala popová hviezda Brit-
ney Spears prostredník fotografom, 
ktorí ju neustále prenasledovali. Niek-
torí z fanúšikov to ale zobrali osobne 
a speváčka sa im neskôr ospravedlni-
la. (zdroj: topky.sk)

gagarin tromfol Casanovu

Legendárny Giacomo Casanova bol, 
zdá sa, oproti Gagarinovi len zanedba-
teľným babrákom. Milovník sukní vraj 
v tomto období splodil až 40 nemanžel-
ských detí. Ženy, s ktorými trávil svoje 
voľné chvíle, ho totiž údajne často žia-
dali, aby im pomohol otehotnieť. A Jurij 
sa nenechal prosiť. Sovietsky Casanova 
sa ako dobyvateľ dám preslávil už v mla-
dosti. Vzrastom bol síce pomerne malý, 
ale hovorilo sa o ňom, že má obrovskú 
výdrž. Svojím šarmantným správaním 
pôsobil na ženy ako magnet.

So záujemkyňami vraj rád chodil 
do lesíka. V roku 1955 začal študo-
vať na leteckom vojenskom učilišti 
v Orenburgu. Tam bol chronický však 
nedostatok žien. Vtedy sa zoznámil 
s Valentinou Gorjačevovou, s ktorou 
sa v roku 1957 oženil. Manželka však 
kvôli mužovým permanentným zále-
tom trpela depresiami.

Raz dokonca, keď v jednom hoteli 
na Kryme obšťastňoval záletník mla-
dú Aňu, vzdychala tak hlasno, že to vo 
vedľajšom apartmáne zobudilo Gaga-
rinovu manželku. Tá následne začala 
búšiť na dvere vedľajšej izby. Jurij spa-
nikáril, natiahol si iba spodné nohavi-
ce a vyskočil z druhého poschodia na 
ulicu. Poranil si pritom hlavu a upadol 
do bezvedomia. V nemocnici mu za-
chránili život. Prvý tajomník ÚV KSSZ 
Nikita Chruščov vtedy vyhlásil: Nech 
si súloží, kde chce a ako chce, ale na 
XXII. zjazd strany prísť musí. Keď ne-
môže chodiť, tak ho z nemocnice pri-
neste na nosidlách!

Takto sa poslanec Najvyššieho so-
vietu Jurij Gagarin objavil v Kremli na 
nosidlách. A oficiálna správa? - Ga-
garin utrpel úraz na hlave. Keď niesol 
v náručí svoju dcéru Galinu, zakopol 
a spadol. - Národ ho vtedy dokonca 
ľutoval. (zdroj: topky.sk)

SÚŤaŽ luDWiKa KOrKOŠa 2011/2012






