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Téma ponúka široký záber možnos�  každému 
žiakovi. Je zaujímavá, keďže každý z vás, súťa-
žiacich, pochádza z inej obce a určite vie, čo má 
doma zaujímavého, na čo by bolo vhodné upo-
zorniť aj iných a čím by dokázal prilákať návštev-
níkov do svojej obce.

Forma a spracovanie:

Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľu-
bovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, 
priestorové stvárnenie, grafi ka, kresba ceruzkou, 
kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii 
s tex� lom alebo iným materiálom. 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základ-
ných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám 
do redakcie zašlú jednu prácu na uvedenú tému. 
Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa 
nevracajú.

Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže sú-
časne čestne prehlásuje, že výtvarnú prácu vy-
pracoval sám, že vlastní neobmedzené autorské 
práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je 
pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne vyhla-
sovateľovi žiadny záväzok voči tre� m osobám.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej prá-
ce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným vy-
uži� m a verejným rozširovaním výtvarnej práce 
alebo je kópie.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej prá-
ce dáva súhlas s použi� m výtvarnej práce na úče-
ly propagácie výtvarnej súťaže a jej uverejnenie 
v časopise Život.

Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi 
redakcii Život súhlas so spracovaním osobných 
údajov a  uverejnením fotografi ckých záberov vy-
hotovených počas odovzdávania odmien.

Termín uzávierky 
prijímania prác:

Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ po-
sielajte najneskôr do 31. januára 2013 na adresu 
redakcie: 

Redakcia Život, 
ul. św. Filipa 7/7
31-150 Kraków

Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí 
obsahovať nasledujúce údaje: názov práce, 
meno, priezvisko, vek a presnú adresu autora, 
triedu a adresu školy, ktorú navštevuje. Práce 
bez týchto údajov nebudú zohľadnené.

Najkrajšie práce budú ocenené porotou 
v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina 
(od 1. do 4. triedy ZŠ), 2. staršia skupina (od 5. 
tr. ZŠ do 3 tr. gymnázia) a po desať účastníkov 
v každej kategórií získa slovenské knihy. 

Srdečne Vás pozývame do nového ročníka súťaže!

Ako by si spropagoval Ako by si spropagoval 
svoju obec?svoju obec?

Milí mladí priatelia!Milí  mladí priatelia!

Redakcia časopisu Život za spoluúčas�  spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje 
ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 2012/2013 pod názvom
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Spišská obec Tribš sa môže pochváliť peknou drevenou 
pamiatkou zo XVI. storočia, ktorá sa v posledných mesiacoch 
prezliekla do nového rúcha a padne do oka každému, kto 
účelovo alebo len náhodne ide cez obec. Podľa domácich 
šta� s� k si za pol roka prezrelo túto pamiatku pred renováci-
ou, ktorá prebieha už dlhšie časové obdobie, odhadom asi 
3000 návštevníkov, a po renovácii to bude určite viac.

V kostolíku sa nachádza vo svetovom meradle unikátna 
polychrómia a nástenné maľby. Polychrómia predstavuje 
biblické výjavy, o. i. Mojžiša a Árona, sv. Alžbety, sv. Stani-
slava, sv. Jána Kanteho a sv. Petra. Medzi zobrazenými sú aj 
učitelia cirkvi: sv. Augus� n, sv. Hieroným, sv. Ambróz a sv. 
Gregor. Maľby zobrazujú Nepoškvrnené poča� e Panny 
Márie, korunováciu Panny Márie na Kráľovnú Neba i Ze-
me, ako aj nanebovza� e Panny Márie, ktoré tvorí súčasť 
pieninskej panorámy s hradmi v Čorš� ne a Nedeci. Na po-
zadí sa nachádza pohľad na severnú časť Belianskych Ta-
� er. Podľa prístupných dobových zdrojov to bola prvá pa-
noráma Belianskych Ta� er s vyhliadkou od severnej strany 
a vôbec jedna z najstarších takto spracovaných tatran-
ských panorám. Staršia panoráma Ta� er z XV. storočia sa 
nachádzala iba na námes�  v Poprade v kostole sv. Egídia, 
avšak bola zničená. Ďalšia maľba zobrazuje Posledný súd. 
Objavujú sa na nej postavy Krista, Panny Márie, sv. Jána 
Krs� teľa a ostatných svätých. Ako symbol milosrdenstva sa 
tam nachádza ľalia, za� aľ čo meč je symbolom trestu. To 
všetko, ba ešte viac uvidíte, ak navš� vite drevený kosto-
lík v Tribši. Momentálne v ňom síce prebiehajú renovačné 
práce a je pre návštevníkov uzavretý, ale po ich skončení 
určite odporúčame túto tribšskú pamiatku navš� viť.

Prechádzajúc cez Tribš vidíme, že reštaurátorské a reno-
vačné práce pri kostolíku pokračujú. Ako sme sa dozvedeli 
od farára dp. Rajmunda Dziadkiewicza, dokončila sa výme-
na šindľovej strechy a s� en zvonku, čo pridalo kostolíku na 
kráse. Každého okoloidúceho iste stavba zaujme, prinú�  ho 
zastaviť sa a pokochať jej krásou. V súčasnos�  ešte naďalej 
pokračujú práce spojené s renováciou interiéru a násten-
ných malieb. Je to náročná a zdĺhavá práca, no výsledok 
budú môcť už čoskoro ohodno� ť samotní návštevníci.

Prvé práce pri obnove pamiatky začali v roku 2010. Naj-
skôr sa reštaurátori popasovali s presbytériom. V tomto roku 
sa pus� li do obnovy jednotlivých čas�  hlavnej lode chrámu, 
najmä malieb na stenách a povale. Najprv sa snažia zis� ť, či 
sa pod viditeľným obrazom nenachádza ukrytý nejaký star-
ší, vzácnejší skvost. Až potom sa odhaľuje pôvodná farba 
malieb. Na budúci rok by mala byť renovovaná kazateľnica, 
následne tabernákulum, stará socha Zmŕtvychvstania Kris-
ta. Opravy sôch i ďalších fragmentov, ktoré sa dajú prepra-
viť, prebiehajú v Krakove. Niektoré sochy a obrazy sú už po 
renovácii a dočasne sú umiestnené v novom kostole, aby 
sa následne po ukončení renovácie interiéru vrá� li na svoje 
pôvodné miesta. Renovačné práce prebiehajú v rámci pro-
jektu, ktorý realizuje a dohliada naň prof. Jarosław Adamo-
wicz. Projekt je fi nancovaný z prostriedkov Ministra kultúry 
a národného dedičstva PR, z Úradu prednostu Malopoľské-
ho kraja, ale aj milodarov farníkov. 

Popri kostole bol urobený � ež nový chodník zo zámockej 
dlažby. Snom farára je ešte zväčšenie priestorov sakris� e, 
ale za� aľ, ako hovorí, je to vzdialená perspek� va a otázka 
vzdialenejšej budúcnos� . 

Dorota Mošová

Starý tribšský kostolík po opravách

TRIBŠ
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Každé jubilejné poduja� e má svoje čaro. Je akési iné 
ako � e ostatné, slávnostnejšie. V tomto duchu sa na do-
žinky v Orávke, ktoré sa uskutočnili 26. augusta, pripravo-
vali � ež jej organizátori – teda miestni obyvatelia na čele 
s richtárom Jozefom Kwasznicom i spolu s vedením gminy 
a OCK.

Ako sa už stalo zvykom, dožinky otváral slávnostný 
sprievod dožinkových povozov hýriaci farbami, na ktorých 
prišli z Jablonky do Orávky zástupcovia jednotlivých obcí 
gminy Jablonka a priviezli so sebou aj nádherné dožin-
kové vence. Sprievod sa zastavil pri kostole sv. Jána Krs-
� teľa v Orávke, kde bola odslúžená slávnostná dožinková 
sv. omša na úmysel roľníkov, ktorú celebroval dp. farár 
 Tadeusz Dąbrowski, ktorý je správcom farnos�  v Orávke, 
dp. prelát Stanisław Krupa a rodák z Orávky – dp. Ryszard 
Kilanowicz. Sv. omša sa niesla v duchu histórie tejto sväty-
ne, ktorá patrí k najstarším miestom ka-
tolíckeho kultu na hornej Orave a ktorá 
zjednocovala oravských katolíkov.

Po slávnostnej sv. omši sa všetci po-
brali „Za vodu“, kde pokračoval dožinko-
vý program. Na začiatku hospodári, teda 
obyvatelia Orávky na čele s richtárom, 
privítali všetkých hos� , ktorí prišli na 
dožinky. Vojta gminy Jablonka Antoniho 
Karlaka privítali bochníkom chle-
ba, ktorý spolu s kňazmi, poslan-
cami gminnej rady a richtármi po-
delili ako plod tohtoročnej žatvy.

Následne sa na scéne predsta-
vili zástupcovia jednotlivých obcí, 
aby sa pochválili tým, čo so sebou 
priviezli, teda dožinkovým ven-

com. Všetko pozorne sledovala porota v zložení – Jadwiga 
Pilchová spolu s Emiliou Joniakovou a Zofi ou Warciakovou. 
Ako sa nakoniec porota zhodla, všetky tohtoročné vence 
boli pripravené vynikajúco, este� cky priam majstrovsky. 
Tak� ež prezentácia vencov bola veľmi pekne priprave-
ná a bola na veľmi dobrej úrovni. Do príprav sa ochotne 
a vždy ak� vne zapájajú aj naši oravskí krajania. Porota 
hodno� la tak� ež dožinkové povozy, na ktorých pricesto-
vali zástupcovia z jednotlivých obcí. Všetky boli nádherné, 
krásne vyzdobené, takže bolo ťažké vybrať � e najlepšie. 
Ako teda nakoniec dopadlo hodnotenie?

Podľa hodnotenia poroty najkrajšie dožinkové vence 
priviezli so sebou zástupcovia Orávky, Podvlka, Jablon-
ky-Borov a Jablonky. Najkrajšie dožinkové vozy pripravila 
Horná Zubrica, Malá Lipnica a Jablonka a najkrajšie sa so 
svojimi skvostami predstavili zástupcovia Jablonky-Borov, 

Malej Lipnice a Dolnej Zubrice.
Po prezentácii jednotlivých obcí 

na scénu vystúpili žiaci Združenej ško-
ly v Orávke, ktorí si pri tejto príležitos�  
prichystali veľmi pekný hudobno-slovný 
program nazvaný Dávne časy. So svojím 
programom sa divákom prezentovali tak-
� ež folklórne súbory Rombaň z Chyžného 
a Skalniok z Hornej Zubrice. Zahrala tak-

� ež Oravská muzika a ľudová hud-
ba Hajduky. Skupina KOP z Krako-
va zabávala publikum starými, ale 
dobrými hitmi. Nakoniec čakala 
na všetkých dobrá tanečná zába-
va, ktorá poduja� e uzavrela.

Marián Smondek
Foto: archív OCK v Jablonke 

a Úradu gminy v Jablonke

XX. gminné dožinky v Orávke

ORÁVKA

Počas sv. omše

Ž. Fifanská z Orávky Krajania z ChyžnéhoKrajania z Podvlka

Na scéne

Aj na rovnej ceste koleso odpadlo Krajania z Orávky Najesť sa musel aj kôň
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NOVÁ BELÁ

Zachrániť od zabudnutia
Krásu spišskej ľudovej kultúry sa snažil v etnografi ckej 

zbierke zachy� ť a odovzdať do povedomia budúcim gene-
ráciám prof. Jan Grochowski, ktorý si uvedomoval, že toto 
nenahraditeľné čaro minulých čias sa rýchlo vytráca z kaž-
dodennos�  vidieckeho života. Pokrok sa šíri neuveriteľne 
rýchlo a nové technológie vstupujú do života ľudí. Mení sa 
tradičný ráz dediny a novoty poskytujú jednak zjednoduše-
nie a urýchlenie práce. 

Preto sa rozhodol začať zhromažďovať tradičné domáce 
a poľnohospodárske náradie a keďže sa zbierka rýchlo roz-
rastala, rozhodol sa vytvoriť vo svojej záhrade v Novej Belej 
väčší priestor v podobe tradičnej spišskej izby, ktorú kúpil vo 
Fridmane. Pomáhali mu pritom domáci remeselníci, spod 
rúk ktorých vyšli mnohé tradičné výrobky. Zbierka prof. Gro-
chowského vznikala vyše tridsať rokov, čiže od momentu, 
v ktorom si Novú Belú zvolil za svoje druhé bydlisko a kde 
sa cí� l veľmi dobre. Tu pozoroval nielen prírodu, nadobudol 
priateľov, ale ako hovorieval, získal svoje pevné miesto a bol 
obdivovateľom ľudového umenia a tradícií. Bolo to aj jeho 
miesto pre oddych od lekárskeho povolania. Po jeho smr�  

sa jeho zbierkou a celou pozostalosťou začal zaoberať syn 
Piotr a manželka Elżbieta. Rozhodli sa, že s krásnou zbier-
kou by sa ochotne podelili aj s ostatnými obyvateľmi obce 
a nielen s nimi a preto v tohtoročnom prázdninovom ob-
dobí vyčlenili jedno poobedie a umožnili prehliadku zbier-
ky verejnos� . Zbierku tvoria nielen náradia z Novej Belej, 
ale aj z okolitých spišských obcí. V rozhovore s nami Piotr 
Grochowski uviedol, že určite aj otec by chcel sprístupniť 
verejnos�  túto zbierku, ktorá bola po zbierke sov jeho dru-
hou najväčšou vášňou. – Som si istý, že môj otec by sa určite 
chcel pochváliť svojou impozantnou zbierkou a nenechal by 
si ju len sám pre seba. Žiaľ, nes� hol to urobiť sám, preto 
som s pomocou mojej rodiny a niekoľkých známych tento 
rok  zorganizoval prehliadku, na ktorú sme sa celý rok pri-
pravovali. Prvým krokom k tomu bolo vydanie mojím otcom 
na vlastné náklady knihy s názvom V Novej Belej na Spiši, 
kde opísal svoj vzťah k tomuto regiónu, obci, ľuďom a prí-
rode, ako aj prioritách, ktoré boli v jeho živote dôležité. Pán 
Piotr povedal, že plánujú, aby táto výstava mala cyklický raz. 
Každý rok by bola teda možnosť prezrieť si zbierku práve cez 
prázdniny. Zároveň majú v plánoch väčšiu propagačnú akciu 
a na budúci rok pozvánku dostanú aj médiá. Všetko je ešte 
za� aľ vo fáze dohadovania. 

Tabuľka na dverách naznačuje dvojnárodnostné prostredie Tradičná spišská kuchyňa so sporákom Včely a úle – ďalšia vášeň u Grochovských

Hlinené nádoby, lopaty na vkladanie chleba do pece a žehlička na žeravé uhlie Veľmi stará drevená rukoväť s vrtákomŽarnov
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Čo pri� ahlo záujem a pozor-
nosť najmä mladých návštevní-
kov? De�  a mládež veľmi pozor-
ne počúvali sprievodkyňu. Tejto 
úlohy sa zhos� la krajanka Anna 
Bendiková a samozrejme maji-
teľ zbierky pán Piotr Grochow-
ski. Sprievodkyňa prechádzala 
pomedzi exponátmi, ukazovala 
ich a vysvetľovala na čo slúžili. 
Pozorovanie detských tvárí bolo 
pritom úžasné. Ich oči s prekva-
pením sledovali ako mohli ľudia 
jesť drevenými lyžicami ale-
bo keď si vypočuli celý postup 
spracovania ľanu, koľko úsilia 
a času bolo potrebné vynaložiť 
na výrobu plátna. Veľkú pozornosť upútal gápeľ (nárečovo 
kiyrot) čiže stroj na mlátenie obilia poháňaný koňmi, od kto-
rého sa začala prehliadka zbierky prof. Grochowskeho. Veľkú 
pozornosť upútal aj kováčsky mech z roku 1860. Všetky nára-
dia sú zhromaždené v Spišskej izbe z konca 19. a začiatku 20. 
storočia, ktorú prof. Jan kúpil vo Fridmane. Je v nej zriadený 
kuchynský kú� k, spálňa a množstvo iných vecí. Celok sa na-
chádza v záhrade, vedľa domu Grochowských. 

Kým mladí so záujmom a prekvapením sledovali jednot-
livé náradia, starší ľudia pozerali na exponáty s nostalgiou 
a spomínali minulosť. Vysvetľovali svojim vnukom, že muse-
li na poli robiť všetko ručne. Spomienky boli milé, ale už by 
sa asi nechceli vrá� ť do minulos�  a pracovať s týmto nára-
dím, pretože sa spájali s ťažkou prácou. 

Zbierka je rozsiahla a nie všetky exponáty boli sprístup-
nené verejnos� . V dome sa nachádza ešte veľké množstvo 
exponátov, o. i. stolárske i domáce náradie. Čo sa týka bu-
dúcnos� , pán Piotr by chcel všetky exponáty usporiadať te-
ma� cky a urobiť ich inventár. Držíme palce, aby sa mu to 
podarilo. 

Čas vždy zanecháva stopy na náradí a preto niektoré 
exponáty potrebujú už opravu. Za� aľ to pán Piotr robí na 
vlastné fi nančné náklady, zhováral sa však aj s richtárom 
obce Nová Belá J. Majerčákom o potrebe napísania pro-

jektu na dofi nancovanie opráv. Za� aľ sa o tom len hovorí a 
možno niekedy v budúcnos�  sa to podarí aj uskutočniť. 

Hlavnou ideou zhromažďovania starých vecí bola ich zá-
chrana od zabudnu� a a to sa prof. Janovi Grochowskému 
podarilo. Myslím si, že jeho dielo má v osobe syna hodného 
nástupcu a pokračovateľa. Profesor zbieral statky hmotnej 
kultúry a jeho syn sa zaujíma o staré písomnos� , o. i. kroni-
ku Novej Belej z pera Fran� ška Bednarčíka, články z novín 
týkajúce sa tejto obce a pod. Lásku k tejto dedinke zdedil 
i syn Piotr a čoraz viac dolieha naňho potreba prísť sem 
a pobudnúť tu.

Táto zbierka je pekným príkladom pre všetkých, ktorí 
majú záujem o zanechanie odkazu pre ďalšie generácie, 
ako možno mapovať ľudovú kultúru. Preto takýmto ľuďom 
ako bol prof. Grochowski patrí vďaka za ochotu, odhodlanie 
o zveľadenie a šírenie spišského kultúrneho dedičstva. Svo-
jou osobnosťou dáva výrečný príklad nám Spišiakom a chce 
nám ukázať a odkázať naše tradície i hmotnú kultúru. Bol 
síce človekom „zvonku“, ale naše tradície mu veľmi prirást-
li k srdcu. Zároveň nás chce upozorniť na hodnoty, ktoré 
častokrát domáci obyvatelia zavrhujú a radšej holdujú cu-
dzím tradíciám ako vlastným. Prejavuje sa to prinajmenšom 
v krojoch. Keď si domáci volia cudzí kroj miesto vlastného.

Dorota Mošová

Trlica na ručné trepanie ľanu Tradičná posteľ so slameným matracom

Domáce náradie

Prof. Jan Grochowski a jeho syn Piotr Grochowski
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„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“

Ďalšiu analýzu knihy „Moja droga do Polski – Pamięt-
nik” by som chcel začať od toho, akými slovami sa modlil 
Ferdynand Machay v seminári, keď dostal od brata Eugena 
list, ktorý bol odpoveďou na list napísaný otcovi po poľ-
sky. 

„Kľačal som v kaplnke s najväčšou pokorou, ukrývajúc 
tvár v dlaniach, aby ktorýsi z kamarátov nezbadal na mo-
jej tvári znaky strašného vnútorného boja. Po uplynu�  nie-
koľkých minút, kamará�  po krátkych modlitbách odišli za 
zábavou a ja som ostal v kaplnke sám. Poobzeral som sa, 
či naozaj už nie je nikto v kaplnke, vy� ahol som vreckovku 
z reverendy, aby som do nej ukryl prúdy sĺz. Trochu som 
sa upokojil, všetkým svojím emóciám som prikázal, aby 
boli poslušné a modlil som sa takýmto spôsobom: »Bože, 
stvoril si ma ako Poliaka nie preto, aby som sa stal Maďa-
rom alebo Slovákom. Pred Tebou sú všetky národy rovné. 
Od Teba žiaden národ nedostal právo vyvyšovať sa nad 
iný národ. Moji rodáci na Orave idú zlou cestou. Oklama-
ní inými zriekli sa a hanbia sa svojej poľskos� , ktorú si im 
ty zaštepil do srdca. Ja, najbiednejší medzi Tvojimi sluha-
mi, po dlhom blúdení som našiel pravdivú cestu, akú ľud, 
ktorého som synom, nepozná. Aj keď nás je málo, a tých 
neuvedomelých � síce, rozhodol som sa využiť všetky moje 
sily a schopnos� , ktoré som dostal od Teba, pokiaľ mi budú 
stačiť, aby som � e � síce zobudil. Bože, ty si jediný spravod-
livý, zhliadni na môj svätý úmysel a prosím, požehnaj ho. 
Vlej do môjho srdca ducha mužskos� , aby som sa v tejto 
práci nebál žiadnych prekážok. Veď je to svätá práca a ja ju 
s pastoračnou prácou natoľko spojím, aby som počas hlav-
nej služby pri oltári mal čas pracovať aj pre národ. Za� aľ 
Ťa prosím, všemohúci Bože, len o jednu vec – prosím Ťa, 
zlahoď srdce môjho otca, ktoré veľmi milujem a veľmi si ho 
vážim...« Na to, aby som ustúpil, a aby som otcovi napísal 
znovu po slovensky, som vôbec nepomyslel.“1

Po predstavení uvedenej modlitby dp. F. Machaya, kle-
rika seminára, si každý môže vytvoriť vlastný názor podľa 
vlastného úsudku, k akému Bohu sa modlil. Verím, že sa 
modlil nie k tomu Bohu, v ktorého verili � síce neuvedome-
lých a blúdiacich zlou cestou. Neviem tak� ež, o akej pas-
toračnej činnos� , hlavnej službe pri oltári všemohúceho 
Boha dp. F. Machay myslel.

Som však zvedavý, či dp. F. Machay ako klerik počul 
o podobenstve Pána Ježiša o rozsievačovi. Hospodár sial 
pšenicu a vyrástol kúkoľ. Týka sa to predovšetkým slov: 
„Bože, stvoril si ma ako Poliaka nie preto, aby som sa stal 
Maďarom alebo Slovákom.“ Z hore uvedených slov vyplý-
va, rodičia dp. F. Machaya boli Slováci a z ich lásky sa malý 
Ferdynand zrodil na svet. A nie z kvôli Duchu Svätému, 
pretože o tom nič nespomínal.

1 MACHAY, F.: Moja droga do Polski (Pamiętnik). Druhé vydanie, Kraków 1938, 
s. 45-46

Medzi klamstvom a pravdou V (3).
Zacitujem ešte niekoľko slov modlitby: „Moji rodáci na 

Orave idú zlou cestou. Oklamaní inými zriekli sa a hanbia 
sa svojej poľskos� , ktorú si im ty zaštepil do srdca.” A tak-
� ež slová: „Na to, aby som ustúpil, a aby som otcovi napísal 
znovu po slovensky, som vôbec nepomyslel.” Ako sa mohli 
hanbiť svojej poľskos� , keď nikdy Poliakmi neboli. Boli Orav-
cami, ktorí patrili k Oravskej župe. Tieto územia nikdy ne-
patrili Poľsku. Iba ak vtedy, keď sa hovorilo, že Poľsko siaha 
na východ až po Ural a na juhu od Baltského mora až po Vie-
deň. Poľskí králi viedli výbojné vojny a obsadzovali územia 
a preto bolo Poľsko neskôr za � eto hriechy rozdelené.

Na hornej Orave boli stavané kostoly, v ktorých sa ľudia 
modlili po slovensky, a vo farských, teda cirkevných školách 
sa učili po slovensky a trochu po maďarsky. Okrem toho na 
tomto území existovali slovenské banky. Jedna z takýchto 
bánk sa nachádzala v dome Jána Pekarčíka v Jablonke. Pla-
tobnými prostriedkami boli nejaké uhorské papieriky ešte 
pred rozdelením Poľska a neskôr slovenské koruny. Keď si to 
porovnáme s ruským záborom, v ktorom Rusi po rozdelení 
Poľska zaviedli ruble a ruské kopejky. Na hornej Orave exis-
tovali tak� ež slovenské úrady, o čom svedčia mnohé lis� ny 
pochádzajúce z tohto územia napísané po slovensky.

Ďalšia kapitola knihy F. Machaya sa nazýva „Pan Bed-
narski“.

Pán Bednarski bol ďalším 
členom, agentom Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej (slov. Spolku poľ-
sko-uhorského priateľstva). 
Kapitola sa začína nasledovne: 
„V roku 1910 som ešte nepoz-
nal pána Matonoga z Podvlka. 
Bol to človek obdarený veľkým 
rozumom, avšak kvôli tomu, 
že nemal peniaze, nemohol 
dokončiť gymnázium a musel 
už odmlada zarábať na živoby� e. Bol aj v Krakove a pô-
sobil ako šta� sta v Divadle Słowackého. Ak by sme chceli 
Matonoga presne opísať, bol by to prvý „apoštol poľskos-
� “. (biblický pojem apoštol je niekedy v poľskom jazyku 
priam zneužívaný na to, aby sa vyzdvihol význam nejakej 
osoby – pozn. red.) Poznal sa, samozrejme, aj s pánom Te-
isseyrom. Po putovnom účinkovaní v rôznych divadlách sa 
vrá� l na Oravu, aby medzi rodákmi pracoval pre nich ako 
významný zástanca poľsko-uhorského priateľstva. Práve 
on sa výrazne pričinil k tomu, aby sme pri sčítaní obyva-
teľstva v roku 1910 boli do šta� s� ky zaradení aj my ako 
Poliaci. Najväčšou jeho zásluhou je pravdepodobne to, že 
našiel pána Bednarského. Matonog pracoval v tom čase 
ako podnotár v Podvlku. Pán Bednarski bol lekárom v No-
vom Targu. Koncom mája som dostal list od pána Sterculu 
z Jablonky. Písal v ňom len o veľkom odkry�  pre našu vec 
– o pánu Bednarskom. Zároveň ma prosil, aby som sa po 
ukončení školského roku okamžite vrá� l domov, aby som 

VEĽKÁ LIPNICA
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sa čo najrýchlejšie spoznal s pánom Bednarským. Domov 
som sa vrá� l až 5. júla. Nikomu som nič nepovedal a bežal 
som do lekárne pána Sterculu a privítal som sa s ním pýta-
júc sa ho: Kedy pôjdeme za tým pánom Bednarským?

Išli sme 9. júla 1911. Bol som naozaj veľmi zvedavý. 
Prvý dojem bol veľmi milý. Zaviedol ma do salónu, kde sme 
sa rozprávali o cieli našej návštevy: »že bolo by treba nie-
čo urobiť«. Hneď na to navrhol, aby sme vydali brožúrku 
napísanú čisto po goralsky. Áno, vydať by ju bolo určite 
potrebné, ale kto to urobí? Do tejto veci sme sa úplne za-
angažovali za� aľ len traja – začal som vysvetľovať, ale 
všetci sme bez peňazí. »Zišli sa traja chudáci a chceli by so 
svojimi prázdnymi vreckami poučovať ľudí.« Pán Bednar-
ski sa usmieval. Bolo po ňom vidieť, že je spokojný. Čo sa 
týka peňazí, to vy, drahí páni, sa o nič nemusíte starať. To 
už bude mojou povinnosťou, aby som vybavil peniaze. Len 
napíšte brožúrku. My už všetko ostatné vybavíme.

Bednarski je goralom z Bystrej v Myślenickom okrese. Ne-
jedenkrát som sa zhováral so spišsko-oravskými ak� vistami, 
kto bol vlastne prvým »buditeľom« na poľskej strane.”2

Tvrdý orech: „Naozaj nevedno, ako sa za ten orech za-
brať, Ťažko bolo s ním v roku 1911, ale o nič ľahšou úlohou 
nie je dnes históriu orecha spravodlivo a nestranne napí-
sať. O čo tu ide? O vec, ktorá mala zásadný význam v ce-
lej spišsko-oravskej práci. O náš vzťah voči uhorskej vláde. 
Hneď v realizácii prvého kroku sme mali z tohto hľadiska 
čoraz väčšie problémy. Pán Bednarski nám kázal napísať 
brožúrku, výdavky na jej vydanie zobral na seba. Páni Ma-
tonog, Eugeniusz Stercula a ja, sme rozmýšľali viac ako 
mesiac, brožúrku sa nám však nepodarilo vytvoriť. Blížil sa 
koniec augusta a tým pádom aj môj výjazd do Budapeš-
�  na posledný rok štúdií. Bolo treba konečne vybaviť túto 
chúlos� vú záležitosť. Matonog a Stercula svoje napísali, 
čakali len na mňa. Ja som však žiadnym spôsobom nemo-
hol súhlasiť s ich stanoviskom, pretože som bol presvedče-
ným pro� vníkom Maďarov avšak oni dvaja sa stotožňovali 
s heslom: pracovať, ale v úzkej spolupráci a v súlade s ma-
ďarskou vládou. Brožúrku sme nazvali: »Cośmy za jedni«. 
Dva články »Po našemu« (Stercula) a »Hanbou je hanbiť 
sa otca svojho a matky svojej« (Matonog) boli napísané 
v súlade s uvedeným heslom. Sadol som si jedno poobedie 
aj ja  a napísal som veľmi ostražito článok. Dával som si 
náležite pozor, aby som príliš ostro nevystupoval pro�  Ma-
ďarom, ale zároveň aby som nenapísal niečo v nesúlade 
s mojím svedomím a slovanským presvedčením. To bola 
naozajstná muka! Ale vedel som, že moji spolupracovní-
ci nebudú súhlasiť so žiadnym pravdivým obrazom našej 
poli� ckej a osvetovej situácie, a tým pádom by brožúrka 
nebola vydaná, preto som sa snažil napísať článok takým 
spôsobom, aby aj kapusta zostala celá a aby sa aj koza 
najedla.

To� ž medzi mnou a pánmi Sterculom a Matonogom ne-
bol len drobný rozdiel v názoroch, ale existovala medzi nami 
obrovská priepasť v zásadnom vnímaní celého hnu� a.

2 Por. tamže, s. 47-52.

»Im to� ž išlo len o to, aby Gorali na tých miestach, kde 
im bude umožnené používať slovenský jazyk, mohli použí-
vať svoj materinský jazyk.«”3

„Neberúc do úvahy už moje presvedčenie, ktoré žiad-
nym spôsobom nepripúšťalo takýto kompromis, tento 
program bol nevykonateľný kvôli jednej príčine, a kon-
krétne neboli poľskí kňazi a sám ľud by veľmi protestoval 
pro�  podobným nariadeniam. Treba si to� ž uvedomiť, že 
naši gorali v obvodoch Trstená a Námestovo boli výrazne 
presvedčení – aj keď nesprávne – o tom, že sú Slovákmi. 
A keď sa začínalo naše hnu� e (1910), slovenský poli� cký 
názor dosahoval u nás úplne víťazstvo. Naozaj, aká straš-
ná irónia osudu, že dva a pol miliónový slovenský národ 
na kúskoch poľskej zeme mal tak silné hniezdo. Ako veľmi 
dobre charakterizujúci obraz treba uviesť, že počas volieb 
do uhorského snemu v roku 1910 získali Slováci na 50 po-
slancov len troch. A z tých troch jedného vybrali naši orav-
skí gorali. Náš ľud dosiahol v tom čase vrchol odnárodne-
nia zo strany Slovákov. Dokonca aj malé de�  kričali heslo 
dp. Hlinku: »Za tú našu slovenčinu«! A keby sa bol niekto 
v tom čase odvážil voviesť do kostola poľský jazyk, bol by 
stretol so živelným protestom ľudu, ktorému už nikto prá-
ve sto rokov nepovedal, že je poľský.“ 4

A ešte niekoľko viet zo strany 59: „Väčšina obyvateľov 
Oravy bola hlboko presiaknutá ideou uhorskej štátnos� , 
a pred nimi nebolo možné útočiť na uhorskú vládu. Len 
niekoľko z nás to veľmi dobre rozumelo (niekoľko to zna-
mená len traja agen�  z celej Oravy – pozn. autora). Ja som 
bol vtedy prinútený predniesť svoj prvý poli� cký príhovor, 
v ktorom som až príliš úprimne vyjadril svoj názor o sme-
rovaní našej práce. Mal som z toho dôvodu mnoho prob-
lémov so starším bratom a známymi, ktorí ma vystačujúco 
poučili, že v Uhorsku nie je možné, aby som bol verným 
synom svojej matky, pokiaľ chcem žiť pokojným životom. 
Novotargská hos� na posunula našu záležitosť výrazne do-
predu. Pán Bednarski chy� l na svoju udicu nové veľmi uži-
točné ryby (dp. Marcin Jabłonski, dp. Antoni Sikora, v tom 
čase študent ôsmej triedy gymnázia, Eugeniusz Machay, 
študent, Jan Hutlas, akademik).“ 5

Lipniczanin, H.A. USA

Preložil: Marián Smondek

Pokračovanie v budúcom čísle

3 Por. tamže, s. 59-61.
4 Tamže, s. 62-63.
5 Tamže, s. 59.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Fran� šek Vo-

džak z Čenstochovy sumou 100 zlotých pre potreby Spol-
ku Slovákov v Poľsku. Srdečne ďakujeme!

Všetkých, ktorí by  chceli podporiť náš Spolok, môže-
uprispievať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. 
III/O Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972. 
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HORČIČNÉ ZRNKO
9. 9. 2012

23. cezročná nedeľa
(Mk 7, 31 – 37)

Pri zakladaní domov Misionárkami lásky bolo známe, 
že bl. Matka Tereza žiadala, aby bolo miesto, kde by mo-
hla byť kaplnka. Keď sa tak stalo v Moskve a sestry sa sta-
rali o nemocnicu, jej riaditeľ chcel vyjadriť vďaku zato, že 
sa v nemocnici zmenila atmosféra. Personál bol príve� vý 
a pacien�  boli zrazu spokojnejší. Matka Tereza nepripiso-
vala zásluhu sebe a svojím spolusestrám, ale poukázala 
na miesto, kde bola kaplnka a v nej bohostánok, do kto-
rej bolo možné kedykoľvek vojsť a načúvať i komunikovať 
s Bohom.

Pán Ježiš vrá� l hluchému sluch a vrá� la sa mu i reč. 
Fyzické obmedzenia môžu byť vrodené, spôsobené cho-
robou alebo úrazom. Duchovnú hlucho-nemotu si spôso-
bujeme sami. Nájsť si čas a načúvať Božiemu hlasu, nájsť 
si čas a komunikovať s Bohom, to znamená, prísť do Božej 
blízkos� , v ktorej nám Pán otvára náš duchovný zrak a vra-
cia nám reč.

16. 9. 2012
24. cezročná nedeľa

(Mk 8, 27 – 35)
Apoštoli vymenovali, aká je o ich učiteľovi mienka me-

dzi ľudom. Pre jedných to bol Ján Krs� teľ, pre iných Eliáš, 
pre ďalších prorok. Vymenovali iba pozi� vne mienky, ale 
medzi ľudom sa šírili i nega� vne. Jeho rodáci pozerali naň-
ho cez prsty, tŕňom v oku im bolo jeho uzdravovanie v so-
botu, preto pre istú skupinu bol Ježiš hriešnikom, dokonca 
posadnutý zlým duchom. Ježiš je i dnes živou osobou. Bib-
lista Riccio�   píše o Ježišovi, že všetci ho potrebujú, aby 
ho milovali, alebo odmietli, alebo brojili pro�  nemu, ale 
nemôžu bez neho byť. V minulos�  boli milovaní mnohí 
ľudia: Sokrata mali radi jeho žiaci, Júlia Cézara jeho légie 
a Napoleona jeho vojaci. Lenže ani jedného z nich niet. Sú 
o nich iba zmienky v histórii, alebo po nich ostali písom-
nos� . Žiadne srdce však nežije pre ich spomienku, nikto 
by kvôli nim nepoložil život, nevzdal sa majetku. S Ježišom 
je to iné. On je i dnes milovaný a � , ktorí ho nasledujú 
vzdávajú sa istôt, bohatstva a neraz i života. Keď je Kristus 
stredobodom nášho života všetko vyzerá inak. Inak bolia 
rany, iná je radosť, inak vychádza a zapadá slnko. Všetko je 
také isté a predsa iné. Akoby svet začal spievať.

23. 9. 2012
25. cezročná nedeľa

(Mk 9, 30 – 37)
Milióny ľudí si pamätajú televízne zábery z Krížovej 

cesty z Ríma, keď sa už Ján Pavol II. nemohol zúčastniť 
kvôli svojmu zdravotnému stavu, ako objímal kríž v sú-
kromnej kaplnke. Podobná udalosť, o ktorej vydali sve-
dectvo jeho blízki spolupracovníci sa odohrala v roku 
1991 počas vychádzky v horách. Ján Pavol II. dlho a silno 

objímal vysoký drevený kríž, ktorý sa vypínal v alpskej 
krajine. Ostatní pozorovali toto nečakané a výrazné gesto 
bez slova a v hlbokom doja� . Počas slávenia jedného Veľ-
kého týždňa ho istý kardinál nabádal, aby sa toľko nena-
máhal, no pápež vtedy odpovedal: „Ježiš z kríža nezostú-
pil, prečo by som mal z neho zostúpiť ja?“ V posledných 
dňoch často opakoval, že svätého Petra ukrižovali dole 
hlavou. Toho Petra, ktorý síce v slabej chvíli odhováral 
Ježiša od cesty utrpenia, no napokon sám svojho Majstra 
nasledoval i v utrpení.

30. 9. 2012
26. cezročná nedeľa

(Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48)
Ruský spisovateľ a bájkar Ivan Krylov napísal o dvoch 

mužoch, ktorí sa dostali do pekla. Jeden za vraždu a dru-
hý za písanie pohoršujúcich kníh. Na začiatku sa vrah 
čudoval, že trpí oveľa viac ako spisovateľ. Časom sa situ-
ácia zmenila. Utrpenie vraha sa zmenšovalo a trápenie 
spisovateľa bolo čoraz väčšie, podľa narastajúceho počtu 
čitateľov jeho kníh. Bájka charakterizuje zlo pohoršenia. 
V súčasnos�  sa ľudstvo usiluje, aby sa zákonmi chránili 
lesy, vzduch a trestajú tých, ktorí spôsobia zamorenie ži-
votného prostredia. Všetko to robíme kvôli zdraviu nášho 
tela. Oveľa menej už ale bdieme pred nástrahami otráviť 
si dušu. Dokonca sa každý pokus o upozornenie na túto 
oblasť vníma a chápe ako úsilie o obmedzovanie slobody 
človeka. Chceme slobodne písať, slobodne čítať, slobod-
ne sa pozerať, slobodne zabávať... Oveľa menej bdieme 
a chránime, keď ide o otravu morálnej atmosféry. Kresťan 
sa môže uchrániť tak, že bude ignorovať literatúru, fi lmy 
a všetko z čoho sa šíri nemorálnosť.

7. 10. 2012
27. cezročná nedeľa

(Mk 10, 2 – 12)
Mojžiš síce privolil na prepúšťací list, ale Ježiš vysvetlil 

prečo: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto priká-
zanie.“ (Mk 10, 5). Pre niektorých bol jediným dôvodom 
vydať prepúšťací list nevera manželky. Avšak iní to robili 
z malicherných dôvodov: ukázala niekomu odkrytú tvár, 
pos� hla ju nejaká kožná choroba, zle navarila, ba dokon-
ca stačilo, že sa mužovi nezdala dosť peknou a on stretol 
krajšiu ženu. Rozpadnuté manželstvá, život v konkubináte 
sú to znaky, ktoré charakterizujú i naše časy. Vďaka Ježi-
šovej náuke o láske a odpustení, vďaka jeho sviatos� am 
– Eucharis� i a sviatos�  zmierenia by sa mala posilňovať 
stabilita rodín a manžels� ev. I samotné manželstvo Pán 
povýšil na sviatosť. Vetu z Matúšovho evanjelia, kde Pán 
Ježiš povedal: „Kto prepus�  svoju manželku pre iné ako pre 
smilstvo a vezme si inú, cudzoloží,“ vysvetľujú exegé� , že 
rozísť sa môžu iba ľudia žijúci v konkubináte. V ľudských 
srdciach musí žiť túžba chrániť dobro rodín a manžels� ev, 
veď ide o dobro Božieho diela.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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V dňoch 6.-9. augusta t.r. sa krajania zo Spiša a Oravy 
na vlastné náklady zúčastnili výletu na Slovensko, ktorého 
organizátorom bol vdp. Jozef Bednarčík. Skupinka mala 29 
osôb. Počas zájazdu navš� vili múzea, sakrálne pamiatky 
východného Slovenska – rímskokatolícke, gréckokatolícke 
a pravoslávne kostoly, pričom v každom z nich bol viditeľný 
náznak osláv jubilejného roka misionárov sv. Cyrila a Me-
toda pri príležitos�  1150. výročia ich príchodu na Veľkú 
Moravu. Výletníci si prezreli Prešov, Košice, Michalovce 
a ďalšie mestá i obce. Vykúpali sa vo vodnej priehrade 
Zemplínska šírava, v blízkos�  ktorej mali aj ubytovanie. Išli 
na peknú túru do Vihorlatských vrchov, kde si pozreli prí-
rodnú rezerváciu jazierko Morské oko, ktorého názov nám 
navodzuje rovnomenné tatranské pleso. Prírodné jaze-
ro Morské oko sa nachádza v hlbokých bukových lesoch 
Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú ak� vitu tohto 

pohoria a vo vulkanických pohoriach Európy nemá obdo-
bu.  Jeho vznik  spadá do obdobia doz nievania sopečnej 
činnos�  vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného sva-
hu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a 
za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské 
oko leží v nadmorskej výške 618 m. Jeho dĺžka je približne 
750 m a hĺbka 25 až 28 m. Napája ho 6 potokov a niekoľko 
stálych tokov. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok 
Okna. Z Morského oka sa môžete vybrať náročnejšou 4 km 
trasou s prevýšením 400 m až na Sninský kameň, z ktoré-
ho je nádherný výhľad na Východoslovenskú nížinu. 

Zúčastnení na výlete ďakujú organizátorovi za inicia� -
vu. Spoznali nové záku� a Slovenska, ktoré ich oboha� li o 
nové znalos�  a príjemne strávili čas oddychu.

Fran� šek Paciga

Hrajúca fontána na námestí v Košiciach Účastníci výletu pred bohato zdobeným ikonostasom v grécko-katolíckom kostole v Kaluži

Za krásami východného Slovenska
Rezervácia Morské oko v lesoch Vihorlatu

SLOVENSKO
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XIII.
„Kto za Poľsko hlasuje bude spasený...“

Katolícka cirkev zohrávala začiatkom 20. storočia na Orave 
významnú úlohu a drvivá väčšina obyvateľstva bola hlboko 
veriaca i prak� zujúca katolícku vieru.1 Preto sa predstavite-
lia poľskej buditeľskej akcie usilovali získať do radov svojich 
spolupracovníkov aj mladých študujúcich 
kňazov. Za� aľ čo na Spiši neboli veľmi 
úspešní, na Orave sa k propoľským ten-
denciám prihlásili viacerí mladí klerici ako 
napr. Marcin Jablonský, Karol Machay, 
Anton Sikora, Jozef Buroń, Jan Maślak 
a najmä hlavný vodca propoľského hnu-
� a na hornej Orave Ferdynand Machay.

Katolícku „kartu“ sa usilovali využiť aj 
počas plebiscitu, keď zdôrazňovali poľ-
ský tradičný katolicizmus pro�  českému 
„husitstvu“, pričom vzniklo množstvo 
pamfl etov s náboženským podtextom, 
z ktorých viaceré mali značne expresívny 
obsah. Napr. jeden z nich, pod názvom 
Wojna Jezusa Krista ze Satanem, veria-
cich obyvateľov Spiša a Oravy informo-
val: „Kto za Poľsko hlasuje bude spasený, 
kto je pro�  Poľsku zdochne a naveky bude 
zatratený. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch 
svätý a Panna Mária chce, aby každý hla-
soval pre Poľsko. Ak nepristúpiš k Poľsku si nepriateľom Panny 
Márie ona ťa zdeptá svojimi tvrdými stopami. Ktorí do Poľska 
chcú náležať, to vojsko Kristovo, ostatní všetci držia so sata-
nom a za neho bojujú. Satan má sluhov a �  sluhovia sú Česi. 
Ak sa zapíšeš a hlasovať budeš za Česko-Slovenskú republiku, 
si zapísaný do čiernej knihy satana. Ak budeš hlasovať za Poľ-
sko, budeš zapísaný do bielej knihy Krista.“2

Po pripojení spišských i oravských obcí k Poľsku sa vy-
tvorili priaznivejšie podmienky pre polonizáciu obyvateľstva 
prostredníctvom vplyvu cirkvi práve na Orave, kde pôsobili 
niektorí z už vyššie spomínaných mladých klerikov. Avšak nie 
všetci tu pôsobiaci kňazi boli ochotní podieľať sa na poloni-
zácii3 a preto F. Machay na zasadnu�  27. augusta 1920 v No-
vom Targu požadoval, aby sa poľská vláda postarala o to, aby 

1  Okrem katolíkov žilo v oravských obciach pripojených k Poľsku v roku 1920 
v štyridsia� ch rodinách 189 osôb vyznávajúcich izraelitské náboženstvo. Najviac 
ich bolo v Podvlku a v Jablonke. Archiwum Muzea Tatrzańskiego v Zakopanom 
(ďalej AMT Zakopane), Ilość osób wyznania mojżeszowego zamieszkałych na 
Orawie i na Spiszu.
2  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bra� slava : Ústredná správa Slo-
venskej ligy, 1946, s. 140.
3  Štátny archív v Bytči, pobočka v Dolnom Kubíne (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Okres-
nú úrad (ďalej OÚ) Trstená, Kaš� ak Albín učiteľ pátranie, 477/1924 prez., šk. 4.

boli na uvoľnené miesta kňazov dosadzovaní � , ktorí sa hlásia 
k Poľsku.4 Požiadavku o mesiac neskôr opakoval aj Bednarski, 
pričom žiadal, aby boli ustanovení osobitní kateché� , ktorí 
by vyučovali výlučne po poľsky.5 Tieto žiados�  boli vznesené 
napriek tomu, že poľská strana ešte v roku 1919 na medziná-
rodnom fóre prijala záväzok, že menšiny žijúce v Poľsku budú 
môcť v náboženských inš� túciách  „...slobodne používať svoj 
jazyk a slobodne v nich vykonávať rituály svojho nábožen-
stva...“6.

Problém s okamžitým uplatnením náboženskej poloniza-
čnej akcie spočíval najmä v tom, že oravské a spišské farnos�  
i po pripojení k Poľsku v roku 1920 naďalej spadali pod juris-
dikciu spišského biskupa a poľská strana nemala na ich obsa-
dzovanie žiadny vplyv. Preto sa už od roku 1920 snažila o ich 
pripojenie do niektorej poľskej diecézy. V tejto súvislos�  po-

verilo poľské Ministerstvo zahraničných 
vecí poľského vyslanca vo Va� káne, aby 
vystúpil pri Svätej stolici s požiadavkou 
o pripojenie ku krakovskej diecéze. Záro-
veň sa usilovala lobovať u apoštolského 
nuncia vo Varšave, aby boli uvoľňované 
farnos�  obsadzované výlučne po konzul-
tácii s poľskou vládou.7

Pod vplyvom týchto ak� vít Va� kán na 
základe rozhodnu� a z 30. augusta 1921 
ustanovil krakovského biskupa Adama S. 
Sapiehu za apoštolského administrátora 
tých čas�  Oravy a Spiša, ktoré boli pri-
členené k Poľsku. Do krakovskej diecézy 
však boli spomínané územia defi ni� vne 
včlenené až v roku 1925, a to na základe 
konkordátu podpísaného medzi Apoštol-
skou stolicou a Poľskou republikou a ná-
sledne vydanej buly Vixdum Poloniae 
unitas, ktorou pápež Pius XI. zreorgani-
zoval cirkevné usporiadanie Poľska.8

Už v čase svojej administrácie postupoval krakovský biskup 
Sapieha v duchu Machayovej žiados� . Po požadovanom od-
chode kňaza do Československa, prípadne po jeho smr� , boli 
na uvoľnené miesta dosadzovaní poľskí kňazi.9 Na druhej stra-
ne v prípade kňazov, ktorí neovládali poľš� nu a nechceli odísť 
do ČSR, kardinál dovolil kostolné obrady v slovenčine. Ak sa 
veriaci vehementne dožadovali slovenčiny aj v kostoloch, kde 

4  AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920 w Nowym 
Targu; Archiwum Nowy Targ – Spytkowice, Polska Komisja Likwidajcyjna, Organi-
zacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
5  Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu – Spytkowicach 
(AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice), Polska Komisja Likwidajcyjna, Organizacja ad-
ministracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
6  Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi 
a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. In: Dziennik Ustaw z 1920 r., 
poz. 728, No 110, artykuł 9.
7  AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice, Polska Komisja Likwidajcyjna, Organizacja ad-
ministracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
8  ROSZKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“ Spisz, Orawa, Czadeckie w świado-
mości i działaniach Polaków 1895-1925. Nowy Targ – Zakopane : Polskie Towa-
rzystwo Historyczne, 2011, s. 336-337; CIĄGWA, J.: Kościół krakowski a prawa 
językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. In: Cuius regio, 
eius religio? II. Lublin : KUL, 2008, s. 268-269.
9  CIĄGWA, J.: Otec biskup Ján Vojtaššák a Slováci v Poľsku. In: Život, roč. 54, 
2012, č. 4 (646), s. 28.

Pútnik Svätovojtešský bol tŕňom v oku poľskej štátnej správe
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pôsobili už poľskí kňazi, dekrétoval kuriálnej kancelárii „odpi-
sać, aby od czasu do czasu śpiewano pieśni słowackie“.10

Omnoho väčší nátlak bol na kňazov vyvíjaný zo strany 
štátnych úradov, ktoré od nich žiadali, aby boli pobožnos�  
a piesne odbavované výlučne v poľskom jazyku.11 Poľská štát-
na správa zároveň zasielala do pripojených obcí poľské mo-
dlitebné knihy a vyzývala kňazov, aby ich farníci neodoberali 
slovenskú náboženskú literatúru.12 Veľa obyvateľov odtrhnu-
tých oravských i spišských dedín to� ž zostalo naďalej členmi 
slovenského cirkevného Spolku svätého Vojtecha, ktorý sa 
tak postupne stával jediným putom s bývalou domovinou 
a slovenským slovom. Prostredníctvom tohto spolku obyva-
telia hornej Oravy každoročne dostávali slovenské kalendáre, 
ktoré si po prečítaní ďalej navzájom požičiavali. Podľa zozna-
mu členov Spolku svätého Vojtecha z 1. júla 1929 vieme, že 
mal svoje pobočky aj na oravskom území pripojenom k Poľ-
sku, a to v Bukovine Podsklí – 39 členov, Hornej Zubrici – 81 
členov, Jablonke – 119 členov, Veľkej Lipnici – 156 členov, 
Orávke – 36 členov, Pekelníku – 11 členov, Podvlku a Podsr-
ní – 157 členov. Zaujímavosťou je, že v Chyžnom i Pekelníku 
boli napriek výzve novotarského starostva jednateľmi mie-
stne rímskokatolícke farské úrady a vo Veľkej Lipnici dokonca 
samotný kňaz, ktorým nebol nikto iný ako brat Ferdinanda 
Machaya Karol.13

Aj početná slovenská literatúra náboženského charakteru 
bola tŕňom v oku štátnej správy a v roku 1926 sa uskutočnila 
akcia podporená poľskou políciou, počas ktorej boli v jedno-
tlivých obciach rekvirované nielen kalendáre Spolku svätého 
Vojtecha, ale tak� ež staršia slovenská literatúra, ktorá u slo-
venských roľníkov prežila aj obdobie najtvrdšej maďarizá-
cie.14 O štyri roky neskôr sa konala obdobná razia, pri ktorej 
za asistencie polície opäť zhabali Slovákom veľké množstvo 
slovenskej náboženskej literatúry.15 Všetko sa to dialo napriek 
tomu, že už v vyššie spomínanom traktáte z roku 1919 sa poľ-

10  CIĄGWA, J.: Otec biskup Ján Vojtaššák..., s. 29.
11  MÓŠ, F.: Roky 1918-1939 na severnom Spiši. Bra� slava : Vedecká spoločnosť 
pre zahraničných Slovákov, 1944, s. 18.
12  MÓŠ, F.: Roky 1918-1939 na severnom Spiši..., s. 12-13.
13  POSTÉNY, J.: Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava 1929, s. 424-428.
14 CIĄGWA, J.: Kościół krakowski..., s. 274-275; MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na 
severnom Spiši..., s. 12-13.
15  CIĄGWA, J.: Kościół krakowski..., s. 275.

ský štát zaviazal, že „nebude vydané žiadne obmedzenie slo-
bodného používania jazyka ktoréhokoľvek poľského občana, 
či v súkromných alebo obchodných stykoch, či v záležitos� ach 
náboženských, tlačových alebo v publikáciách rôzneho druhu, 
či na verejných stretnu� ach“16.

Boj pro�  slovenskému jazyku a slovenskej náboženskej 
literatúre vyvrcholil vydaním cla na dovoz zahraničných 
kníh, čo v praxi znamenalo, že každý, kto si chcel ponechať 
kalendár a podielové knihy Spolku svätého Vojtecha, musel 
zapla� ť 2 zl. Kto nezapla� l, slovenskú literatúru jednoducho 
nedostal. Vzhľadom na ťažké životné pomery na Spiši a Orave 
i nedostatok fi nančných prostriedkov v miestnych roľníckych 
rodinách, bolo tých čo nezapla� li pomerne dosť veľa.17

Kalendáre Spolku svätého Vojtecha sa usilovala poľská 
strana nahradiť poľskými kalendármi, ktoré boli presiaknuté 
nega� vnymi postojmi jednak voči ČSR a jednak voči akýmkoľ-
vek prejavom „slovenskos� “. Napr. v roku 1937 vyšiel Kalen-
darz Przyjaciół Spisza i Orawy, ktorý obsahoval náboženské 
obrázky, články a básne, krátke rozprávky, miestopisné a spo-
mienkové črty a obrazy hlavne z poľských čas�  Oravy a Spiša. 
Nachádzala sa tu, okrem iného, báseň O kłopotach św. Petra 
w niebie, kde je vylíčený príchod Slováka z Oravy k sv. Petrovi, 

ktorému sv. Peter dokazuje, že nie je Slovákom, ale Poliakom 
a až sa naučí milovať Poľsko, potom nech príde do neba. Ta-
kéto kalendáre boli rozširované aj na území Slovenska.18

Polonizácia oravského a spišského obyvateľstva sa v me-
dzivojnovom období postupne sústreďovala najmä na mlad-
šiu generáciu, a to prostredníctvom školstva i cirkvi, lebo pri 
snahách o popoľštenie staršieho obyvateľstva dochádzalo 
ku konfl iktom: „Keď sa Poliaci presvedčili, že (obyvateľstvo 
– pozn. mm-m) tak ľahko nepopoľš� a (napr. bohoslužobnou 
rečou, smýšľaním a cítením) – lebo dochádzalo pri bohosluž-
bách, pri popisoch ľudu a pod. k revoltám, – sústredili sa na 
mládež, ktorú vychovávajú v tak nesnášanlivom duchu veľ-
kopoľskom, že de�  s rodičmi sa ocitajú v konfl iktoch.“19. V ta-
komto rozpoložení sa nachádzala Orava v predvečer vypuk-
nu� a druhej svetovej vojny.

16  Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi 
a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. In: Dzienik Ustaw z 1920 r., poz. 
728, No 110, artykuł 7.
17  Štátny archív v Levoči, pobočka v Poprade (ďalej ŠAL Poprad), OÚ Kežmarok, 
prof. Ján Húsek – podnety na niektoré opatrenia na československom poľskom 
pohraničí, 1104/1936 prez.
18  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, 1037/37 prez.
19  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, prof. Ján Húsek – podnety na niektoré opatrenia na 
československom poľskom pohraničí, 1104/1936 prez.

OBEC JEDNATEĽ POČET ČLENOV

Bukovina-Podsklie Jozef Václaviak 39
Horná Zubrica Ignác Ďurčák 81
Chyžné Rk. Farský úrad 49
Jablonka Jozef Lihosit 119
Veľká Lipnica Karol Machay 156
Orávka Jozef Kráčik 36
Pekelník Rk. Farský úrad 11
Podvlk + Podsrnie Florian Makuch 157

Bulou pápeža Pia XI. boli oravské 
farnosti včlenené do krakovskej diecézy

Karol Machay bol jednateľom Spolku 
svätého Vojtecha

Členovia Spolku sv. Vojtecha na hornej Orave v roku 1929
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Slovenská vláda o krajanoch
Dňa 22. augusta schválila vláda Slovenskej republiky 

na svojom zasadnu�  Správu o štátnej poli� ke starostlivo-
s�  o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej 
podpore Slovákom žijúcim v zahraničí. Na základe odporú-
čania Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí by mala byť 
v nasledujúcom roku na krajanskú poli� ku vyčlenená čias-
tka 1 327 756,75 eur, pričom ďalších 99 581,75 eur bude 
potrebných na plnenie Dohody medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej pod-
pore národnostných menšín v oblas�  vzdelávania a kultú-
ry. Dotačný systém by mal prednostne fi nancovať oblasť 
vzdelávania, kultúry, vedy, informovania a médií. Vo vý-
chovno-vzdelávacej oblas�  sa návrh fi nancovania krajan-
skej poli� ky sústreďuje na zvýšenie počtu zahrani čných 
škôl vyučujúcich v slovenčine alebo vyučujúcich sloven-
činu. V tejto súvislos�  veríme, že sa slovenskí diploma�  
v Poľsku zasadia o obnovenie maturity zo slovenského 
jazyka na lýceu v Jablonke. Podpora sa týka � ež rozvoja 
vzdelávacích cen� er, tvorby učebníc v slovenčine a víken-
dových škôl Slovákov v zahraničí. Návrh sa zameriava aj na 
náboženské ak� vity krajanov, ktoré nie sú hradené cirkva-
mi v krajine ich pôsobenia ani peniazmi od slovenských 
náboženských združení. Úrad pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí do návrhu zaradil tak� ež zorganizovanie a podpo-
ru niekoľkých kultúrnych poduja� , ako napríklad Pamätný 
deň Slovákov žijúcich v zahraničí, Krajanská nedeľa v Det-
ve, či divadelná prehliadka Palárikova Raková. Zároveň by 
sa mal podieľať aj na koordinácii pri výstavbe Pamätníka 
slovenského vysťahovalectva v Bra� slave. S verejnopráv-
nymi a vybranými súkromnými médiami chce úrad zvýšiť 
efek� vitu informovania a rovnako rozšíriť aj komunikáciu s 
krajanskými médiami. (mm-m)

Dvadsiate výročie prijatia ústavy SR 
Prvý september je na Slovensku už tradične spätý s pri-

pomienkou prija� a ústavy Slovenskej republiky. V tomto 
roku mali oslavy sviatku ešte sviatočnejší nádych, keďže 
ide o okrúhle, dvadsiate výročie prija� a tohto najvýznam-
nejšieho štátneho dokumentu, ktorý určuje základné pra-
vidlá a man� nely fungovania krajiny. Oslavy teda trvali tri 
dni, pričom v ich rámci sa uskutočnilo slávnostné zasadnu-
� e Národnej rady v historickej budove na Župnom námes-
� , koncert na nádvorí Bra� slavského hradu pre pozvaných 
hos� , ktorí sa zaslúžili o prezentáciu a rozvoj SR, časovka 
s populárnym cyklistom Petrom Saganom o pohár predse-
du NR SR či panelové diskusie o vzniku ústavy na Bra� slav-
skom hrade. (mm-m)

Ďakujem, úplatky neberiem!
Takýto odznak budú mať pripnutý slovenskí lekári, 

ktorí budú chcieť dať verejne najavo svoj odmietavý po-
stoj ku korupcii v zdravotníctve. V rámci pro� korupčných 
opatrení, ktoré prisľúbilo realizovať ešte počas štrajku Le-
kárske odborové združenie, bude zoznam týchto lekárov 

Z DIANIA NA SLOVENSKU
zverejnený aj na webe a plánuje sa tak� ež 
zriadenie a propagácia špecifi ckej linky, kde 
bude možné korupčné správanie v zdravot-
níctve nahlásiť. Za� aľ drvivá väčšina lekárov 
odznaky nenosí. (mm-m)

Na Slovensku musíte mať oranžové lekárničky 
Od 1. augusta budete musieť mať pri svojej ceste na 

Slovensko v aute novú lekárničku, vyrobenú z nepremo-
kavého a prachuvzdorného materiálu, ktorá musí mať 
oranžovú farbu a v strede umiestnený biely rovnoramenný 
kríž. Táto lekárnička musí obsahovať kartu prvej pomoci 
a pomôcky na dezinfekciu, ochranu záchrancu, odreniny, 
krvácanie, popáleniny, zlomeniny a poranenia kĺbov. V prí-
pade, že takúto lekárničku nebudete mať hrozí vám poku-
ta až 60 eur! (mm-m)

Via Karpatia spojí sedem štátov 
Koncom júna sa v Starej Ľubovni stretla pracovná sku-

pina pre spoluprácu územnej samosprávy v rámci medzi-
vládnej slovensko-poľskej komisie pre cezhraničnú spo-
luprácu, aby prerokovali perspek� vu výstavby cestného 
prepojenia Via Karpa� a, ktoré by malo spojiť sedem štátov, 
a to Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, 
Poľsko a Litvu. Zo slovenskej strany by malo projektovanie 
a výstavba potrvať minimálne desať rokov, z poľskej strany 
o polovicu menej. Tak� ež sa jednalo o obnovení železnič-
ného spojenia medzi Košicami a Krakovom, ktoré bolo pre 
zlý technický stav trate pred dvoma rokmi zrušené a ktoré-
ho oprava sa na poľskej strane už začala. (mm-m)

Severný obchvat Banskej Bystrice 
sprevádzkovaný 

Koncom júla t.r. bol odovzdaný do prevádzky severný 
obchvat Banskej Bystrice v celkovej dĺžke 5,7 kilometra, 
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ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R1. Postavila ho v rámci 
projektu verejno-súkromného partnerstva koncesionárska 
spoločnosť Granvia, a. s. Súčasťou tohto projektu bol aj 
46-kilometrový úsek R1 Nitra-západ – Tekovské Nemce, 
ktorý pod názvom PRIBINA odovzdala do užívania vlani v 
októbri. Na obchvate sú štyri mimoúrovňové križovatky, 
24 mostov a premostení a šesť kilometrov pro� hlukových 
s� en. Dĺžka novovybudovaných komunikácií spolu s križo-
vatkovými vetvami má dĺžku 13 kilometrov. Slávnostného 
otvorenia obchvatu sa zúčastnil aj premiér SR Róbert Fico. 
(aj)

50. ročník Jánošíkových dní v Terchovej 
V dňoch 26.-29. júla 2012 sa uskutočnil jubilejný päť-

desiaty ročník Jánošíkových dní v Terchovej. Tento jubilej-
ný 50. ročník medzinárodného folklórneho fes� valu sa už 
tradične konal za účas�  popredných umelcov zo zahraničia 
o. i. Dánska, Talianska, Portugalska, Švédska, Poľska, Bolí-
vie, Českej republiky, Ruska, Chorvátska, Rakúska, ako aj  
domácich účinkujúcich s prihliadnu� m na nové trendy v 
hudobnej oblas�  tohto žánru. Tri veľké gala - koncerty sa 
konali vo veľkom amfi teátri Nad Bôrami. Fes� valové dia-
nie dopĺňali ďalšie sprievodné programy najrozličnejších 
žánrov, napr. vozový sprievod furmanov a muzík, ľudové 
veselice, kolotoče, stánky, púťové atrakcie a pod. Poduja-
� e bolo spojené s prezentáciou ľudového umenia v oblas�  
výtvarníctva, fotografi e, maliarstva a umelci sa prezen-
tovali i prostredníctvom výstav. Súčasťou programu bola 
slávnostná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií vo 
veľkom terchovskom kostole. (aj)

Augustové horúčavy na Slovensku zabíjali 
Vysoké teploty počas 

augusta na Slovensku do-
sahovali na niektorých 
miestach aj neuveriteľných 
38°C a lekári tak mali plné 
ruky práce s kolabujúcimi 
osobami. V tejto súvislos�  
došlo aj k prípadom, kedy 
sa im už život nepodarilo 
zachrániť. Jedným zo zák-
ladných pravidiel ako sa 
vyhnúť takémuto kolapsu 
je vypiť počas dňa minimálne tri litre teku� n, pričom pri 
fyzickej ak� vite sa táto spotreba ešte zvyšuje. (mm-m)

Olympiáda v Londýne 2012 
Napriek tomu, že Slovenská republika mala na tohto-

ročnej olympiáde v Londýne najmenšie zastúpenie v de-
jinách samostatnej SR a prezentovalo nás len 47 súťažia-
cich športovcov, vkladali sa do našich olympionikov veľké 
nádeje. Tie sa však nenaplnili, keďže sa z týchto letných 
olympijských hier Slováci napriek očakávaniam a vôbec po 

prvýkrát v histórii vrá� li bez zlatého kovu. Najúspešnejšou 
slovenskou športovou disciplínou bola streľba, kde obhá-
jila svoju striebornú medailu trapistka Zuzana Štefečeková 
a bronzovým kovom potešila skeetarka Danka Barteková. 
Určité sklamanie priniesli vodácke športy, aj keď i v nich 
sme vylovili dve bronzové medaily, a to vo vodnom sla-
lome v C2 zásluhou Petra a Pavla Hochschornerovcov a v 
C1 vďaka Michalovi Mar� kánovi. Príjemným prekvapením 
bol � ež výkon bežkyne Lucie Klocovej, ktorá v rozbehu na 
1500 metrov prekonala slovenský rekord a dostala sa až 
do fi nále, kde obsadila celkové ôsme miesto. Viacerí slo-
venskí športovci však sklamali a nepodali ani svoje prie-
merné výkony. Neúspešná olympiáda rozprúdila debatu 
o poddimenzovanos�  i ďalšom smerovaní športu na Slo-
vensku. (mm-m)

Zaujímavé podujatia
Ak máte chuť sa zabaviť, niečo sa naučiť, či len obdivo-

vať krásu zručných remeselníkov a umelcov, máme pre Vás 
niekoľko typov zaujímavých poduja�  na slovenskej čas�  
Spiša a Oravy:

Gajdovačka 2012 � 13. ročník medzinárodného gajdoš-
ského fes� valu spojený s workshopmi, koncertmi, výsta-
vou a 12. medzinárodná súťaž mladých gajdošov, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 14. až 16. septembra 2012 v kultúrnom 
dome v Oravskej Polhore, Múzeu oravskej dediny v Zuber-
ci a poľskej Milowke, 

Kultúrno-športové poduja� e ku dňu ústavy SR sa bude 
konať 15. septembra 2012 v Krušetnici,

Bielopotocký kameň – 7. ročník medzinárodného ka-
menárskeho plenéru, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. až 29. 
septembra 2012 v Oravskom Bielom Potoku,

Tvorivý víkend – tvorivá dielňa grafi ky a ilustrácie, kto-
rá sa uskutoční v dňoch 21. až 23. septembra 2012 v pen-
zióne Biela farma v Oravskej Polhore,

Spiš – historické pamiatky minulých storočí – výstava 
autorských fotografi í Jána Kotrasa, ktorá sa koná od 1. au-
gusta do 15. októbra 2012 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej 
Vsi,

Čisté hory a potoky – jesenné čistenie Pienin, ktoré sa 
uskutoční 21. septembra 2012.

Zuzana Štefečeková
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Uplynulo už niekoľko mesiacov, ba hádam aj rok, ako 
som si prečítal článok v novinách „Tygodnik Podhalański“ 
o návšteve poľského prezidenta Ignaca Moścického na 
Orave v Jablonke v roku 1929. Síce som bol vtedy len ma-
lým chlapcom, ale na túto udalosť sa pamätám. Pána pre-
zidenta priviezli na koči ťahanom párom bielych koní a za 
ním sa niesli na rúčich koňoch muži. Ja som bol v centre 
Jablonky s dedkom, veď do centra sme mali len na skok. 

Autor spomínaného článku napísal, že po tejto ná-
všteve prezidenta bola zahájená výstavba novej základnej 
školy v centre Jablonky. Žiaľ, nič nenapísal o tom, kto bol 
iniciátorom a fundátorom výstavby školy. Pravdepodobne 
nič o tom nevedel a teda nevie, aké sú fakty. Preto som sa 
rozhodol napísať tento článok, aby aspoň �  čitatelia, ktorí 
čítajú časopis Život, vedeli, aké fakty sa spájajú s výstav-
bou tejto školy.

Počas medzivojnového obdobia prichádzali na do-
volenku na Oravu viacerí významní predstavitelia. Me-
dzi nimi bol v rokoch 1928-1931 tak� ež generál poľskej 
 armády Masny z Varšavy. Počas prechádzok po Jablonke 
videl na vlastné oči, v akej biede tu ľudia žijú. Tak� ež videl, 
v akej chatrnej budove sa tu de�  učia. Vidiac takúto reali-
tu si zaumienil, že ak sa mu podarí nájsť sponzorov, ktorí 
mu pomôžu sfi nancovať výstavbu novej školy, vybuduje 
v Jablonke poriadnu školu. Po príchode do Varšave oslovil 
bohatých kapitalistov. Podarilo sa mu presvedčiť ďalších 
troch generálov, ktorí mu prisľúbili, že poskytnú peniaze 
na výstavbu základnej školy. Dodnes si pamätám priezvi-
ská týchto troch generálov – bol to gen. Dąbrowski, gen. 
Moczoł a gen. Kowalski. Iniciátorom stavby bol, ako som 
už spomínal, gen. Masny.

Keď našiel sponzorov, prišiel do Jablonky, vyhľadal vojta 
gminy, ktorým bol v tom čase Jan Sikora, a oznámil mu, že 
našiel sponzorov, ktorí fi nančne podporia výstavbu novej 
školy. Podmienkou však bolo, aby obec poskytla pozemok 
na jej výstavbu a tak� ež, že sa zapojí do jej výstavby a za-
dováži potrebný materiál na stavbu. Vojt Sikora bol rád, že 
sa našli ľudia, ktorí zapla� a výstavbu novej školy a kázal 
predsedovi urbáru Jozefovi Kobyľakovi Mrovcovi zvolať ur-
bársku schôdzu. Počas schôdze predseda povedal, že ak sa 
našli od Boha ľudia, ktorí nám chcú postaviť školu, preto 
my im musíme pomôcť a počas urbárskej schôdze schvá-
lili, že urbár dá pozemok na stavbu školy, ktorý vlastní pri 
trhovisku a členovia urbáru budú zvážať materiál na stav-
bu zadarmo. 

V tom čase boli v Jablonke štyri základné školy. Najstar-
šia z nich stála pri kostole, druhá v čas�  Husté Domy, tre-
� a bola v Boroch a štvrtá v Matonogách neďaleko Oravky. 
Keď sa škola pri kostole začala  rozsypávať a jej stav nebol 
vhodný na to, aby sa v nej vyučovalo, základná škola bola 
prenesená do urbárskeho domu v centre Jablonky, ktorý 
kúpil urbár od Žida Neumana. V tomto dome sa predtým 
nachádzala furmanská krčma. Neviem presne, v ktorom 
roku sa začala výstavba základnej školy, myslím si, že v ro-
ku 1935. Tehla bola privážaná vlakom do Czarneho Dunaj-

História základnej školy v centre Jablonky

ca, odkiaľ ju zvážali vozmi do Jablonky. Každý gazda mal 
vyznačené, koľko tehál má priviezť zo železničnej stanice 
z Czarneho Dunajca do Jablonky. Zvážal sa aj štrk a piesok, 
ktorý bol ťažený z dna rieky Čiernej Oravy, tak� ež zadar-
mo.

V medzivojnovom období bol v Poľsku taký zákon, na 
základe ktorého museli mládenci, ktorí nenastúpili na vo-
jenčinu do poľskej armády z rôznych príčin, odrobiť povin-
ne dva roky zadarmo tzv. „bykowe“ pri rôznych prácach, 
v tomto prípade na stavbe školy v Jablonke. Aj môj švagor 
vlastne takýmto spôsobom staval jablonskú základnú ško-
lu. Úplné zakončenie stavebných prác, skolaudovanie stav-
by a odovzdanie jej do úžitku nastalo v roku 1938. Ja som 
základnú školu skončil 15. júna 1938 ešte v urbárskom 
dome a od 1. septembra 1938 sa začalo vyučovať v novej 
škole aj keď nebola ešte úplne dokončená. Škola v Hustých 
Domoch bola zavretá a v roku 1945 počas vojny zhorela.

Žiaľ, musím podotknúť jednu skutočnosť. Na týchto 
dobrodincov, korí dali v Jablonke postaviť za vlastné penia-
ze základnú školu, si v Jablonke nikto nespomenie a nik-
to už o nich nepamätá. Myslím si, že bolo by potrebné 
vmurovať alebo aspoň zavesiť na stenu budovy pamätnú 
tabuľu s menami týchto dobrodincov, poľských generálov, 
pretože si to nepochybne zaslúžia. Vďaka tomu by mládež 
spoznala pravdivú históriu školy, v ktorej sa dennodenne 
učia.

Žiaľ, koncom roka 2011 bol pri tejto škole postavený 
pomník dp. Ferdynandowi Machayovi staršiemu, ktorý sa 
žiadnym spôsobom nepričinil a ani nijak nepomohol pri 
výstavbe tejto školy. Pričinil sa však o to, aby bolo územie 
hornej Oravy a severného Spiša v roku 1920 pripojené 
k Poľsku, kde ľudia následne až do začiatku druhej sve-
tovej vojny, teda v celom medzivojnovom období, žili vo 
veľkej biede. 

Zamyslime sa teda, v akom svete žijeme, keď sa naše 
de�  a mládež učia klamstvá. Ja si však myslím, že mladí 
ľudia majú právo poznať pravdu.

Karol Novák, máj 2012

JABLONKA
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KREMPACHY

19. augusta sa uskutočnil v Krempachoch druhý ročník 
Memoriálu Fran� ška Tomáškoviča, ktorý sa začal sv. omšou 
v miestnom kostole. Po bohoslužbe delegácie mie stnych 
športových družs� ev, zástupcovia obecnej rady a dele-
gácia TJ Slavoj Spišská Belá si uc� li pamiatku zosnulého 
miestneho športového ak� vistu a mecéna športu polože-
ním kvetov a zapálením kahancov na jeho hrobe. 

Kultúrno-športový program prebiehal v amfi teátri, kde 
ho slávnostne otvoril koncert domácej dychovky s pe k-
nými dychovými spišskými i slovenskými melódiami. Na 
úvod poduja� a sa všetkým prihovorila Mária, manželka 
zosnulého F. Tomáškoviča, a richtár obce Jozef Petrašek. 
Neskôr pokračovalo športové zápolenie na ihrisku, kde sa 
uskutočnili zápasy vo futbale a volejbale. Vo volejbalovom 

turnaji sa víťazom stalo družstvo TJ Slavoj Spišská Belá, 
ktoré získalo najviac bodov spomedzi štyroch zápasiacich 
družs� ev. Druhé miesto patrilo domácemu družstvu Spiš 
Krempachy, tre� e obsadilo družstvo Kinga Pieninská a po-
sledné Przełęcz Łopuszna.

V turnaji futbalistov sa suverénnym víťazom stálo druž-
stvo Łegi Nová Belá, druhé miesto patrilo družstvu Wicher 
Durš� n, tre� e obsadil Spiš Krempachy a posledné Przełęcz 
Łopuszna. 

Všetci súťažiaci si odniesli z poduja� a pamätné pohá-
re a diplomy. Organizátorom poduja� a bola obecná rada 
a športový klub Spiš Krempachy.

Fran� šek Paciga
Foto: jp, fp, kajot

Druhý ročník Memoriálu Františka Tomáškoviča

Slovenský Deň v Krakove

V piatok 24. augusta t. r. ožilo hlavné krakovské námes� e, tzv. Ry-
nek Główny, slovenskou hudbou, tancom a spevom. Slovenská kultú-
ra i slovenské turis� cké des� nácie sa to� ž prezentovali počas Sloven-
ského dňa, ktorý sa konal v rámci Medzinárodných trhov ľudového 
umenia. Krásu slovenských ľudových tancov návštevníkom trhov 
predviedol FS Vagonár z Popradu, so slovenskou ľudovou hudbou ich 
zas oboznámila Terchovská muzika Pupov z Terchovej. Nostalgické 
tóny minulého storočia pripomenula divákom hudobná skupina Slo-
vak Tango z Banskej Bystrice a na záver vystúpila hudobná skupina 
Silvayovci z Košíc, ktorá poňala prezentáciu Slovenska v Poľsku zvláš-
tnym spôsobom, a to okrem iného spievaním anglických pesničiek. 
Aj počas tohtoročného Slovenského dňa opäť na krakovskom Ryn-
ku zaviali slovenské zástavky, ktoré na prezentáciu Slovenska vyrobil 
a návštevníkom rozdal Spolok Slovákov v Poľsku.

 (mm-m)

Pri hrobe zosnulého F. Tomáškoviča Víťaz vo volejbale TJ Slavoj Sp. Belá Účinkujúci športovci

FS Vagonár vo víre tanca

Slovenské zástavy opäť zaviali na Rynku

Milovníci Slovenska v Krakove nechybajú
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Krajanská vatra na Sliezsku
V dňoch 22. až 23. septembra sa na kopci v Skrzycznom 

uskutoční už tradičná rozlúčka s letom pod názvom Kra-
janská vatra. Poduja� e organizuje miestna skupina Spolku 
Slovákov v Poľsku na Sliezsku – v Mikołowe pod vedením 

Inscenácia Červená čiapočka 
Počas tohtoročných prázdnin, 2. augusta, Gminná kniž-

nica v Novom Targu so sídlom vo Waksmunde zorganizo-
vala pre de�  v Novej Belej divadelné predstavenie Červená 
čiapočka. Rozprávku uviedli umelci zo Štúdia malých diva-
delných foriem. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo o čom 
svedčil aj vrelý potlesk a úsmevy na tvári zhromaždených. 
(dm) 

Dožinkové sv. omše
V septembri sa končí zber úrody z polí a vo farksých kos-

toloch v spišských obciach prebiehajú ďakovné sv. omše za 
úrodu. Dá sa povedať, že je to druh vďaky činenia za dary, 
ktoré z Božej štedros�  budú užitočné pre ľudí i zvieratá. 
Napr. 26. augusta sa konali slávnostné ďakovné sv. omše 
za tohtoročnú úrodu vo farnos�  sv. Kataríny v Novej Belej 
a vo farnos�  sv. Stanislava vo Fridmane. Záber pochádza 
z bohoslužby vo Fridmane. (dm)

Opravy vo vyšnolapšanskom kostole
Posledný augustový týždeň prebiehali v kostole sv. Pet-

ra a Pavla vo Vyšných Lapšoch opravy t.j. výmena okien na 
hliníkové a oprava schodov pred kostolom. (dm)

* * *

Slávnostné otvorenie cesty „Furmanec”
Dňa 14. júla 2012 sa pri kaplnke sv. Jozefa v chotári 

obce Podvlk uskutočnilo slávnostné otvorenie cesty „Fur-
manec”, ktorá spája Dolnú Zubricu s Podvlkom. Slávnos�  
sa zúčastnili zástupcovia gminy Jablonka, poslanci gminy, 
richtári obcí Podvlk – E. Holla a Dolnej Zubrice – Piotr Hol-
la. Cestu posvä� l podvlčanský farár dp. Gunia. Oprava tej-
to cesty sa začala v roku 2011. V priebehu troch etáp bol 
spravený nový asfaltový povrch na úseku s dĺžkou 3,4 km. 
Inves� ciu fi nancoval z dotácie minister vnútra PR pros-
tredníctvom Malopoľského vojvodu. (ms)

Bronislava Knapčíka. Organizátori srdečne pozývajú všet-
kých krajanov či už na športové zápolenie alebo posedenie 
pri dobrom jedle, vínku a muzike.

* * *
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Otvorenie Oravského zdravotného strediska
Prednedávnom sa uskutočnilo otvorenie Oravského 

zdravotného strediska, ktoré sa nachádza za budovou 
gminného úradu v Jablonke. Po slávnostnej sv. omši od-
bavenej biskupom Jánom Škodoňom, sa prítomní hos� a 
a obyvatelia Oravy zhromaždili pred budovou strediska, 
ktorá sa stala novým sídlom zdravotníctva na Orave. Jej 
účelom je poskytovať pomoc a rady všetkým, ktorí to po-
trebujú, vo dne aj v noci. Najskôr biskup Škodoň posvä� l 
stavbu a potom sa zhromaždeným prihovoril vojt gminy 
Jablonka A. Karlak. Medzi pozvanými hosťami bol aj pod-
predseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba. Na 
záver oslavy kľúče od nového strediska prevzal jeho riadi-
teľ P. Olenderek. (ms)

* * *

„Na Orave bývam... Malolipnické hubárčenie“
Pestrofarebné kroje, tanec, spev a hudba z Poľska, zo 

Slovenska, z Maďarska a Chicaga spestrili tohtoročný šiesty 
ročník Malolipnického zberu húb na poľane Polenica v Ma-
lej Lipnici pod Babou horou. Akcie sa zúčastnilo veľa divákov 
a turistov. Na úvod koncertovala domáca dychová hudba. 
Po nej sa divákom prezentovali domáce ľudové hudby, folk-
lórny súbor Malé Podhalie – spišská a oravská vetva. Zahrali 
� ež de�  na heligonkách pod vedením Miroslava Tropeka 
zo Slovenska. Ľudová kapela Żurków z Chicaga predviedla 
výborný repertoár. Na poduja�  zazneli oravské, spišské, slo-
venské, maďarské a rumunské melódie. Hosťujúcim súbo-
rom bola folklórna skupina z Maďarska. Na záver divákov 
zabávala kapela 15 Black Mills, ktorá zahrala najväčšie hity 
rockovej, bluesovej a popovej hudby. (ms)

* * *

Pohár soľnej cesty 2012
5. augusta 2012 sa uskutočnila v Orávke V. edícia celo-

poľskej súťaže MTB o Pohár soľnej cesty vojta gminy Jab-
lonka. Organizátormi bol gminný úrad a žiacky športový 
klub z Podvlka a DPZ z Orávky. 

Súťaže sa zúčastnilo 206 cyklistov, ktorí zápasili v rôz-
nych vekových kategóriách. Horskí cyklis�  súťažili na tra-
�  vytýčenej popri lyžiarskom vleku v Orávke. Dĺžka trate 
mala viac ako 4 kilometre. Súťaž sťažovali zrážky a blato. 
Záver patril odmenám pre víťazov, ktorým gratulovali zá-
stupcovia gminy Jablonka, richtár obce Orávka J. Kwaś-
nica, riaditeľ Poháru soľnej cesty C. Kuczkowicz a hlavný 
rozhodca pretekov J. Klinik.

Bezpečnosť súťažiacim a divákom zaručovala prítom-
nosť členov DPZ z Jablonky a Orávky. Výsledky pretekov sú 
uvedené na webovej stránke: www.pucharszlakusolnego.
pl v založke výsledky. (ms)

* * *

Oravská cesta – výstavba ukončená
24. augusta 2012 sa v gminom úrade v Jablonke usku-

točnila konferencia tykajúca sa ukončenia výstavby Orav-

skej cesty, ktorá vedie z Jablonky do Winiarczykówki. Kon-
ferencie sa zúčastnili: riaditeľ Malopoľskej správy ciest 
z Krakova G. Stech spolu so zástupkyňou Martou Majovou, 
starosta Bobrowa A. Grobarčík, vojt gminy Jablonka A. 
Karlak, vojt gminy Veľká Lipnica B. Jazowski, vedúca Odde-
lenia vojvodských ciest v Novom Sączi A. Mężyková a ďal-
ší. V rámci modernizácie tohto úseku boli opravené mosty 
na rieke Čierna Orava, na potoku Syhlec, Lipnica, kým na 
potoku Kriváň vznikol nový most. Obnovený bol asfaltový 
povrch na úseku od Jablonky do Zubrohlavy. Celkovo pro-
jekt bude stáť 4 milióny eur. 

Slovenský úsek tejto cesty je ešte vo výstavbe, prebie-
hajú dokončovacie práce, preto starosta Bobrowa pozval 
všetkých prítomných na konferenciu po slovenskej strane 
až na koniec septembra, keď už aj tam budú defi ni� vne 
ukončené všetky stavebné práce. (ms)

* * *

Kanalizácia v Orávke v roku 2013
23. augusta 2012 bola podpísaná zmluva na realizáciu 

kanalizácie v obci Orávka. Vykonávateľom výstavby bude 
fi rma zastupovaná Krzysztofom Machnikom. Inves� ciu 
budú realizovať v druhom polroku tohto roku. (ms)

* * *

Hasičsko-športové preteky 
V polovici augusta t.r. sa na športovom šta-

dióne vo Veľkej Lipnici – Centre uskutočni-
li hasičsko-športové preteky. Pretekov sa zúčastnili 
družstvá: DPZ Murovanica, Centrum, Prívarovka a Ký-
čory a dve mládežnícke skupiny z Murovanice a Kýčor. 
Výsledky pretekov v kategórii dospelých: prvé miesto pat-
rilo Prívarovke, druhé Kýčoram, tre� e Murovanici, štvrté 
Centrum. V kategórii mládežníkov sa víťazom stalo druž-
stvo z Kýčor. 

Počas vyhodnotenia pretekov vojt B. Jazowski odovzdal 
cer� fi káty ukončenia kurzu prvej pomoci, ktorý prebiehal 
dva mesiace a bol fi nancovaný gminou. Tieto diplomy si 
vyzdvihli: M. Wnenk, P. Rudnicki, D. Kucek, D. Antałczyk 
a M. Broda. (ms)

* * *

Zlatí jubilanti
12. júla 2012 sa v priestoroch Gminného kultúrneho 

strediska v Czarnom Dunajci uskutočnila výnimočná a milá 
slávnosť, počas ktorej vojt Józef Babicz odovzdal zlatým 
jubilantom medaily za dlhoročný manželský život. Jubilan-
tom gratulovali aj predsedníčka gminnej rady Beata Pale-
niková, gminná pokladníčka Stanisława Pilchová a vedúca 
matričného úradu Józefa Rafaczová. Stretnu� e rozveselil 
folklórny súbor „Tatry” z Ratułowa.

Odmenených bolo 39 manželských párov. Medzi nimi 
boli aj naši krajania Štefánia a Jozef Pytelovci z Podsklia. 
Všetkým manželským párom prajeme veľa zdravia, rados-
�  v rodinnom kruhu a ešte viaceré takéto pekné jubilea.
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Jurgovský Deň poľovníka
V rámci XI. dní tatrzańskich wici sa 29. júla t. r. konal 

X. deň poľovníka v Jurgove, ktorý sa začal sv. omšou v krás-
nom podtatranskom prostredí v jurgovskom amfi teátri za 
účas�  viacerých veriacich a účinkujúcich. 

Tento rok na úvod poduja� a zahrali poľovnícke signály: 
Virat (hraný vtedy, keď sa uloví zver), Slávnostné lesnice 
a Jeleň poľovníci z Mestského poľovníckeho spolku POĽA-
NA zo Spišskej Belej zo Slovenska. Najdôležitejším bodom 
programu bola strelecká súťaž O jurgovskú pušku, ktorá 
láka na poduja� e mnohých milovníkov poľovníctva z oko-
litých obcí.

Počas zápolenia súťažiacich prebiehal kultúrny prog-
ram. Prvá sa na scéne objavila miestna dychovka, ktorá 
zahrala viaceré spišské melódie. Po nej prišlo na rad folk-
lórne pásmo s názvom Pasenie oviec, ktoré divákom pre-
zentoval folklórny súbor Kičora z Lendaku zo Slovenska. Po 
nich divákom zahrala Gminná dychovka z Koźminka a ne-
skôr mládežnícka ľudová kapela zo súboru Malé Podhalie 
– spišská skupina z Jurgova, ktorú nacvičuje M. Zapleta-
lová. Goralské tance a spev si diváci pozreli v podaní FS 
Regle J. Jędrola z Poronina. So spišskými tancami, spevom 

a melódiami sa publiku predviedol domáci folklórny súbor 
– spišská skupina Malého Podhalia. Zaujímavým bodom 
programu bola ukážka špecifi ckého druhu fi tnesu s náz-
vom Zumba. 

Zhromaždení diváci mohli počas poduja� a zakúpiť tom-
bolu, ručne vyrábané nádoby a ochutnať jedlá regionálnej 
kuchyne. Tradične sa na záver programu uskutočnila vese-
lica pri hudbe kapely STOP. (dm)

Poľovnícke signály v podaní členov združenia Poľana

Koncertuje dychová hudba z Jurgova

JURGOV

V posledný prázdninový víkend sa konali celosloven-
ské poľovnícke slávnos�  v obci Svätý Anton. Zišli sa tam 
poľovníci a milovníci prírody zo Slovenska, Rakúska, Poľ-
ska, Maďarska, Talianska, Čiech, Írska a pri tejto príleži-
tos�  oslavovali aj 50. výročie založenia Múzea vo Svätom 
 Antone, ktoré bolo vyhlásené za významné lesnícke mies-
to. Tomuto miestu hovoria aj pútnické miesto poľovníkov 
v rámci celej strednej Európy. Účastníci osláv si každoroč-
ne pripomínajú odkaz legendy o Sv. Hubertovi: „Zver nie-
len loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prí-
rode.“ Návštevníkov na toto poduja� e lákajú aj zaujímavé 
súťaže, o. i. o najkrajší poľovnícky šperk, nôž, klobúk či o 
najsympa� ckejšiu poľovníčku pod názvom Hájnikova žena. 
Najväčšiemu záujmu sa teší súťaž o naj bradu. V súťaži 5 F 
sa zasa vyhodnocoval najsúcejší poľovník s fl intou, � ašou, 
frajerkou, fajkou a hrou na ferbľu (kartová hra). Z � ašky sa 
háda podľa vône druh pálenky, v disciplíne fajka treba si 

do nej natlačiť tabak, vyfajčiť ho a kto prvý vyklepe čistý 
popol, vyhráva. S dubovou fl intou zas hádzali do diaľky a 
� ež písali z vybraných slov list frajerke.

Počas poľovníckych slávnos�  prebiehali aj Majstrovstvá 
Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri a maj-
strovstvá Slovenska vo vábení jeleňov o Putovný pohár Hu-
bertlov-Halali. Počas celého poduja� a si návštevníci mohli 
prezerať v kaš� eli expozíciu Múzea vo Svätom Antone.

Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič.

Zaujímavosťou je Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slo-
vensku, ktorá bola založená pred tromi rokmi. Teraz do nej  
pribudli ďalšie dve osobnos� . Čestné miesto v nej odteraz 
majú aj Štefan Teren a Karol Konrád. Pekný symbolický krst 
ihličím mala kniha Wild life. Jedná sa o publikáciu, v ktorej 
sa nachádzajú najkrajšie fotografi e slovenských autorov s 
tema� kou prírody. (aj)

Dni Svätého Huberta vo Svätom Antone
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Pre obyvateľov Vyšných Lápš je tento rok bohatý na ju-
bilejné výročia. Najskôr dobrovoľný požiarny zbor slávil 
sté výročie svojej existencie a v septembri si dychový 

 orchester pripomenul 130. rokov svojej pôsobnos� .
Oslavy stého výročia požiarneho zboru, spojené s po-

sviackou ľahkého zásahového vozidla, sa uskutočnili 12. 
augusta t.r. za prítomnos�  mnohých hos�  a obyvateľov 
obce. Slávnosť sa začala pochodom požiarnikov od požiar-
nej zbrojnice ku kostolu na slávnostnú bohoslužbu, ktorú 
odbavil miestny farár dp. Czeslaw Hałgas na úmysel ha-
sičov a ich rodín. Počas kázne farár vyzdvihol ich ťažkú, 
namáhavú a často nebezpečnú prácu. Dnes sa nám slovo 
hasič nespája už len s požiarom, ale vidíme ho pri cestných 
nehodách, živelných pohromách ako záplavy, víchrice a 
pod. Nakoniec farár vyjadril slová vďaky a uznania pre celý 
zbor. Po sv. omši sa požiarnici a hos� a presunuli opäť k po-
žiarnej zbrojnici, kde zaznela štátna hymna a bola vztýčená 
štátna vlajka. Potom prišiel čas na krátky prierez históriou 
zboru, ktorú prezentoval predseda vyšnolapšanských po-
žiarnikov Zdzisław Skorupka.

Z histórie zboru
Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ) 

vo Vyšných Lapšoch bol založený 
v roku 1912. Jeho predchodcom bola 
Ohňová stráž. Počas prvej svetovej 
vojny hasičský zbor formálne neexis-
toval. Ďalšia písomná zmienka o ob-
novení jeho činnos�  pochádza z roku 
1928 a nachádza sa v Štátnej správe 
PZ v Novom Targu.

Prvým veliteľom DPZ bol Ján Ziemian. V roku 1913 obča-
nia kúpili pre zbor prvú ručnú striekačku, ktorú dovážali k zá-
sahu konským záprahom. Túto striekačku vlastnia po dnešný 
deň a je svedectvom dlhej požiarnickej tradície vo Vyšných 
Lapšoch. 

Od roku 1928 bol predsedom zboru vtedajší učiteľ a zá-
roveň riaditeľ základnej školy vo Vyšných Lapšoch Ján Plu-
ciński a veliteľom krajan Augus� n Bryja. O dva roky oby-
vatelia darovali DPZ prvú zástavu, neskôr bol predsedom 
Eduard Payerhin, a od roku 1941 funkciu veliteľa zastaval 
Dominik Biziak. 

V rokoch 1919-1945 boli vo Vyšných Lapšoch tri väčšie 
požiare. V roku 1919 požiar spálil skoro celú drevenú zá-
stavbu obce. Zasa počas vojnového ťaženia, v roku 1945, 
vyhorela jedna tre� na obce. Oheň vzbĺkol z podpálenia dre-
vených domov vojakmi. V tom čase vyhorela fara a horná 
časť obce. 

Vďaka snahám Augus� na Bryju, Dominika Biziaka 
a richtára obce Dominika Jadamca v roku 1948 zbor získa-
va z demobilu anglickú motorovú striekačku STANDARD. 
Ďalšiu motorovú striekačku DPZ dostáva až v roku 1962. 
V tom istom roku sa požiarnici začali podnikať prvé kroky 
vo veci výstavby novej požiarnej zbrojnice. Najskôr kúpili 
pozemok a začali zhromažďovať stavebný materiál. S vý-
stavbou sa začalo v roku 1965. Do prevádzky bola uvedená 
v roku 1971 a slúži im po dnešný deň.

Od roku 1967 funkciu veliteľa prevzal Severin Krišík a pred-
sedom bol Dominik Biziak. V roku 1970 sa veliteľom stal Pavol 
Griglák, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1983, pričom 
predsedom bol v tom čase Jozef Krišík. Vďaka ich snahám 
bola v roku 1972 kúpená motorová striekačka M-800. 

V 1973 Oblastné veliteľstvo hasičského zboru v Novom 
Targu odovzdalo pre DPZ zásahové vozidlo značky STAR 20. 

100 ROKOV 
 DPZ VO VYŠNÝCH LAPŠOCH

VYŠNÉ LAPŠE
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Nové zásahové vozidlo umožňovalo rýchlejší zásah v prípade 
nebezpečenstva. Toto vozidlo slúžilo vyšnolapšanským po-
žiarnikom do roku 1996.

V roku 1983 sa veliteľom stal Jozef Mazurek a túto funkciu 
zastával do roku 2006, najdlhšie v histórii zboru a za to mu ha-
siči udelili � tul čestného veliteľa. Predsedom bol v tom čase 
Ján Kedžuch, ktorý plnil túto funkciu do roku 2001 a tak� ež je 
čestným predsedom DPZ.

Vďaka snahám výboru dobrovoľného zboru v roku 1983 
Okresná správa hasičského zboru v Novom Targu darovala 
hasičskej jednotke motorovú striekačku PO-5.

Požiadavky modernizovať technické výbavenie zboru rást-
li a preto v roku 1993 z inicia� vy Romana Stančaka, Štefana 
Kedžucha, Jána Grigľáka a výboru DPZ obyvatelia obce kúpili 
pre svoju požiarnu jednotku nové zásahové vozidlo značky 
STAR 244, ktoré im slúži dodnes. Finančne kúpu tohto auta 
podporila aj urbarialná spoločnosť a Gminný úrad.

V druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storo-
čia prebehla oprava chátrajúcej zbrojnice a bolo zavedené 
elektrické kúrenie. Zmena vedenia zboru nastala v rokoch 
2001-2003, kedy funkciu predsedu prevzal Ján Šoltýs, ktorý 

predčasne zomrel. Po ňom sa 
predsedom stál Andrej Šoltýs 
a bol ním do roku 2006. V tomto 
období bolo v obci päť väčších 
pohrôm. Najväčší požiar vypu-
kol v roku 2003 na ul. Na Brzegu, 
ale vďaka dobre zorganizova-
nej a rýchlej akcii vyšnolapšan-
ských hasičov a pomoci jedno-
� ek z okolitých obcí sa podarilo 
zachrániť obytné domy. V roku 
2005 zbor dostal od obyvateľov 
obce a krajanov žijúcich v zá-
morí novú zástavu. Predsedom 
zboru v rokoch 2006-2011 bol 
Fran� šek Krišík, veliteľom Ján 
Šoltýs. V roku 2009 vyšnolap-
šanská požiarna jednotka bola 
vybavená moderným selek� v-
nym systémom informovania 
o nebezpečenstve a rýchlym 
upovedomením požiarnikov 
správou SMS, čo prispelo k rých-
lejším a správnejším zásahovým 

akciám. V roku 2010 požiarnici s úspechom dokázali zabez-
pečiť obec pred nepredvídanými následkami povodne, ktorá 
bola najväčšia, na akú si miestni pamätajú. 

V tom istom roku bolo z inicia� vy zboru kúpené ľahké 
zásahové vozidlo značky MERCEDES VITO, ktoré bolo ofi ciál-
ne posvätené práve teraz pri príležitos�  100. výročia DPZ. 
Finančné prostriedky na kúpu tohto auta pochádzali z vlast-
ných prostriedkov DPZ a z členského všetkých hasičov. Zbor 
sa oboha� l aj o novú motorovú striekačku značky TOHATSU, 
ktorá bola kúpená z prostriedkov Gminného úradu.

Neustále, od roku 2005, sa DPZ vo Vyšných Lapšoch usilu-
je, aby jeho jednotka mala nové náradie, aby sa zvýšila úro-
veň činnos�  zboru. Chvályhodné je aj to, že v radoch hasičov 
nechýba mládež, ktorá má záujem o nezištnú pomoc blížne-
mu a o záchranu ľudského života a majetku. Starší požiarni-
ci sú spokojní, že ich v tejto dôležitej službe Bohu na chválu 
a blížnemu na pomoc má kto nahradiť. 

Čestní hostia. Vpredu pri mikrofóne E. Siarka Slávnostný nástup hasičov
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V roku 2011 povolali do funkcie veliteľa zboru Pavla Trzo-
pa, pričom funkciu predsedu zastáva Zdzisław Skorupka. 
Vlani hasiči previedli opravu interiéru zbrojnice a zateplili ju. 
Financie dostali z gminného rozpočtu z Nižných Lápš a získali 
si aj podporu z prostriedkov z Európskej Únie. Ďalším cieľom, 
ktorý si zbor vytýčil je plán kúpy nového zásahového vozidla, 
ale, ako hovoria členovia zboru, je to za� aľ len hudba budúc-
nos� .

Vyznamenania
Po krátkom priereze dejinami zboru vo Vyšných Lapšoch 

nastala vznešená chvíľa udeľovania vyznamenaní. Zlatú me-
dailu za zásluhy pre požiarnictvo získali: Marián Gryglak, syn 
Pavla, Andrej Šoltýs, syn Jozefa, Jozef Swoczyk, syn Fran� ška, 
Ján Šoltýs, syn Dominika, Krištof Krišík, syn Jána. Striebornú 
medailu za zásluhy pre požiarnictvo si vyzdvihli: Andrej Šol-
týs, syn Dominika, Zdzisław Skorupka, syn Adama, Sebas� án 
Trzop, syn Jozefa, Dominik Šoltýs, syn Dominika, Ján Šoltýs, 
syn Jana. Bronzovú medailu si zaslúžili: Pavol Trzop, syn Se-
bas� ána, Marek Tomaškovič, syn Jozefa; Andrzej Sołtys, syn 
Andreja, Dariusz Tomaškovič, syn Jozefa, Jozef Swoczyk, syn 
Romana, Czesław Gryglak, syn Mariana, Tomáš Šoltýs, syn 
Marka, Adrián Kolodej, syn Fran� ška, Rafał Tomaškovič, syn 
Jozefa, Krištof Braviak, syn Jozefa. Príležitostné sochy sv. Flo-
riána za dlhoročnú službu blížnym získali: Ján Kedžuch, syn 
Jana, Jozef Mazurek, syn Pavla, Dominik Šoltýs, syn Tomáša, 
Fran� šek Krišík, syn Pavla, Adam Skorupka, syn Andreja, Ján 
Krišík, syn Jana, Dominik Knutel, syn Dominika, Štefan Ke-
džuch, syn Jána.

Po týchto slávnostných chvíľach nastalo dlho očakávané 
posvätenie nového zásahového vozidla značky MERCEDES 
VITO farárom dp. Czeslawom Hałgasom. Vyšnolapšanskí po-
žiarnici prevzali kľúče od richtára obce Antona Šoltýsa a ne-
skôr prišla na rad prezentácia vozidla. Bol to čas rados�  a vi-
diteľný výsledok snažení mnohých ľudí. K tomu sa pripojili 
gratulácie a slová vďaky od poslanca snemu PR a súčasne aj 

predsedu Vojvodskej správy DPZ Edwarda Siarku, ďalej zá-
stupcu vojta Antona Sovy a predsedu Gminnej správy DPZ 
Bogumiła Łojeka. Po ukončení ofi ciálnej čas�  programu boli 
všetci hos� a pozvaní na slávnostný obed. Večer bola pre všet-
kých obyvateľov obce zorganizovaná veselica pri hudbe sku-
piny Sykowni, ktorá trvala do ranných hodín.

Pri príležitos�  významného jubilea – 100. výročia zboru 
vo Vyšných Lapšoch obyvatelia obce vyjadrujú hasičom po-
ďakovanie za ich obetavú a nezištnú prácu, ktorú vykonávajú 
v prospech všetkých. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia 
Život a praje čo najmenej zásahov a čo najviac pekných stret-
nu�  v kruhu ostatných hasičov.

Dorota Mošová

VYŠNÉ LAPŠE

Sošky sv. Floriána pre podporovateľov zboru: 
D. Knutela, D. Šoltýsa a Š. Kedžucha

Vzácna chvíľa posviacky nového vozidla

Významenania pre hasičov: P. Trzopa, D. a R. Tomáškovičovcov
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Ferkove kone
Koníky moje, koníky vrané,
čo povieš, kupec, čo bys’ dal za ne?

„To peklo, čo sme vtedy zažili, Bože, na to sa do smr-
�  nedá zabudnúť,“ začal svoje rozprávanie Fran� šek Baláž, 
otec Ing. Fran� ška Baláža, viceprimátora mesta Nitry, sediac 
v útulnej obývačke vo svojom dome na Chrenovej. „Prav-
du povediac, nerád na � e udalosti spomínam. To bom-
bardovanie prinieslo nášmu mestu veľkú skazu a more 
utrpenia. Mnohí zahynuli, mnohí zostali dokaličení... Aj ja 
som zažil svoje...“ doložil a vráskavé čelo sa mu ešte viacej 
zvraš� lo a na chvíľu sa odmlčal. Zdalo sa, že staré rany v duši 
sú síce zahojené, ale každý návrat do minulos�  ich zno-
vu rozjatruje... Je to, akoby stará rana frontového vojaka, 
ktorá aj po rokoch pôsobí bolesť pri každej zmene počasia 
i nálady a človeku pripomína čosi zlé, nepríjemné. Takou 
ťažkou a nepríjemnou spomienkou pre Fran� ška Baláža 
staršieho boli udalos�  onoho tragického a pre Nitranov 
pamätného dňa, 26. marca 1945 - bombardovanie mesta. 
„Prechod frontu, ktorého sme sa všetci tak veľmi báli, sa 
nám o niekoľko dní zdal iba takými ostrými vojenskými ma-
névrami, to najstrašnejšie sme už prežili pri bombardova-
ní.“ Trochu sa predklonil, aby si odložil knihu, ktorú dovtedy 
držal v rukách, pohodlne sa usadil v kresle a bolo vidieť 
na ňom, že tá prvotná neistota a rozpaky z neho opad-
li a že je pripravený na súvislé rozprávanie. „Vtedy som 
bol rezký osemnásťročný mládenec a na mojich pleciach 
spočívala starosť nielen o našu rodinu, ale aj o výživu veľ-
kého po čtu osôb žijúcich v našom meste. Zabezpečoval 
som rozvoz mlieka do niekoľkých stravovacích stredísk 
pre početné osadenstvo. Boli to strediská na Biskupskom 
úrade na Hrade, vo Veľkom seminári na terajšom Pri-
binovom námes� , v Kláštore na terajšej Farskej ulici i v 
Misijnom dome na Kalvárii. Vtedy sme bývali v Malých 
Janíkovciach a mlieko som vozil z janíkovskej farmy na 
voze ťahanom dvoma koňmi.“ Zasmial sa akoby pre seba 
a � chšie poznamenal:

„Dnes už v meste povoz s koňmi ani neuvidíte, aj keď 
by ste zapla� li; iba ak na Siho�  v parku, v tom malom zve-
rínci...“ Uvedomil si, že odbočuje od hlavnej témy a po-
kračoval ďalej normálnym tónom:

„Robota ma bavila, aj keď som musel zavčasu vstávať, 
obriadiť kone a pripraviť mlieko do kanví, zapriahnuť a po-
brať sa krokom do mesta. Mal som v rukách liace, ktorými 
som usmerňoval krok peknej paripy koni, čo bolo v tom 
čase viacej, ako dnes jedno auto. Svoj zaužívaný pracovný 
rytmus som si zachovával v každom počasí po celý rok. Lenže 
teraz na začiatku Veľkého týždňa som bol už od rána akýsi 
nesvoj. Večer sa nám na farmu donieslo, že v Komja� ciach 
zažili po bohoslužbe z kostola vychádzajúci ľudia veľkú ma-

sakru. Skosili ich sovietske s� hačky ako žito. Ranených bolo 
toľko, že ich maďarské úrady dovolili odvážať aj do Nitry.“

Znovu sa odmlčal; zadíval sa pred seba, aby pozbieral 
myšlienky a pokračoval: „Okrem toho prichádzala jar a bolo ju 
cí� ť z každého závanu povetria. Tešil som sa z � chého rána, 
pretože po dlhšom čase umĺkla kanonáda, ktorá nám dlhý 
čas pripomínala, že front je blízko a že sa zvádzajú tuhé 
boje o to, aby sa pohol od Hrona k nám. Pamätám sa dob-
re, v to ráno bolo neobyčajne � cho, až ma to prekvapilo. 
Ale keď po ceste do mesta toto zlovestné � cho prerušilo na 
chvíľu vzdialené dunenie delostreleckej paľby, všetka po-
hoda v duši sa rozplynula a jej miesto opäť zaujala nejasná, 
ale o to nepríjemnejšia predstava vojnovej haravary. Znovu 
sa mi vrá� la trudnomyseľnosť; akási ťažoba mysle, ktorá ako 
nočná mora zaľahne na človeka a nie a nie sa jej zbaviť. Veď 
naše mesto front nemôže nijako obísť. Každé takéto mesto 
bolo vhodným obranným bodom pre ustupujúcu neme-
ckú armádu.

Že Nemci túto krvavú vojnu znovu prehrali, nám už bolo 
dávno jasné. Do jesene minulého roka sme vojnu vníma-
li viacej iba cez vojenské transporty na železnici a letecké 
poplachy pri preletoch anglo-amerických bombardérov. 
Po celú vojnu sme o Nemcoch takmer neslýchali. Až od 
Povstania, kedy Nemci obsadili Slovensko, sme ich prítom-
nosť vnímali aj v našom meste cez sídlo gestapa, ktoré bolo 
vo Verôho vile pri meš� anke, cez deportácie židov, kopanie 
zákopov... Ale v meste bola iba malá nemecká posádka. 
Vojenské kasárne v strede mesta boli naplnené našimi 
vojakmi, príslušníkmi domobrany, ktorí viacej nosili rýle a 
lopaty než pušky. Aspoň boli pod ochranou, lebo po dedi-
nách Nemci chlapov brali do lágrov do Nemecka.“

„Ako si pamätáte ďalšie udalos�  v to osudové ráno v 
pondelok, na začiatku Veľkého týždňa?“ zavrá� l som roz-
právača k hlavnej téme nášho rozhovoru.

„V to ráno som bol okolo deviatej práve vo Veľkom semi-
nári. Práve som končil s vykladaním kanví, iba sme sa tro-
chu zarozprávali, pretože dvaja seminaris� , čo mali ten 
deň službu v kuchyni, mi hovorili niektoré podrobnos�  
o včerajšom bombardovaní Komja� c a o plnej nitrianskej 
nemocnici ranených, dovezených od� aľ. Neviem, ako dlho 
sme sa rozprávali, keď náš rozhovor v miestnos� , kam som 
kanvy s mliekom preniesol, prerušila siréna. Že by letecký 
poplach...? Ale to vám poviem, bola to len kratučká chvíľ-
ka, lebo sme sa nestačili ani poobzerať a už sa to na nás 
valilo..., rev motorov lietadiel a ťažké detonácie bômb. V 
tomto okamihu som si spomenul na kone na ulici. Nestačil 
som sa však obrá� ť smerom k dverám, keď ma zrazu akási 
cudzia neosobná sila mrš� la k veľkému prípravnému stolu 
kuchynskej miestnos� , až mi vyrazilo dych. Lenže to nebolo 
všetko. Ako som sa oprel o stôl a nahol nad ním, nová tla-
ková vlna ma zrazila na stôl. Bola taká silná, že keď som sa 
spamätal, uvedomil som si, že som vlastným telom po-

EMIL VONTORČÍK

NITRIANSKE INFERNO (10)
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sunul ťažký stôl. Ako som sa neskôr dozvedel, tentoraz to 
bol priamy zásah bomby do záhrady seminára. Pocí� l som 
nesmiernu bolesť v drieku, ale strach o život a pud seba-
záchovy bol silnejší a vyhnal ma z budovy cez kúdol dymu a 
prachu von na ulicu. Prvé čo som si uvedomil bolo, že moje 
kone s vozom zmizli, bez stopy. Plne som si to uvedomil, ale 
zároveň som vnímal aj výbuchy bômb v meste a v panike 
som sa začal utekať po schodoch dolu z Horného mesta 
vedľa biskupských vinných pivníc na Podzámsku ulicu. Bol 
som zdesený a nič ma nemohlo zastaviť v boji o život. Bežal 
som von z mesta cez starý park smerom na Dražovskú ces-
tu, kde som narazil na veľký kráter po bombe. Trochu som 
sa spamätal a nabral som smer vpravo, na Chrenovú.

Neviem ani ako som sa dostal pred náš dom, kde bý-
vali rodičia. Moja uplakaná matka vedela, že som práve v 
meste uprostred toho pekla, ktoré od� aľto zábleskmi 
ohňa a obrovskými stĺpmi dymu a červeného tehlového 
prachu dávalo predstavu apokalyp� ckej hrôzy. Uplakaná, 
zalamujúc rukami ma už oplakávala, ale zároveň v nádeji 
ma aj vyzerala na ulici, pokým som sa neukázal. Keď som ju 
zazrel, stačil som zvolať: ,Mama moja, žijem, neboj sa!‘ a 
vrhol som sa do jej náručia.

Po čase, ako sme sa trochu upokojili a ubezpečili sa, že 
nálet sa za� aľ neopakuje, pou� eral som si pot z čela, napil 
som sa vody a začal som sa zaoberať myšlienkami na voz 
a kone. Rozhodol som sa napokon - aj napriek matkin-
mu prehováraniu, aby som nikam nechodil - že pôjdem 
naspäť do mesta a obzriem sa po nich. Buď ich nájdem 
mŕtve, alebo živé. Stra� ť sa len tak nemohli... A dobre som 
urobil. Vydal som sa do mesta peši po ceste, keď sa tu na-
raz objavil na ceste koč so správcom cirkevného majetku 
Gejzom Bartosiewiczom. Zastal mi a vzal ma so sebou, aj 
keď sa veľmi náhlil, lebo mal v meste svoju manželku. 
Leteli sme do mesta zadymeného a zaprášeného, čo sa 
len dalo a pokiaľ nám to krátery a rumoviska dovoľovali. 
Cez most a Mostnú ulicu sme sa dostali až k Šteigerovi a tu 
som vystúpil. Pobral som sa cez uličky smerom k Hornému 
mestu, obzerajúc sa po ceste, či nezbadám niekde medzi 
zničenými povozmi a mŕtvymi koňmi aj � e svoje... Srdce 
mi silno bilo vzrušením od nedočkavos�  i od hrôzy, ktorá 
ma sprevádzala na každom kroku pri pohľade na hromady 

su� n, krátery, horiace a dymiace drevené trámy, na mŕtve 
telá v neprirodzených polohách.

Ani sám neviem, ako som sa nakoniec dostal až na 
hradné nádvorie. Ocitol som sa rovno pred nitrianskym 
arcibiskupom Karolom Kmeťkom, ktorý ma dobre poznal 
a hneď ma posielal do úkrytu v obave, že nálet sa každú 
chvíľu zopakuje. Prvý, kto ma v pivnici ohlásil, bol arcibis-
kupov kočiš Jozef Miškolci. Vedel dobre, čo ma trápi, preto 
mi hneď vysypal, že voz i kone sú v bezpečí. Miškolci videl, 
ako som si konečne vydýchol a rozjasnila sa mi tvár a preto 
pokračoval:

,Kone sa � , prirodzene, splašili a trapom vybehli, našťas-
� e, sem na hradné nádvorie, tak ako boli naučené. Poznal 
som ich a hneď som ich upratal do drevárne, aby znovu neu-
šli. Voz máš na nádvorí.‘

Keď som ho vypočul, zrazu ma čosi vymrš� lo z miesta 
a nedbajúc na príkazy pána arcibiskupa pobral som sa po 
kone, zapriahol som ich, plesol bičom a hybaj dolu kop-
com. Lenže ani utekať po ulici nebolo ľahké. Na Samovej 
ulici pri fran� škánskom kostole mi prekážal rozbitý povoz 
s múkou. Kone boli mŕtve a tak som nemohol prekážku 
odstrániť, ale iba pomaly po chodníku ju obísť a tak som 
sa dostal na Župné námes� e a od� aľ som sa hnal rovno 
domov.“

Sedíme v útulnom prostredí obývačky a pozerám sa 
na obrazy a fotografi e na stenách, na desiatky drobných 
artefaktov, ktoré domácim oživujú spomienky na rôzne 
rodinné udalos� , až nakoniec sa ho spýtam:

„Už ste niekedy o týchto udalostiach a osobných zá-
žitkoch hovorili s niekým od novín alebo z rozhlasu. Veď 
počet žijúcich pamätníkov sa každým rokom zmenšuje. O 
baskickej Guernice zbombardovanej nacis� ckou letkou v 
španielskej občianskej vojne vie zásluhou Picassovho obrazu 
a ľavicovej literatúry celý svet. Podobne o anglickej Coven-
try. O bombardovaní Drážďan a niektorých ďalších nemec-
kých miest v posledných týždňoch vojny sa dodnes vedú 
spory a zvýrazňuje sa morálna obžaloba spojencov v II. 
svetovej vojne...”

„Ste prvý, s ktorým o týchto svojich zážitkoch hovorím. 
Téma bombardovania Nitry bola po dlhé roky v našom mes-
te tabu. Patrilo by sa postaviť na pamäť toľkých obe�  takej 
veľkej tragédie aspoň dôstojný pomník, lebo to čo je umies-
tené pred budovou Krajského súdu, za dôstojný pamätník 
nemožno považovať... Prešlo už dvadsať rokov od pádu 
komunizmu, a v našom meste sa v tejto veci nič nedeje...“ 
Hos� teľ sa na chvíľu odmlčal, aby sme ochutnali trochu zo-
borského vína, a potom pokračoval:

„Niečo sa predsa len udialo, lebo ste u mňa a ako vi-
dím, ste s celou záležitosťou veľmi dobre oboznámený. 
Je teraz na vás a všetkých zainteresovaných predstavite-
ľoch mesta, akú publicitu dáte tejto významnej tragickej 
udalos�  novodobých dejín nášho mesta. Zaväzuje vás k 
tomu nadchádzajúce výročie tejto smutnej udalos� , pre-
tože - ako som už bol povedal - žijúcich pamätníkov tejto 
tragédie každým rokom ubúda...“

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s. 183)
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Počas našich  potuliek po Žilinskom samosprávnom 
kraji budeme v dnešnom čísle pokračovať v prechádzke po 
rázovitom slovenskom kraji Liptove, ktorý patrí medzi naj-
navštevovanejšie turis� cké des� nácie na Slovensku. V zi-
me i v lete si tu každý môže vybrať z množstva zábavných 
parkov, termálnych kúpeľov, prírodných scenérií, rázovi-
tých dediniek či športových stredísk.

VLKOLÍNEC

História Príroda Relax

����� ����� ���

Malá podhorská osada Vlkolinec vás určite osloví, ak 
máte radi nostalgické návraty do minulos� . Je to to� ž naj-
zachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Sloven-
sku, ktorá nie je narušená novou výstavbou a ktorá bola 
aj z tohto dôvodu v decembri 1993 zapísaná do zoznamu 
Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

dlaždice, pece i predmety bežnej spotreby boli sčas�  zre-
konštruované a tvoria tak zaujímavé múzeum v prírode 
predstavujúce túto keltskú osadu. Zážitok z ponorenia do 
minulos�  umocňuje prekrásny výhľad na Liptovskú Maru 
a okolitú prírodu. Keďže sa archeoskanzen Havránok na-
chádza na priľahlom vŕšku, výstup a prehliadka čiastočne 
preveria aj vašu fyzickú kondíciu.

Potulky po Žilinskom samosprávnom kraji

Jedna z typických 
vlkolinských uličiek

Zariadenie tradičnej izby 
vo Vlkolinci

V obci je štyridsaťpäť pôvodných stavieb ľudovej architek-
túry, ktoré tvoria pozoruhodnú architektonickú jednotu. 
Drevenice s priľahlými hospodárskymi objektmi, zrubová 
dvojpodlažná zvonica a jediná murovaná stavba – baro-
kovo-klasicis� cký kostolík sú verným obrazom niekdajšej 
slovenskej horskej obce s celým jej svojrázom. Prehliadku 
tvorí predovšetkým prechádzka dedinou s jedinečnou at-
mosférou, ktorú dotvára krásna krajina Veľkej Fatry.

HAVRÁNOK
História Príroda Relax

������� ������� ���

Prívržencov histórie, a zvlášť obdivovateľov keltskej 
kultúry, iste zaujme archeoskanzen Havránok nachádzajú-
ci sa v oblas�  Liptovskej Mary. Ide o archeologickú lokalitu 
z mladšej doby železnej. V 1. storočí pnl. tu stála keltská 
osada Ko� nov s obe� šťom, kde sa obeťou náboženských 
rituálov stávali aj ľudia. Obydlia, obe� ská, hradby, mosty, 

Z Havránku je pekný výhľad na okolité liptovské obce

 V tomto obetisku padli za obeť bohom 
aj ľudia

Významné nálezisko na Havrán-
ku našlo svoje odzrkadlenie aj 
na slovenskej známke

Kúpele Lúčky

KÚPELE LÚČKY
Relax Služby Príroda
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Ak chcete spojiť relaxáciu v príjemnom � chom prostre-
dí Chočských vrchov s účinkami liečivej vody, tak na Liptove 
určite nevynechajte návštevu kúpeľov Lúčky. Tieto kúpele 
sa nachádzajú na rozhraní Oravy a Liptova, necelých 14 km 
od Ružomberka, pričom patria medzi najstaršie kúpele na 
Slovensku. Minerálna voda, ktorá sa nachádza vo všetkých 
bazénoch je vhodná na liečbu ženských ochorení, chorôb 
pohybového ústrojenstva, nervových ochorení a chorôb 
z povolania. V rámci kúpeľov je celoročne otvorený Aqua 
– Vital Park, ktorého súčasťou je sedací bazén s termálnou 
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minerálnou vodou s teplotou od 36 do 38°C, rekreačný ba-
zén s rozličnými atrakciami ako vzduchové sedadlá, pro� -
prúd, vzduchové lehátka, vodná čaša, masážne trysky, chr-
liče vody, podhladinové osvetlenie a saunový svet, kde si 
môžete vychutnať � nsku alebo mentolovú saunu, rímsky 
parný kúpeľ, Kneippov kúpeľ či tepidárium. Občerstviť sa 
môžete v Snack bare so širokou ponukou jedál a nápojov. 
K dispozícií je tak� ež vnútorný minerálny bazén s teplotou 
vody od 33 do 35°C.

AQUAPARK TATRALANDIA

Relax Služby Príroda Šport
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Máte radi zábavu, pohyb a dobrodružstvo? Potom si v naj-
väčšom celoročne otvorenom areáli vodnej zábavy na Slo-
vensku, Poľsku i Čechách – Aquaparku Tatralandia určite 
prídete na svoje. Môžete si vybrať so 14 bazénov s mine-
rálnou vodou, ktorá nesie stopy paleogénneho mora po-

JASNÁ NÍZKE TATRY
Relax Služby Príroda Šport
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Láka vás dobrá lyžovačka v lone krásnej liptovskej prí-
rody? Potom druhý najvyšší š� t v Nízkych Tatrách Chopok 
a na ňom postavené stredisko Jasná je to pravé. Na se-
vernej i južnej strane Chopka, ktoré by už v tejto zimnej 
sezóne mali byť prepojené vlekmi, nájdete viac ako 36 
kilometrov upravených zjazdoviek rôznych obťažnos�  od 
začiatočníkov až po náročných lyžiarov, vrátane nočnej 
prevádzky. Vyznávači snowboardingu si iste prídu na svo-
je v trendovom Snowparku, naprázdno však neobídu ani 

krývajúceho územie Liptovskej kotliny pred štyridsia� mi 
miliónmi rokov, pričom pôsobí blahodarne na pohybové 
a dýchacie ústrojenstvo. Do týchto bazénov s najrôznejší-
mi atrakciami sa môžete spus� ť na ra� e i bez neho až trid-
sia� mi toboganmi a šmýkačkami. Jedine v tomto aquapar-
ku nájdete jedinečný tropický komplex so stálou teplotou 
30°C, originálnou tropickou fl órou, reštauráciou, bazénmi 
a výhľadom na Tatry. Kúpele, masáže či procedúry najrôz-
nejšieho druhu ponúka zas Keltský saunový svet a Wellnes 
Paradise. Počas letnej sezóny sa de�  i dospelí môžu zaba-
viť pri rozmanitých animačných programoch, na športovis-
kách, ale i v priľahlom Funparku, kde na vás čaká tak� ež 
množstvo adrenalínových atrakcií. Ubytovanie s kapacitou 
až 700 lôžok je rozdelené do rôznych tema� ckých oblas� , 
z ktorých si môžete vybrať podľa toho či chcete stráviť do-
volenku v štýle indiánskej osady, rybárskej zátoky, reme-
selníckeho dvora, liptovskej osady, v detskom svete alebo 
radšej v roman� ckom či inom prostredí.

Nový tropický komplex

V Aquaparku Tatralandia si môžete užiť množstvo zábavy

...i v lete

V Jasnej si prídete na svoje v zime...

skialpinis� , bežeckí lyžiari, korčuliari či hráči ľadového ho-
keja, ktorí sa môžu realizovať na ľadovej ploche nachádza-
júcej sa v stredisku. Zo zvedavos�  môžete vyskúšať jazdu 
na akomsi spojení lyží a sánok tzv. Skifoxe alebo snežný 
bicykel, ktorý má namiesto kolies lyže, či prípadne zábav-
nú nočnú sánkovačku. Ak si čokoľvek zabudnete, nemusíte 
sa obávať, pri nástupných staniciach lanoviek sú rôzne do-
plnkové služby, vrátane požičovní a športových obchodov. 
Ak ste sa rozhodli, že prišiel správny čas naučiť sa zimné 
športy, tak v stredisku je k dispozícii najväčšia lyžiarska 
a snowboardová škola. Nudiť sa na Chopku nebudete ani 
v lete. Takmer stometrový hrebeň národného parku Níz-
ke Tatry je vyhľadávaný kvôli turis� ke, lanovkám, ale aj 
modernému Bikeparku, ktorý ponúka podmienky tak pre 
profesionálnych ako aj menej skúsených jazdcov. Pre po-
znaniach� vých návštevníkov sa tu nachádza najvyššie po-
ložené Múzeum prírody na Slovensku. Odvážnejší si môžu 
vyskúšať paragliding, lanový park či skalolezenie.

Milica Majeriková-Molitoris
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Aj v liste zo začiatku roku 1964 spišský ordinárius prosil 
prímasa Wyszyńského, aby veľkodušné a veľkorysé kroky na 
patričných miestach podujal vo veci vrátenia spišskej diecé-
ze 18 farnos� , odpojených od nej v medzivojnovom období, 
a potom � ež koncom roku 1945. Aj v tomto liste nájdeme 
historické zdôvodnenie slovenských práv na toto územie. 
Biskup Vojtaššák ešte aj teraz veril, že korektúra hraníc spiš-
skej diecézy je reálna: Veľké Poľsko urobilo by voči malému 
Slovensku veľkorysé gesto, keby si dnes povedalo, ako kedysi 
Hyram Šalamúnovi, že je to „Chabul“, čo núka za Cédry od-
vezené z Libanonu. Veru, územie Oravy a Spiša je „Chabul“ 
za odňaté Tešínsko a jeho uhlie. A preto taký darúnok Veľké 
Poľsko radšej odmietne, alebo sa ho zriekne, aby dopomohlo 
k zahojeniu rany stále krvácajúcej na tele malého Slovenska.  
(...)  Aké by to bolo krásne gesto, keby aj krakovský biskup-
ský Ordinárius farnos�  toho územia vrá� l spišskej diecéze, 
aby ich už mala, keď v blízkej budúcnos�  príde na Slovensku 
k novému ohraničovaniu cirkevného územia diecéz1. V prí-
pade druhého listu nemáme žiadne správy o tom, či list bol 
expedovaný, a ak áno, či spišský ordinár dostal odpoveď.

Záver
Výnimočnú starostlivosť o Slovákov v Poľsku vyvinul 

otec biskup Ján Vojtaššák na rozhraní rokov 1940/41, keď 
oslobodenému z zaisťovacieho tábora dp. Antonovi Siko-
rovi, skôr správcovi jurgovskej farnos� , umožnil pastoračnú 
činnosť v slovenských farnos� ach v Spišskom Hrhove, a vo 
Vikartovciach, samozrejme s plnou kongruou, ktorú dostá-
val z Ministerstva školstva a národnej osvety; ďalej v rokoch 
1945/46, keď sa veľmi staral o oslobodenie uväzneného, 
najskôr v Novom Targu a potom v Krakove, novobelského 
a krempaského farára, vdp. Fran� ška Móša; následne, roz-
hodnu� m z 23. novembra 1945, t.j. v čase Móšovho uväzne-
nia, mu ponúkol faru vo Veľkej Frankovej. Pravý zamagurský 
martýr mohol potom, už po prepustení z väzby pôsobiť vo 
Veľkej Lomnici a vo Veľkej Frankovej, pri plnom fi nančnom 
zabezpečení v podobe kongruy. Podobne sa spišský ordinár 
postaral, rozhodnu� m z 23. novembra 1945, o pôsobenie 
v slovenskej pastorácii vypovedaných z Poľska a niekedy aj 
telesne inzultovaných slovenských dušpas� erov. Koncom 
roka 1945 podnikol závažný krok v prospech prenasledova-
ných Slovákov v Poľsku. To� ž v liste z 29. decembra 1945 

86 In: Trstenský, Viktor. Sila viery, sila pravdy. (Život a dielo najdôs-
tojnejšieho  otca biskupa Jána Vojtaššáka, mučeníka cirkvi a národa). 
Bra� slava 1990, s.  369 – 371.

Z právneho hľadiska návrat dvoch dekanátov do spišskej diecézy 
bol možný, pravda keby s tým súhlasili najvyššie poľské cirkevné orgány, 
lebo poľsko-va� kánsky konkordát z 10. februára 1925 už vtedy nepla� l. 
Nepla� l teda ani jeho IX. článok (Żadna część Rzeczypospolitej Polskiej 
nie będzie należała do biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza 
granicami Państwa Polskiego), a preto sa cirkevné hranice nemuseli 
kryť s poli� ckými. Teda síce severný Spiš a horná Orava by boli naďalej 
súčasťou Poľska, ale cirkevne by patrili do spišskej diecézy.

sa obrá� l na dvoch poľských kardinálov, aby sa podujali 
intervencie u poľskej vlády, smerujúcej k návratu 18 spiš-
ských a oravských farnos�  do spišskej diecézy. Lebo len tak 
si biskup Vojtaššák predstavoval záchranu Slovákov, ktorí, aj 
keď nechceli, sa po 20. máji 1945 ocitli v cudzom štáte. Žiaľ, 
biskupova prosba nebola vypočutá. 

Prosbu o korektúru severných hraníc spišskej diecézy, 
tentokrát už bez súvislos�  s právnym a fak� ckým postave-
ním Slovákov v Poľsku, biskup Vojtaššák zopakoval v liste, 
napísanom 7. januára 1964 v Senohraboch pri Prahe, príma-
sovi Poľska, kardinálovi Štefanovi Wyszyńskému. V tomto 
poslednom pokuse o prinavrátenie hraníc spišskej diecézy 
do pôvodného historického stavu spišský ordinár, umučený 
dlhodobým väzením, prosil poznanského arcibiskupa, aby 
veľkodušné a veľkorysé kroky na patričných miestach podu-
jal, aby sa dva dekanáty, spolu len 18 farnos� , vrá� li na Slo-
vensko. Dopomohlo by to k zahojeniu rany stále krvácajúcej 
na tele malého Slovenska.

Doteraz sa nám nepodarilo zis� ť, či poľský prímas dostal 
Vojtaššákov dopis, a v prípade, že ho obdržal, aká bola jeho 
reakcia. Veľkú starostlivosť biskupa Vojtaššáka o sloven-
ských katolíkov z Poľska dokresľuje jeho materiálna pomoc, 
ktorú poskytoval spišským a oravským utečencom, hľadajú-
cim záchranu na Slovensku.

prof. dr hab. Jozef Čongva

OTEC BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK A SLOVÁCI V POĽSKU (6)

Biskup Ján Vojtaššák
1877 Zákamenné - 1965 Říčany

Študoval na gymnáziách v Trstenej a v 
Ružomberku, od r. 1895 teológiu v seminári v 
Spišskej Kapitule. R. 1901 – 10 kaplán v Hor-
nej Zubrici, Kvačanoch, Bijacovciach, Podvl-
ku, Zubrohlave, Ús�  nad Oravou, Tvrdošíne, 
vo Veličnej a vo Vyšných Repašoch, r. 1911 
– 19 farár vo Veličnej, r. 1919 – 21 správca 
diecéznej kancelárie, neskôr rektor boho-
sloveckého seminára v Spišskej Kapitule, r. 
1921 vysvätený za spišského biskupa. V máji 
1945 zatknutý a bez vyšetrovania väznený 
v Prahe-Ruzyni, r. 1951 odsúdený na 24 ro-
kov väzenia. R. 1918 signatár Mar� nskej deklarácie, neskôr prívrženec 
autonomis� ckého programu, odmietal čechoslovakis� cké tendencie a 
pokusy oslabiť slovenskú r. k. cirkev. Organizátor a predseda Ústrednej 
katolíckej charity na Slovensku, podporovateľ cirkevného školstva, spol-
kovej činnos�  a náboženskej tlače. Po r. 1945 nepoľavil v úsilí brániť po-
zície r. k. cirkvi, nesúhlasil s poštátnením cirkevného školstva, požadoval 
právo cirkvi na slobodné hlásanie kresťanskej náuky, na náboženskú vý-
chovu na školách, vlastnú tlač, spolky, rehole, výchovu kňazov, sociálnu 
činnosť a neobmedzené kontakty s pápežskou kúriou. R. 1990 zrušením 
rozsudku rehabilitovaný. Viedol literárnu a redaktorskú činnosť, podpo-
roval aj Spolok sv. Vojtecha a Ma� cu slovenskú. Zúčastnil sa na prekla-
de sv. Písma (knihy Genezis), autor a spoluautor náboženských úvah, 
homílií a vieroučných výkladov. Zostavovateľ a redaktor slovenského 
liturgického Rituála (1937), ktorým sa r. k. cirkev na Slovensku osamos-
tatnila od ostrihomských obradných kníh. R. 1964 v la� nskom rukopise 
opísal situáciu cirkvi na Slovensku po r. 1948. R. 1908 zakladateľ, r. 1913 
– 27 vydavateľ a redaktor časopisu Sv. Rodina, spoluzakladateľ tlačiarne 
a nakladateľstva Lev v Ružomberku.

Zdroj: Reprezentačný biografi cký lexikón Slovenska. Mar� n 1999



č. 9/2012 • roč. 54 • 29

Na margo zjazdu Oravcov
Pred niekoľkými týždňami, v dňoch od 19. do 22. júla 

t.r., boli mnohí krajania svedkami zjazdu Oravcov, ktorý 
zorganizovala gmina Jablonka v spolupráci s gminou Veľ-
ká Lipnica. Veľkolepý názov – 1. Svetový zjazd Oravcov sa 
výrazne odrazil na forme poduja� a. Viacerí účastníci, ktorí 
sa zúčastnili na tomto poduja� , svorne tvrdili, že po orga-
nizačnej stránke to bolo perfektne zorganizované poduja-
� e. Ako to Slováci zvyknú povedať klobúk dole. Nápad bol 
vynikajúci, ale čomu nakoniec slúžil?

Už samotný plagát, na ktorom je zobra-
zené Poľsko v národných farbách, aspoň 
trochu zorientované osoby zarazí. V čom 
je problém? Veľkými písmenami je to� ž na 
plagáte napísané – I. svetový zjazd Oravcov, 
avšak na plagáte je vyznačený len neveľký 
kúš� k tejto malebnej krajiny, ktorý patrí Poľsku. A čo s os-
tatnou časťou Oravy? Azda počas tohto poduja� a sa slo-
venská Orava stala Kysucami, či Liptovom, alebo nejakým 
iným regiónom? V žiadnom prípade. Celý čas bola Ora-
vou. Tento náhly zvrat je o to prekvapujúcejší, že v rámci 
poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce medzi gminou 
Jablonka a mestom Trstená je na každom kroku akcento-
vaná skutočnosť, že Orava je historicky i geografi cký neroz-
deliteľný celok, ktorý bol rozdelený umelou čiarou, a teda 
hranicou. Cieľom tejto spolupráce je spájať to, čo bolo 
pred desaťročiami násilne rozdelené. 

Avšak ak idú fi nancie z európskych fondov nabok, vra-
ciame sa späť tam, kde sme ešte pred dvadsia� mi rokmi 
boli, a to do obdobia, keď bola Orava predelená čiarou 
a naďalej aj zostáva, síce už nie až tak viditeľnou, ale zato 
hlboko vrytou do pamä�  ľudí, do ich mentality. Zjazd Orav-
cov v takomto vydaní bol demonštráciou poľskos�  tohto 
kúsočka regiónu, ktorý sa nedokáže zmieriť so svojou slo-
vensko-uhorskou históriou. Sila zjednocovania a približo-
vania sa k sebe navzájom ľudí po obidvoch stranách hrani-
ce náhle vyprchala.

Napriek mnohým arogantným postojom voči Slovákom 
v Poľsku, Spolok Slovákov v Poľsku nemá záujem bojovať 
s gminou Jablonka, alebo jej čelným predstaviteľom vojtom 
Antoninom Karlakom. Jediné, o čo má záujem, je to, aby 
mohol v tejto gmine naďalej pôsobiť, postaviť svoj kultúrny 
stánok a rozvíjať činnosť. Činnosť, ktorá nie je namierená 
ani pro�  Poľsku, ani pro�  gmine, ale činnosť, ktorá bude 
udržiavať a zveľaďovať slovenskú iden� tu Oravcov, ktorí sú 
aj podľa zákona rovnoprávnymi obyvateľmi Poľska.

Avšak aj v tomto smere gmina hádže Slovákom v Poľ-
sku pod nohy polená. Niekedy mám dojem, ako keby sa 
pán vojt riadil starým, ale veľmi dobre známym rímskym 
heslom Divide et impera, teda Rozdeľuj a panuj. Aký vý-
znam má takýto postoj voči Oravcom, ak hlavným cieľom 
poduja� a bolo spájanie, prepojenie, nadviazanie kontak-
tov medzi tými, čo dávno odišli do zámoria alebo sa rozišli 
po Európe a tými, čo zostali bývať na rodnej hrude. Zreteľ-
ným príkladom prístupu k pozývaným bol spôsob pozýva-
nia samotných Slovákov.

Na jednej strane boli pozvané ofi ciálne delegácie zo 
Slovenska, zástupcovia regiónov, vyšších územných celkov, 
partnerských miest či dokonca diploma� ckí zástupcovia 
Slovenska, ale čelní predstavitelia Spolku Slovákov v Poľ-
sku, ktorý dodnes ak� vne pôsobí na tomto území a ktorý 
už viac ako 60 rokov ak� vne povznáša kultúrny život na 
hornej Orave, boli zďaleka obídení. Podobne dopadli aj 
Oravci a ich potomkovia, ktorí odišli z tohto územia dokon-
ca do vtedajšieho Československa, kde založili nové obce, 
či už Orávku alebo Novú Lipnicu. Takto vznikol dojem, že 
Slováci boli delení na tých lepších a tých horších. Tí, čo sú 
spoza hranice, boli prijateľní, vlastní už nie. Hádam len na 
niekoľko výnimiek. Výnimkou bola predsedníčka OV SSP 
na Orave Genovéva Prilinská, ktorá bola pozvaná na všetky 
poduja� a. Podpredseda ÚV SSP na Orave Fran� šek Harka-
buz už toľko šťas� a nemal a predseda MS SSP v Jablonke 
Ján Bašisty pozvaný vôbec nebol. Tak� ež nebol pozvaný 
predseda SSP prof. Jozef Čongva, gen. tajomník SSP Ľ. Mo-
litoris, ani žiaden zástupca redakcie krajanského časopisu 
Život, ktorý sa problémami hornej Oravy zaoberá častejšie 
ako všetci mediálni partneri poduja� a spolu. Niet sa však 
na čo urážať. Nevadí, prežijeme, veď čo nás nezabije, to 
nás posilní, nebudeme sa predsa nasilu tlačiť tam, kde nás 
nepozývajú, ale vyhrážať sa priamo či nepriamo slovami 
– Tu medzi nami, na Orave, žijú ľudia, ktorí chceli zničiť 
tento zjazd, ale sa im to nepodarilo. Ja sa však s nimi do 
roka a do dňa porátam. – ktoré vyslovil vojt A. Karlak prav-
depodobne na adresu predsedu MS SSP v Jablonke, alebo 
slová – Toto prehráte – adresované vojtom generálnemu 
tajomníkovi ÚV SSP počas osláv štátneho sviatku Dňa Ús-
tavy SR, na ktorý bol pozvaný generálnym konzulom SR, 
nepochybne prekračujú elementárne hranice úcty voči 
druhým ľuďom.

Poduja� e malo spájať a nie deliť. Áno, z jednej strany 
hádam všetci účastníci hovorili o veľkolepos�  tohto podu-
ja� a, na druhej strane pozornému oku účastníkov neunik-
lo, že nie všetko bolo s kostolným poriadkom. Žiaľ, alebo 
našťas� e, nebol som na toto poduja� e pozvaný, a tak 
mám všetky informácie z druhej ruky, podotknem však, že 
nielen od krajanov. Vzhľadom na to by som rád dal pries-
tor priamym účastníkom tohto zjazdu, aby vyjadrili svoj 
názor.

Rád by som z tohto dôvodu zacitoval niektoré čas�  listu 
(celý list je k dispozícii v redakcii), ktorý je reakciou orav-
ského rodáka vysťahovalca, nášho dopisovateľa a zároveň 
priameho účastníka zjazdu Oravcov, ktorý polovicu svojho 
života strávil na Orave a neskôr odišiel do zámoria. List je 
zároveň reakciou na diskusiu, aká sa rozpútala na strán-
kach Gazety Wyborczej, a tak� ež komentárom k I. sveto-
vému zjazdu Oravcov: Ako účastník tohto zjazdu som sa 
rozhodol vyjadriť svoj názor. (...) Narodil som sa na Orave 
o čosi skôr ako pán vojt. (...) Na Orave som žil 39 rokov, 
z čoho 13 rokov som pracoval na predsedníctve Gminnej 
národnej rady vo Veľkej Lipnici. Dobre som poznal rodinu 
pána vojta, jeho brata Vendelína, statočného požiarni-
ka DPZ, a jeho sestry, z ktorých jedna býva na Slovensku 
a druhá v Jablonke. Podobne ako pán vojt, aj ja som sa učil 
v škole slovenský jazyk. Dostali sme vysvedčenia v dvoch 

KOMENTÁR
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jazykoch – v poľskom a slovenskom s nápisom Základná 
škola č. 1-2 vo Veľkej Lipnici so slovenským vyučovacím ja-
zykom. Preto nemôžem príliš súhlasiť s tým, že pán vojt 
viac ako pol storočia počas obdobia Poľskej ľudovej repub-
liky nevedel o slovenskej čas�  tohto regiónu a nevychová-
val sa s  jej obyvateľmi, keď jeho brat i sestry pracovali 
v Československu. (...)

Nikto na Orave by nemal kri� zovať Spolok Slovákov 
v Poľsku, pretože práve vďaka nemu existuje dodnes vše-
obecnovzdelávacie lýceum, ktoré vzniklo ako škola so slo-
venským vyučovacím jazykom. Vrá� m sa späť k histórii: 
V roku 1951 na búrlivej schôdzi členov Urbára v Jablon-
ke, z ktorých väčšina bola Slovákmi, bolo rozhodnuté, že 
v budove, ktorá patrí členom Urbára, bude založená škola, 
tj. všeobecnovzdelávacie lýceum. Keďže však táto budo-
va bola malá, Slováci začali budovať novú školu. Výstav-
ba bola fi nancovaná zo štátnych prostriedkov a urbárska 
spoločnosť odovzdala na tento účel časť trhoviska. Prvým 
riaditeľom slovenského lýcea bol Stefan Wacławiak. Zo 
slovenskej strany sa najviac zaangažovali: Anton Baliga, 
Ignác Kašprák, Anton Nižník, Alojz Šperlák, Štefánia Zbo-
reková, Eugen Ko� , Ján Páleník, Karol Páleník, Ján Kovalík. 
Týmto ľuďom patrí chvála naveky, pretože bez nich by lýce-
um v Jablonke nikdy v 20. storočí nevzniklo. V tomto lýceu 
študovala tak� ež slovenská mládež zo Spiša.

Čo sa týka zjazdu, bol to veľký propagandis� cký úspech 
vojta A. Karlaka, ktorého na každom mieste a v každom prí-
hovore vychvaľovali až k nebesiam. Zjazd bol zároveň veľ-
kým úspechom výboru klubu Babia Góra z Chicaga a tak� ež 
pôsobiaceho pri klube hudobno-tanečného súboru. Patrí 
im za to veľká chvála, pretože na americkej zemi propagujú 
oravskú kultúru a hudbu. Ešte raz „chvála im za to“.

Čo sa týka pri� ahnu� a Oravcov z celého sveta na I. sve-
tový zjazd Oravcov do Jablonky, bol to obrovský neúspech. 
Neviem, odkiaľ sa zobral počet 300 ľudí, ktorí natrvalo bý-
vajú za hranicami Poľska. Podľa môjho počítania tento po-
čet trojnásobne a možno ešte viac presahoval reálny počet 
hos�  zo zámoria. Na 13 oravských obcí, ktoré sa nachá-
dzajú na území Poľska, sa z USA zjazdu zúčastnili: 4 osoby 
z výboru klubu Babia Góra, 8 tanečných párov zo súboru, 
2 inštruktori súboru, 6 členov ľudovej hudby, okrem toho 6 
osôb z rodín z Hornej Zubrice, Eugeniusz Sandrzyk z Jablon-
ky, z Veľkej Lipnice boli dve osoby – jedna sprevádzala de�  

zo súboru a druhá prišla ako nezávislý návštevník. A to je 
všetko. Bolo ešte niekoľko osôb z Chicaga pôvodom z Chyž-
ného, ktoré prišli na Oravu navš� viť rodinu pri príležitos�  
svadby a hodov na sviatok sv. Anny. Ledva narátame 60 
osôb spoza veľkej mláky.

Preto sa vynárajú zásadné otázky: Po prvé: Aký bol vý-
znam organizovať takýto zjazd pre tak malý počet zahra-
ničných hos� ? A po druhé: Či naozaj bolo potrebné viac 
ako rok bojovať vo veci názvu zjazdu obviňujúc sa navzá-
jom? Tieto otázky kladiem pánu vojtovi i  organizačnému 
komitétu.

Zjazd sa skončil a život plynie ďalej. Všetci musia žiť ďa-
lej vedľa seba, pretože pre všetkých je Orava ich matkou 
a oravské nárečie je ich prvým nárečím. 

Čo sa týka programu zjazdu a jeho moderovania, prvé 
dva dni boli moderované len v poľskom jazyku a nie v orav-
skom nárečí – to sa mi vôbec nepáčilo, ale čo mám robiť, 
keď bol vraj, z toho čo som počul, vydaný taký príkaz, čo 
som sa náhodou dozvedel od pána Haniaczyka. Keď som 
obdivoval jeho trombity v jeho stánku, podišla vtedy pek-
ná dáma, ktorá moderovala počas prvého dňa otvorenie 
zjazdu a umelecký program len v poľskom jazyku. Opýtal 
som sa pána Haniaczyka, ako to teda je, pretože v Amerike 
počas slávnos�  a hodov, ktoré organizujeme my, moderá-
tori moderujú poduja� a v goralskom alebo oravskom ná-
rečí, a muži pri baroch v nárečí, teda po našom, dokonca 
preklínajú. Opýtal som sa teda opäť, či táto pekná dáma 
je z Oravy, keď nevie rozprávať oravským nárečím. Pán 
Haniaczyk mi povedal, že je Oravankou a hovorí oravským 
nárečím, ale bol taký príkaz, aby moderátorka zjazdu mo-
derovala zjazd v poľskom jazyku.

Ešte viac som sa zarmú� l, keď sa na druhý deň v rám-
ci konferencie „Orava bližšie svetu – svet bližšie k Orave“ 
predseda klubu Babia Góra Jan Laciak privítal so všetkými 
na úvod príhovoru v oravskom nárečí a následne dodal, že 
„ľahšie by sa mu rozprávalo v nárečí, ale čo má robiť, keď 
nemôže.“

My sme prišli na Oravu, aby sme sa započúvali do orav-
ského nárečia, v ktorom sme vyrastali, a tu na nás čakalo 
také prekvapenie.

Nálada sa mi zlepšila na tre�  deň zjazdu, pod Babou 
horou vo Veľkej Lipnici a na štvrtý deň počas „Oravského 
leta“, počas ktorých už bolo všetko moderované v nárečí 
a aj spev už bol na oravskú nôtu.

Na záver by som rád položil ešte jednu otázku – kedy 
bude ďalší zjazd? – so strachom, aby tento prvý nebol zá-
roveň aj posledným, pretože je zvykom, že na záver zjazdu 
sa určuje termín toho ďalšieho, čo sa však v tomto prípade 
nestalo. Škoda.

Posielam Vám veľký pozdrav spoza veľkej mláky prajúc 
všetkým Oravcom, tým, ktorým sa cí� a byť Poliakmi, i tým, 
ktorí sa cí� a byť Slovákmi veľa vzájomnej lásky a úcty k sebe 
navzájom pripomínajúc si slová Jána Pavla II. počas XXII. 
svetového dňa mieru (1. januára 1989), ktorého hlavným 
heslom bola „Úcta k menšinám je podmienkou mieru“.

S oravským pozdravom „AHOJ“

Veľkolipničanin z USA
Sprac: Marián Smondek

Foto: Božena Bryjová

Stretnutie krajanov z Oravy v klubovní SSP v Jablonke
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Po rokoch štúdia, 
metroch ťahákov, 
desiatkach prebdených nocí 
a náročných skúšok, 
je najvyšší čas využiť vedomos�  
a vykročiť v ústrety 
šťastnej budúcnos� .

Nedávno k nám prišla milá správa, že krajan Jozef 
Klukošovský z Krempách úspešne ukončil vysokoškolské 
štúdium na Univerzite Komenského v Bra� slave a stal sa 
magistrom v odbore všeobecnovzdelávacích predmetov 
slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra. 
Srdečné gratulujeme!

Redakcia Život a ÚV SSP

***
Prišla veľká chvíľa, 
päťdesiatka 
Tvoj prah prekročila. 
Roky plynú ako voda, 
spomínať sa na ne dá. 
Čas, ten pútnik na ceste, 
nepostojí na mieste. 
Trieš�  sa v nás na črepiny, 
rozdeľuje nám šediny. 
A na druhú misku váh 
nám prihodí 
občas zopár slnečných 
a dobrých dní. 
My v � e Tvoje 
spolu s Tebou dúfame, 
všetko najlepšie Ti do nich želáme. 
Vďačnosť de� , radosť z nich, lásku ženy, 
splnené sny, priania, túžby, tajné plány, 
nech vždy správnou cestou vedú Tvoje kroky 
a napokon zdravia, šťas� a dlhé roky. 
Čo sám chceš, kiežby sa Ti splnilo, 
to Ti praje manželka, de�  a súrodenci s rodinami.

Toto prianie patrí krajanovi Dominikovi Bendikovi z 
Novej Belej pri príležitos�  50. narodenín, ktoré oslávil 17. 
septembra 2012. Vinš zaslala manželka s deťmi a súroden-
ci s rodinami.

***

Oprava
V Živote č. 8/2012 na strane 31 bolo nesprávne uvedené 

číslo výročia sobáša 65 namiesto 55. Za vzniknutú chybu sa 
jubilantom Helene a Fran� škovi Ščurekovcom veľmi ospra-
vedlňujeme. Jubilan�  sa zosobášili 11. augusta 1957.

Redakcia

Blahoželania Prajeme Vám úsmev šťas� a 
denne žiariaci na Vašich tvárach, 
k tomu vernú rodičovskú lásku, 
ktorá príjemne pri srdiečku hreje 
a nech sa každý deň to krásne 
slniečko vo Vás smeje.

Blahoželanie putuje k trojroč-
nému Grzesiovi Kalatovi a jeho 
jednoročnému bračekovi Karolo-
vi Kalatovi z Novej Belej. Pri prí-
ležitos�  ich narodenín im želanie 
zasielajú rodičia i starí rodičia.

***

Na svet prišla 
trochu hlasná -
z Vašej lásky 
vzácny kvet. 
Nech je zdravá, 
šťastná, krásna, 
to Vám želá 
celý svet.

Toto pranie zasielame krajanom Eweline a Markovi 
Klukošovským z Novej Belej, ktorým sa 3. augusta t.r. na-
rodila dcérka Dária. Prajeme im nesmiernu radosť plynúcu 
z rodičovstva.

Dožinkové oslavy 
vo Veľkej Lipnici

V prvú septembrovú nedeľu sa uskutočnili XIV. gmin-
né dožinky vo Veľkej Lipnici. Na úvod všetci účastníci tejto 
slávnos�  ďakovali počas sv. omše za dar tohtoročnej úro-
dy. Priniesli so sebou symbolický dožinkový veniec a plody 
vypestované na poliach. Počas sv. omše richtár čas�  Veľká 
Lipnica - Centrum F. Janowiak poďakoval bývalému faráro-
vi prelátovi B. Kołaczovi za zavedenie tradície dožinkových 
slávnos�  v gmine. Dožinkový veniec pripravila rodina rich-
tára a Ž. Surowczykovej. 

Srdečne gratulujeme talen-
tovanému muzikantovi Micha-
lovi Królovi z Kacvína ku prija-
� u na hudobné konzervatórium 
v Žiline, kde sa bude vzdelávať v 
študijnom odbore cirkevná hud-
ba a hra na organe. Držíme mu 
palce a dúfame, že svoj talent 
bude pod vedením ústretových 
a skúsených pedagógov ďalej 
rozvíjať a nadviaže na tradíciu 

významného kacvínského rodáka, vynikajúceho hudobní-
ka Jána Strelca. Zároveň chceme touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí boli ústretoví a nápomocní pri promptnom 
vybavovaní množstva formalít súvisiacich so štúdiom na 
Slovensku a umožnili Michalovi, aby mohol štúdium začať 
už v tomto školskom roku.

ÚV SSP a redakcia
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu me-

siaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej ka-
plnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• 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.
• 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. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovza� a Panny Márie o  

8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a fi liál-

ka Malá Franková o  9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

68. výročie SNP
29. augusta si Slovensko uc� lo pamiatku všetkých pro-

� fašis� ckých bojovníkov, ktorí padli v Slovenskom národ-
nom povstaní (SNP). Pri tejto príležitos�  prebehli viaceré 
pietne akcie po celej krajine. Zároveň sa pripomenul vý-
znam SNP, jeho odkaz, ktorý je aktuálny aj v dnešnej dobe. 
V celonárodnom meradle symbolickým aktom bolo pre-
menovanie Nového mosta v Bra� slave na Most SNP. 

Predseda Slovenského zväzu pro� fašis� ckých bojovní-
kov Pavol Sečkár uviedol vo svojom príhovore pre médiá, 
že SNP nás zaväzuje k úcte voči odbojárom a vďačnos� , ale 
aj k tomu, aby sme si pamiatku predkov a odkaz ich boja 
naďalej niesli. 

Mali by sme si pri tejto príležitos�  spomenúť na od-
bojárov z radov našich krajanov zo Spiša a Oravy, ktorí sa 
zúčastnili SNP a viacerí z nich sa už z bojísk nevrá� li do-
mov, lebo práve oni sa pričinili k tomu, aby sme nažívali v 
mieri. Tým odbojárom, ktorí sú ešte medzi nami, ako napr. 
Jozef Tomáškovič z Fridmana, Jozef Griguš z Krempách a 
ďalší, na ktorých mená si nevieme spomenúť, patrí vďaka. 
A tým, ktorí opus� li naše rady – česť ich pamiatke. (aj) 

Po bohoslužbe sa na športovom ihrisku uskutočnil kul-
túrny program, v ktorom sa prezentovala dychová hudba, 
ľudová kapela a detský folklórny súbor. 

Najskôr však na úvod miestny farár Z. Zięba posvä� l 
chlieb ako symbol tohtoročnej úrody a vojt Gminy Veľká 
Lipnica B. Jazowski rozkrojil bochník chleba a rozdával ho 
prítomným na ochutnávku. Okrem toho boli zorganizované 
viaceré zaujímavé súťaže spojené s poľnohospodárstvom. 
Napr. súťaž v ostrení kosy, mlátení obilia, mútení masla, 
zbieraní zemiakov, ručnom pletení krátkych a dlhých po-
vriesiel. Súťaže boli súhrne vyhodnotené a podľa toho sa 
ukázalo, obyvatelia ktorej čas�  Veľkej Lipnice sú najzruč-
nejšími poľnohospodármi. Po zrátaní získaných bodov zo 
všetkých súťaží sa víťazom stala časť Murovanica, druhé 
miesto patrilo Prívarovke, tre� e Centru, štvrté Kyčorom a 
piate Skočíkom. 

Bola aj vyhodnotená súťaž Najlepší gazda v roku 2012, 
v ktorej v jednotlivých čas� ach obce boli najšikovnejší od-
menení a to: v Murovanici – 1. Aniela a Štefan Stopiakovci, 
2. Ignác Stopiak. V Centre: 1. Emília a Peter Danielovci, 2. 
Dorota a Karol Małkusiakovci, 3. Žofi a a Eugen Lichosy-
tovci. V čas�  Skočíky: 1. Alicja a Vladislav Karnafelovci, 2. 
Marta a Kazimierz Spyrkovci. V čas�  Prívarovka: 1. Mária a 
Jozef Karkoszkovci, 2. Anna a Stanislav Brenkusovci. V čas�  
Kyčory: 1. Aniela a Fran� šek Janiczakovci a 2. Bronisława a 
Albin Białońovci.

Prítomní si mohli pochu� ť na výborných regionálnych 
jedlách a zabávať sa do vôle na rodinnej veselici. Nezabud-
lo sa ani na de� , pre ktoré boli pripravené nafukovačky, 
kolotoče, zábavy a kultúrny program.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková
Zdroj: www.lipnicawielka.pl, foto:B. Kowalczyk
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Dňa 8. mája 2012 zomrel v Nede-
ci vo veku 73 rokov krajan

FRANTIŠEK ŠEVČÍK
Zosnulý bol dlhoročným horlivým 

čitateľom časopisu Život. Odišiel od 
nás starostlivý otec, dedo a svokor. 
Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 27. mája 2012 zomrela v Ne-
deci vo veku 69 rokov krajanka

JOZEFÍNA ŠEVČÍKOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku 

a vernou čitateľkou časopisu Život. 
Odišla od nás vzorná krajanka, sta-
rostlivá manželka, matka, babička, 
prababička, sestra a teta i dráha su-
seda. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 13. júna 2012 zomrel v Nedeci 
vo veku 80 rokov krajan

ANTON KAŠICKÝ
Zosnulý bol dlhoročným ak� vnym 

krajanom našej miestnej skupiny 
v Nedeci. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo, svokor, 
švagor. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 3. júla 2012 tragický zahynul 
vo veku 19 rokov

MATÚŠ TATKA
Zosnulý pochádzal zo slovenskej 

rodiny. Bol dobrým, statočným, usi-
lovným synom v rodine. Zanechal 
otca, matku, bratov, sestru, deda, 
pradeda, babku, tety, ujov, kamarátov 
a kamarátky. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Dňa 28. júna 2012 zomrela v Jurgove vo veku 76 rokov 
krajanka

MÁRIA DUDZIAKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou časopisu Život. Odi-

šla od nás dobrá manželka, matka, stará mama, babička 
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 23. júna 2012 zomrel v Kacví-
ne vo veku 91 rokov krajan

FRANTIŠEK JÁNOŠÍK
Zosnulý bol dlhoročným členom 

Spolku, verným Slovákom, dlhoroč-
ným čitateľom Života a odbojárom, 
ktorý bol počas druhej svetovej vojny 
vojakom v slovenskej armáde. V roku 
2006 získal odznak Vojnový veterán 

od Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý mu 
odovzdal za prítomnos�  celej rodiny vojenský pridelenec 
plk. Vasil Kuzmiak z Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo 
Varšave. 

Spolu s manželkou prežili šťastne dlhé roky a vychovali 
v slovenskom duchu svoje de� . Odišiel od nás vzorný kra-
jan, starostlivý manžel, otec, dedo a pradedo. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne

Dňa 21. augusta 2012 zomrela v Repiskách - Grocholo-
vom Potoku vo veku 80 rokov krajanka

ŠTEFÁNIA MAZUREKOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoročnou čitateľkou 

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

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách - Grocholov Potok

Dňa 10. mája 2012 zomrela v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši vo veku 81 
rokov krajanka

KATARÍNA 
SERDELOVÁ

rod. Cervásová

Zosnulá pochádzala zo sloven-
skej krajanskej rodiny z Novej Belej. 
V mlados�  odišla za vzdelaním na 

Slovensko, kde sa vydala a usadila v Liptovskom Svätom 
Mikuláši. Napriek väčšej vzdialenos�  od domova vždy so 
záujmom sledovala krajanské dianie v rodnej obci. Bola 
dlhoročnou vernou čitateľkou Života. Odišla od nás dob-
rá krajanka, starostlivá manželka, matka, babka, sestra a 
teta. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

ODIŠLI OD NÁS



34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Hádanky
Ukryje ťa, keď je treba, 
pred vodou, čo padá z neba.
Čierny, modrý, červený,
Pod každým si chránený.
Čo je to?

2. Neboj sa ho, ve-ve-rička, ne-boj sa ho,
briezka, veď ho dobre spúta-ného na špagáte mám, na špagáte mám.

1. Le�  .......... pod oblohou, chvostom divo

plieska,  le-�   ...........   pod oblohou,  krúži sem a tam,          krúži  sem a  tam.

ALOJZ ČOBEJ

Letí .............. pod oblohou

Milé de� , 
vašou úlohou je vyfarbiť obrázok a uhádnuť, čo lieta pod oblohou na ňom a toto slovo doplniť v pesničke, ktorú si po-
tom môžete zaspievať.

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

V auguste odmeny získali: Dominik Tomáškovič z Krempách 
a Natália Starostovičová z Vyšných Lápš.

Nemá nohy, kolesá,
A predsa k cieľu sunie sa.
Žiadny chodník, žiadna cesta,
Čo pasažier, to jedna vesta.
Čo je to?

Ani kačka, ani hus,
Čím je teda? Hádať skús!
Ako kačka rada pláva,
Krkom ako hus �  máva.
Čo je to?
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Prvá písomná zmienka o Ja-
blonke na Orave po chádza z roku 
1558. Koncom 16. storočia tu Ju-
raj Thurzo založil farnosť a farníci 
si postavili drevený kostol. V obci 
sa nachádzal aj hos� nec a sklad 
soli. Väčšina obyvateľov sa zaobe-
rala poľnohospodárstvom, ale žili 
tu � ež tkáči, plátenníci a farbiari, 
ktorí vyrobené plátno farbili a pre-
dávali v okolí. V 19. storočí bol 
v Jablonke zriadený tridsiatkový 
úrad a obec sa stala významným 
plátenníckym miestom s tridsiat-
kom. Začiatkom 20. storočia za-
ložil slovenský národovec Ferko 
Skyčák v tejto obci ľudovú banku. 
V roku 1920 bola Jablonka spolu 
s niekoľkými ďalšími oravskými 
obcami pripojená k Poľsku, v ro-
ku 1939 späť k Slovensku a v roku 
1945 opäť k Poľsku, kde leží do-
dnes. V roku 1951 tu na podnet 
slovenských krajanských činiteľov 
vzniklo prvé a jediné slovenské 
lýceum v Poľsku, ktoré je dodnes 
jedinou školou poskytujúcou 
stredoškolské vzdelanie na hornej 
Orave. V Jablonke majú Slováci 
v súčasnos�  krajanskú klubovňu 
a pozemok, kde plánujú postaviť 
Slovenský dom. (mm-m)

 Jablonka - slovenská klubovňa

 Jablonka - slovenská klubovňa

Ahoj, určite čakáte, že vám budem rozprávať o škole. No, pôvod-
ne som to mala v pláne. Ale ... neviem, či by som vás tým nenudila. 
Vlastne je v škole všetko po starom. Máme tú istú pani učiteľku, nikto 
zo spolužiakov neodišiel, nikto nový neprišiel a dokonca sedíme v tej 
istej triede s výhľadom do školskej záhrady. Nuda. Normálne by som 
vám ani nemala o čom písať, keby minulý týždeň neprišiel do našej 
triedy nový učiteľ. Ja som si ho hneď všimla pri slávnostnom otvorení 
školského roka. Pán riaditeľ ho predstavil ako nového učiteľa telesnej 
výchovy pre starších žiakov. Fešák. Taký vysoký a svalnatý. Ôsmačky sa 
celý čas len chichotali. No tak tento telocvikár prišiel k nám do triedy 
spolu s našou triednou a pýtal sa, či by sme nemali záujem o športo-
vé krúžky. Rozprával, ako je pohyb dôležitý pre naše telo a že vraj je 
akurát čas, aby sme ukázali svoj športový talent. No teda, myslím, že 
som športovo talentovaná! Hneď niekoľko spolužiakov zdvihlo ruku, 
že o krúžok majú záujem. Chlapci sa prihlásili na futbal – no to sa dalo 
čakať – a dievčatám ponúkol pán učiteľ na výber atle� ku a loptové 
hry. Vôbec neviem, o čom je tá atle� ka. Určite sa behá a skáče ... ale 
viac neviem, musím sa povypytovať doma tatka. A na koniec náš nový 
telocvikár spomenul, že na vysokej škole sa venoval aj lukostreľbe. Že 
ak by bol záujem, možno by takýto krúžok mohol fungovať aj na našej 
škole. Super! Ihneď som sa prihlásila. Rozhliadla som sa po triede, ale 
bola som sama jediná. Vôbec tomu nerozumiem. Čo nepoznajú Lego-
lasa z Pána Prsteňov? Och, aj ja by som chcela vedieť strieľať z luku 
ako Elfovia! A pán učiteľ to vie. Je úžasný. Myslím, že som sa doňho 
zamilovala. Celý týždeň som sa nevedela dočkať chvíle, kedy nám prí-
de oznámiť termín tréningov. Zastavil sa až včera cez veľkú prestávku. 
Prišiel najprv ku mne (... predstavte si to!! Najprv ku mne!!), ale mal 
zlú správu. Ani v ostatných triedach nebol záujem o lukostrelecký krú-
žok, a preto ho tento rok neotvorí. Možno nabudúce. Určite videl, aká 
som bola z toho nešťastná. 

„Nevadí“, povedal. „Tento rok môžeš chodiť na loptové hry. Nabe-
rieš kondičku, precvičíš postreh a na budúci rok budeš dokonale pri-
pravená začať seriózne s lukostreľbou“.

A tak sme s mamkou boli kúpiť nové tenisky. Veď loptové hry sú 
super. Beriem ich ako prípravu na vážny šport.

Ivana Pančáková
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Fran� šek Kolkovič

Ročné obdobia
Človek vo svojom živote
podobá sa
ročným obdobiam:
najprv sa rodí -
jarná krása a žije v tej nôte.

Potom keď chodia
v jeho živote
letné dažde a víchrice
ras� e a plače
ako � e dažde.

Keď šípy vtáčie
v � ché podvečery
šinú v jeseni každej
aj on zočí
jednu húsku sivú,
ktorej ani súmrak šerý
prikryť nezdolá
snehom bielym.
Už je starý...

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)

Šarmantná strelkyňa
Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková si na Hrách 

XXX. olympiády v Londýne vybojovala bronzovú medailu v skeete žien. Je nie-
len úspešnou športovkyňou, ale aj šarmantnou ženou, ktorá dokázala svojou 
usilovnosťou, že si stojí za svojím cieľom.

Narodila sa 19. októbra 1984 v Trenčíne. Má sestru dvojičku Lenku, ktorá 
je jej najväčšou súperkou, ale 
aj najlepšou priateľkou. Počas 
školskej dochádzky sa najskôr 
dala na umelecký smer. Štyri 
roky hrala na klavíri a účin-
kovala v tanečných krúžkoch. 
So sestrou chodila plávať. Ako 
trinásťročná si vybrala streľbu 
a tá dominovala nad klavírom, 
ktorý musel ustúpiť. Má rada 
cestovanie a spoznávanie no-
vých krajín, ľudí a zvykov. Vy-
študovala medzinárodné vzťahy. Zamerala sa na športovú diplomaciu. Pred 
dvomi rokmi bola ambasádorkou na olympijských hrách mládeže v Singapu-
re. Spolupracovala so slovenským olympijským výborom, ale vždy uprednost-
ňovala strelectvo. Je typom človeka, ktorý keď musí, dokáže veľa. Jej veľkým 
snom bolo pôsobiť v Medzinárodnom olympijskom výbore a zaoberať sa po-
mocou mladým detským talentom, podporou žien v športe a pod. Práve na 
záver olympijských hier v Londýne sa jej táto tajná túžba splnila a stala sa 
členkou komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). 
Okrem Danky Bartekovej sa o štyri miesta, ktoré sa po OH 2012 uvoľnili skon-
čením funkčného obdobia uchádzalo ďalších 20 adeptov. Kandidátov, ktorí 
buď štartovali na OH 2008 v Pekingu, alebo sa predstavili v Londýne, mohli 
navrhnúť len národné olympijské výbory. Z regiónu strednej a juhovýchodnej 
Európy kandidovali ďalší traja športovci. Volebné obdobie bude trvať nasle-
dujúcich osem rokov. Volebné právo mali všetci športovci, ktorí sa dostali na 
OH 2012. Hlasovať mohli priamo v olympijskej dedine. V minulos�  kandido-
vali do komisie športovcov MOV štyria Slováci, ale nikomu sa nepodarilo do 
nej dostať. Danka Barteková bude jedinou zástupkyňou Slovenska v MOV. 

Mladá strelkyňa je slovenskou reprezentantkou v streleckej disciplíne ske-
et. Zároveň je aj držiteľkou svetového rekordu v tejto disciplíne. Dvojnásobná 
juniorská majsterka Európy, strieborná na majstrovstvách sveta, svetová re-
kordérka, druhá vo fi nále Svetového pohára, ôsma na olympiáde v Pekingu 
a držiteľka bronzu z OH v Londýne. K streľbe mala vždy blízko, keďže chodila 
s otcom na dedinské poľovnícke preteky. Dá sa povedať, že vyrastala po otco-
vom boku spolu so sestrou na strelnici. Prvú zbraň dostali so sestrou od otca, 
keď mali jedenásť rokov a bola ňou vzduchovka, s ktorou sa hrali. 

Danka Barteková súťaží v brokovej streľbe, disciplíne skeet. Používa sa na 
to broková zbraň a brokové náboje. Strieľa sa na lietajúce asfaltové terče. Na 
streliš�  sú dve veže spojené betónovým poloblúkom, vydláždených je osem 
stanovíšť. Počas jednej položky sa strieľa na 25 terčov, na pretekoch sú spolu 
tri súťažné položky a napokon fi nále. Celkovo je to sto terčov. Na terče sa 
používa populárny názov holuby. Sú to asfaltové terče, ktoré vyzerajú ako ta-
nierik prevrátený naruby. Sú oranžové, aby boli dobre viditeľné, a obsahujú 
prímes kremíka, aby boli tvrdé, ale krehké. Športovkyňa sa pripravuje na pre-
teky nielen na strelnici, ale podstatnú časť prípravy v jej prípade predstavuje 
posilňovňa, kde sa zameriava najmä na svalstvo rúk, brucha, chrbta, keďže 
v tomto športe je dôležité správne držanie tela. Okrem toho sa Danka venuje 
squashu a lukostreľbe. Jej sestra Lenka sa tak� ež dala na strelectvo a dokonca 
majú jedného trénera a spoločný sklad nábojov.

Spracovala: Agáta Jendžejčíková
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ČO NA OBED
Jablková polievka studená

80 g jabĺk, 4 dl mlieka, š� pka škorice
Jablká očis� me, umyjeme, zbavíme jadrovníka, postrú-

hame a spolu s mliekom vyšľaháme na polohustú poliev-
ku. Dochu� me š� pkou škorice. Podávame deťom od 6 me-
siacov, starším deťom môžeme ako vložku pridať piškóty 
alebo netučné keksy.

Baranie fi lé s jablkami
600 g baranieho stehna, 50 g olivového oleja, 2 PL hlad-

kej múky, mleté čierne korenie, soľ, 2 jablká, 30 g masla
bešamel: 20 g krupicovej múky, 20 g cukru, 100 ml 

mlieka, 1 žĺtok, 20 g strúhaného tvrdého syra
Z baranieho stehna nakrájame 8 rezňov, naklepeme 

ich, posolíme, okoreníme, obalíme v múke a opečieme na 
oleji. Potom ich vložíme do zapekacej misy, ktorú vymas-
� me maslom. Na každý rezeň dáme koliesko poduseného 
jablka. Pripravíme bešamel, zalejeme ním rezne, posype-

me strúhaným syrom a dáme do rúry zapiecť. Pečieme po-
maly cca 80-100 minút.

ZÁKUSKY

Čučoriedkovo-jablkový dezert
Na 6 porcií: 3 jablká, 1 polievková lyžica kryštálového 

cukru, 150 g čučoriedok, 15 piškót, 500 g uvareného pu-
dingu, 300 g bieleho jogurtu

Očis� me a odkôstkujeme jablká. Nakrájame ich na 
menšie kúsky a dáme ich do hrnčeka s cukrom a 1 poliev-
kovou lyžicou vody. Varíme ich 10 minút alebo pokiaľ sa 
nám nerozvaria. 1 polievkovú lyžicu čučoriedok si odloží-
me na neskôr a zvyšné dáme do hrnčeka a premiešame. 
Piškóty naukladáme do pohárov a na to nalejeme jablkové 
pyré. Necháme vychladnúť. Na to nalejeme puding a na to 
dáme jogurt. Ozdobíme černicami a podávame. 

Dobrú chuť!
Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms

Peugeot vo svete hybridných automobilov ako prvý 
kombinuje elektromotor s turbodieselom, ktorý ponúka 
v luxusnom kombi P 508 RXH. Pohonné jednotky tvorí 
dvojlitrový vznetový štvorvalec HDI (163 koní) zakompo-
novaný pod prednou kapotou a synchrónny elektromotor 
(37 koní) s podporou súpravy Ni-MH batérií. V porovnaní 
s konfekčnou päťstoosmičkou má táto hybrida originálnu 
masku chladiča aj prepracovaný predný nárazník s trojica-
mi zvislých LED pásov po stranách.

Stačí stlačiť spínač Start a palubné prístroje signalizu-
jú pripravenosť vyraziť. Motor však nepočuť. Peugeot 508 
RXH sa nečujne aj rozbieha. Približne pri rýchlos�  30 km/h 
sa nenápadne pripája spaľovací motor. Počas spomalení, 
ale i pri ustálených rýchlos� ach sa turbodiesel diskrét-
ne odmlčí. Po zastavení pred križovatkami � ež. Vodič má 
k dispozícii niekoľko režimov. V bezemisnom režime dostá-
va slovo výhradne elektromotor a zadný pohon, takto však 
prejde len pár kilometrov, podľa výrobcu 4. V automa� -
ckom režime hybridný systém zlaďuje prácu oboch mo-
torov podľa vlastnej schémy a riadiaca jednotka dbá, aby 
boli batérie vždy v dostatočnej kondícii – pripravené na 
jazdu s elektrickým pohonom. Režim 4 x 4 (4WD) zapája 
paralelne diesel aj elektromotor, a tým � ež pohon štyroch 
kolies. Naopak mód Sport zak� vizuje všetok potenciál 
oboch motorov, teda pekných 200 koní. V tomto režime 
Peugeot jazdí naozaj dynamicky, ale zas spotrebúva dopo-
siaľ ušetrenú na� u. Záleží len na prioritách vodiča. Pritom 
napríklad jazda po diaľnici na hranici rýchlostného limitu 
zamestnáva len 35 percent výkonu. Celkový výsledok? Pa-
lubný počítač nameral 6,1 l/100 km.

Interiér hybridného modelu robí svojským najmä stre-
dový panel s originálnou hlavicou voliacej páky robo� zo-
vanej prevodovky. O ozvučenie sa stará hi-fi  audiosystém 
s podporou 500 W zosilňovača a desia� ch reproduktorov, 
teplotný režim manažuje štvorzónová automa� cká klima-
� zácia, k tomu navigácia so sedempalcovou obrazovkou, 
panorama� cká sklenená strecha, inteligentný parkovací 
systém, ale aj farebný headup displej. Množstvo priesto-
ru pre vodiča i spolujazcov nie je na prehliadnu� e. Avšak 
v batožinovom priestore sa skrýva jeden z hendikepov 
hybridného pohonu. Elektromotor a batérie umiestnené 
pod podlahou ukrojili z pôvodnej 560-litrovej kapacity ce-
lých 137 litrov. Kufor je tým už na pohľad pomerne plytký. 
Ak má však niekto rád veľké autá a chcel by jazdiť ekono-
micky, tento automobil je preňho ako stvorený. (ms)

Peugeot 508 RXH - Skvelý na diaľnici aj poľnej ceste
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NAŠA PORADŇA

JÓZEFA 
PIERONEK

mgr fi zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA
Witam we wrześniowym nu-

merze. Dziś opowiem Pań-
stwu historię lakieru do pa-

znokci, bez którego większość kobiet 
nie wyobraża sobie życia. Już kilka ty-
sięcy lat przed naszą erą mieszkańcy 
Egiptu, Meksyku i Chin malowali płytki 
paznokcia za pomocą roślinnych bar-
wników i wosków, np. rozdrobnionych 
koszenili zmieszanych z gumą arab-
ską lub henną. Warto wiedzieć, że już 
wtedy powstały w Egipcie... pierwsze 
� psy, produkowane z kości słoniowej. 
W starożytnym Egipcie wykorzystywa-
no przede wszystkim hennę, ale rów-
nież wydzielinę pewnego gatunku in-
sektów. Malowanie paznokci było tam 
powszechnym zabiegiem pielęgnacyj-
nym. Faraon Narmer, który zjednoczył 
Egipt, henną barwił nie tylko pazno-
kcie, ale również wnętrza dłoni i pode-
szwy stóp. Wszystkim nam znana Kleo-
patra wolała zaś nosić na paznokciach 
kolor czerwony. Korzystała ona z pasty 
stworzonej z mieszaniny olejków, gumy 
arabskiej, pudru oraz henny. 3000 r. 
p.n.e. chińskie arystokratki zaczęły 
malować paznokcie lakierem sporzą-
dzonym z wosku pszczelego, białek jaj, 
barwników spożywczych i metali. Kolor 
czerwony i czarny był zarezerwowany 
tylko i wyłącznie dla najwyższych klas 
społecznych – kobieta z niższej warstwy 
społecznej przyłapana z paznokciami 
pomalowanymi na ten kolor mogła 
przypłacić to życiem. Zamożni Chińczy-
cy także pokrywali końce dłoni płatka-
mi złota lub srebra, co miało podkreślać 
ich status. To zresztą poprzez średnio-
wiecze, renesans i barok pozostało nie-
zmienne: długie, zdobione i zadbane 
„szpony“ mają dawać do zrozumienia, 
że ich właścicielka nie musi pracować 
fi zycznie i martwić się o pieniądze. 400 
lat temu w Japonii spopularyzował się 
manicure oparty na naturalnej paście 
i pudrze, po których paznokcie mają 
jedwabisty połysk. Do nas metoda ta 
dotarła dopiero ostatnio i jest znana 
pod nazwą manicuru japońskiego. Jed-
nak lakier, który znamy dziś pojawił się 
stosunkowo niedawno, bo dopiero ok. 
100 lat temu. W pierwszej połowie XIX 
wieku odkryto pierwszy składnik lakie-
ru – nitrocelulozę, ale dopiero w wieku 

XX stworzono pierwszy lakier do pa-
znokci przypominający współcześnie 
dostępne kosmetyki. Był on wzorowa-
ny na lakierach samochodowych wy-
korzystywanych do pokrywania karo-
serii aut. Kiedy te nie zdały egzaminu, 
zaczęto wykorzystywać celuloid, czyli 
nic innego jak rozpuszczoną taśmę fi l-
mową. Wkrótce potem, w latach 30. 
XX wieku, fi rma Charles Revson wpro-
wadziła specjalne barwniki. To one 
sprawiały, iż lakiery nie tylko świetnie 
przylegały do paznokci, ale również po-
wstała cała gama odcieni. W 1940 roku 
– Rita Hayworth wprowadza modę na 
długie czerwone paznokcie – są dłuż-
sze, bardziej owalne niż ostre, całe 
pokryte czerwonym lakierem. Męski 
manicure staje się tak samo popularny 
jak golenie czy strzyżenie. W 1950 roku 
– gama dostępnych kolorów nadal się 
powiększa. Moda na paznokcie zmie-
nia się z ostrych i ciemnych na owalne 
i jaśniejsze. W latach 60. XX wieku do-
dano do lakierów glinkę, dzięki której 
zwiększono ich trwałość. W latach 70. 
odkryto TSFR, czyli żywicę tolueno-
sulfonamido-formaldehydową, która 
jest odpowiedzialna za przyczepność 
lakieru do płytki paznokcia. Z powodu 
szkodliwości na organizm i reakcje aler-
giczne jakie często powoduje, związek 
ten jest coraz rzadziej stosowany. Lata 
70. są także latami sztucznych pazno-
kci. Paznokcie są bardzo długie i noszo-
ne przede wszystkim przez bogate sfe-
ry. Powstają pierwsze salony piękności 
specjalizujące się w stylizacji paznokci.
Sztuczne paznokcie, które pokrywają 
cały paznokieć są wsadzane pod pod-
niesioną skórkę by wyglądały jakby ro-
sły wprost z palca, mogą być noszone 
tylko na specjalne okazje, gdyż każdy 
kontakt z wodą rozpuszcza klej. Odży-
wki, bazy czy utrwalacze to wymysł 
lat 80., a dekadę później powstają pier-
wsze lakiery szybkoschnące. Odkrycia 
ostatnich lat to lakier dający efekt po-
pękanej farby, a także lakiery pachnące 
kokosem, papają czy różą. I tak to wła-
śnie było. Historia kosmetyki ma jesz-
cze wiele tajemnic, które zamierzam 
przed Państwem odkryć. 

Do zobaczenia za miesiąc! 
Dawid

Wady postawy
Wada postawy to utrwalona nie-

prawidłowa postawa ciała. Zwykle 
towarzyszą jej deformacje kręgosłu-
pa, klatki piersiowej, miednicy, a tak-
że nóg. Niektóre wady mogą być 
przekazywane dziedzicznie, wtedy 
trudniej je pokonać. Ale najczęściej 
to słabe mięśnie nie utrzymują ciała 
w prawidłowym ułożeniu. Następu-
je szybki rozwój kości, za którym nie 
nadąża rozwój mięśni. Choroba na 
początku rozwija się podstępnie, bez 
bólu. Nieleczona pogłębia się. Może 
doprowadzić do kalectwa. Najpo-
wszechniej występują:

- Plecy okrągłe: nadmiernie uwy-
puklona jest krzywizna kręgosłupa 
w odcinku piersiowym. Postać jest 
zgarbiona, barki wysunięte do przo-
du, a łopatki odstające.

- Plecy wklęsłe: zbyt mocno po-
głębione jest wygięcie w odcinku lę-
dźwiowym kręgosłupa (do przodu). 
Brzuch i pośladki są wypięte.

- Plecy wklęsło-okrągłe: równo-
cześnie występują cechy charaktery-
styczne dla obu powyżej opisanych 
wad.

- Skolioza (boczne skrzywienie 
kręgosłupa): widać, że barki, łopatki, 
biodra nie są ułożone symetrycznie.

- Kolana koślawe: przy wyprosto-
wanych nogach kolana się stykają, 
a stopy oddalone są od siebie o po-
nad 5 centymetrów. 

- Płaskostopie podłużne: stopa 
ma za mało wysklepiony łuk podłuż-
ny, co jest spowodowane słabością 
mięśni i więzadeł.

Pierwsze symptomy są zauważal-
ne już u ledwo chodzącego malucha. 
Najczęściej pojawiają się w wieku 
szkolnym, gdy dziecko gwałtownie 
rośnie. Dlatego warto robić prosty 
minutowy test postawy. Wskazane 
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jest wykonywać go co 3 miesiące. Polega na przyjrzeniu 
się, jak stoi dziecko (tylko w majteczkach). Prawidłowa po-
stawa wygląda tak:

• głowa ustawiona prosto,
• barki na jednym poziomie,
• łopatki ściągnięte,
• biodra na tej samej wysokości,
• brzuch lekko wciągnięty,
• pośladki napięte
• nogi ustawione równolegle, proste w kolanach.
Przyjrzyjmy się dokładnie, czy te same punkty po obu 

stronach ciała są położone symetrycznie (barki, łopatki, 

biodra, fałdy pośladków, kostki) i czy prześwity między 
swobodnie zwisającymi rękami a tułowiem są takie same. 
Większości przypadków wad postawy można zapobiec 
dzięki dobrym nawykom. Wystarczy zapewnić dziecku 
niezbyt miękki materac do spania oraz dopasowane do 
wzrostu meble (krzesło, biurko). Mocno ograniczyć czas 
spędzany na siedząco (m.in. przed telewizorem i kompute-
rem). Zadbać, by dziecko regularnie ćwicząc, wzmacniało 
siłę mięśni pleców, brzucha i nóg. W przypadku podejrzeń 
wady postawy przez lekarza rodzinnego pacjent jest kie-
rowany do poradni ortopedycznej lub poradni wad posta-
wy.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy

W pierwszej kolejności powinny być do wniosku do-
łączone wszystkie dokumenty o rejestrację pojazdu, spo-
rządzone w języku obcym przetłumaczone na język polski 
przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem jest przypadek, 
gdy umowa kupna-sprzedaży auta jest dwujęzyczna i wte-
dy nie musi być tłumaczona. Następnym krokiem jest prze-
prowadzenie badania technicznego w stacji kontroli tech-
nicznej, żeby uzyskać zaświadczenie o przeprowadzonym 
badaniu technicznym. Od 22 września 2009 r. – jeśli auto 
ma ważny przegląd wbity np. do dowodu rejestracyjnego, 
nie musisz wykonywać badania technicznego. Później na-
leży się udać do urzędu celnego celem opłacenia akcyzy. 
W urzędzie celnym (właściwym dla miejsca zamieszkania) 
musisz uzyskać zaświadczenie o opłaceniu akcyzy. Aby je 
otrzymać, wypełniasz wniosek do naczelnika urzędu o wy-
danie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku ak-
cyzowego oraz przedstawiasz następujące dokumenty: 
- deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go AKC-U; 
- dowód opłaty skarbowej za dokument potwierdzający 
zapłatę akcyzy; 
- dokument zakupu samochodu (faktura, umowa kupna-
sprzedaży, rachunek); 
- dokument identyfi kacji pojazdu wystawiony w kraju 
członkowskim UE (dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub 
inny); 
- dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu; 
- zaświadczenie o badaniu technicznym; 
- tłumaczenia wszystkich dokumentów.

Podatek akcyzowy wpłacasz na rachunek bankowy 
Izby Celnej (w tytule przelewu wpisujesz: „akcyza od sa-
mochodu osobowego” oraz podajesz markę i nr nadwozia 
pojazdu), a opłatę skarbową na rachunek bankowy urzędu 
miejskiego (w tytule przelewu wpisujesz: „opłata skarbo-
wa za wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowe-
go” i podajesz markę i nr nadwozia pojazdu).

Następnie należy się udać do urzędu skarbowego, gdzie 
w ciągu 7 dni musisz dostać zaświadczenie VAT-25, po-

twierdzające opłacenie podatku VAT lub braku tego obo-
wiązku. Jeśli kupiłeś auto w UE, nie płacisz VAT, ale za wy-
danie decyzji o zwolnieniu z podatku VAT zapłacisz 160 zł. 
Na koniec zgromadzone dokumenty składa się w wydziale 
komunikacji. Wymagane są:
- wypełniony wniosek o rejestrację;
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy; 
- dowód własności pojazdu (umowa, faktura wraz z tłuma-
czeniem);
- dowód rejestracyjny lub karta pojazdu oraz zagraniczne 
tablice rejestracyjne; 
- świadectwo wyrejestrowania pojazdu, jeśli nie ma odpo-
wiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym; 
- zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o pozytywnym wy-
niku badania technicznego pojazdu, a jeśli jest to nowe auto 
- aktualne świadectwo homologacji; 
- dowód tożsamości, a także zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz fi rmę;
- zaświadczenie VAT-25 z urzędu skarbowego; 
- dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej 
- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (500 zł na konto 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).

Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów, otrzymuje 
się nowe tablice rejestracyjne i tymczasowy (tzw. miękki) 
dowód rejestracyjny. W ciągu 30 dni zgłaszasz się po stały 
dowód i kartę pojazdu.

Odwołanie z urlopu musi być 
uzasadnione

Kodeks pracy w art. 167 wyraźnie wskazuje, że można 
odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obe-
cności w fi rmie wymagają okoliczności, które nie były znane 
pracodawcy w chwili rozpoczynania przez pracownika urlo-
pu, i jednocześnie nieobecność pracownika spowodowała-
by poważne zakłócenia w procesie pracy. Jeśli zaistniałaby 
sytuacja, gdyby pracodawca wiedział, że z jakichś powodów 
nie może udzielić pracownikowi urlopu, to nie powinien 
udzielić zgody na urlop. Może natomiast przesunąć jego 
termin. Skoro jednak pracodawca świadomie udzielił pra-
cownikowi urlopu, nie powinien go z niego odwoływać. (aj)
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
VÁHY (24.9 - 23.10)

Každé rozhodnu� e bude pre Vás priazni-
vé. Dajte na svoju intuíciu a skúsenos� . Na-
skytne sa vám možnosť založiť vlastnú fi rmu 
alebo dostanete ponuku stať sa partnerom 
vo fi rme. Mali by ste sa zamyslieť čo ste do-
siahli, čo očakávate od budúcnos� , aké chy-
by ste spravili ako ich napraviť atď. 

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Mali by ste myslieť predovšetkým na 

seba. Niekomu sa to môže zdať sebecké, 
ale ak sa � to ľudia necí� a spokojní sami so 
sebou, nemôžu pomáhať ostatným. Zapojí-
te sa do spoločenských poduja� , stretnete 
vplyvných ľudí. Tento mesiac bude plný ro-
man� ky, ale aj priateľských stretnu� . 

STRELEC (23.11 - 21.12)
Váš život sa konečne pohne dopredu, 

zrýchli sa. Môžete očakávať rýchly progres v 
práci. Vyhýbajte sa nebezpečným a riskant-
ným činnos� am. Niečo by sa malo zmeniť v 
tom ako Vaša rodina funguje. Venujte dosta-
tok pozornos�  svojmu telu i duši. Starostli-
vosť sústreďte hlavne na srdce.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Teraz máte čas popremýšľať čo je najlep-

šie, čo možno zlepšiť atď. Koncom mesiaca 
Vás čakajú nezhody s partnerom kvôli penia-
zom. Vyskytnú sa aj problémy s technikou, 
možno budete musieť vymeniť počítač, te-
lefón... Finančne budete síce stagnovať, to 
však neznamená, že nemôžete pokročiť ďa-
lej v kariére.

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Teraz by ste mali pocí� ť citovú rovnová-

hu a pokoj. Neodkladajte nič na neskôr. Je 
vhodný čas na akékoľvek zmeny a zlepše-
nia. Šéf bude otvorený novým nápadom, 
myšlienkam a to Vám pomôže vyšplhať sa 
vyššie. Vy ste mali dostatok času poriadne 
si premyslieť čo chcete v práci dosiahnuť a 
teraz je čas, aby ste to zrealizovali. 

RYBY (20.2 - 20.3)
Nastávajú pre Vás zlaté časy hlavne v pra-

covnej oblas� . Môžete zmeniť zamestnanie 
alebo funkciu. Všetky � eto zmeny sú však 
pozi� vne. Aj keď sa Vám môžu najprv javiť 
ako to najhoršie čo sa Vám mohlo prihodiť, 
neskôr zis� te, že opak je pravdou. Zdravie si 
vyžaduje Vašu pozornosť. V láske však buďte 
opatrný. 

MÁTE TALENT NA ŠŤASTIE
1. Priateľka odvolala schôdzku, kto-
rú ste si dohodli už pred týždňom. 
Len tak, hodinu predtým. Čo teraz?
a) Samozrejme, že sa rozčúlim a od 
zlos�  začnem niečo robiť na počí-
tači. – 5; b) vymyslím si pekný náh-
radný program – 20; c) zavolám ju a 
prehovorím, aby na schôdzku pred-
sa len prišla – 10; d) nuž, čo sa dá v 
takom prípade robiť? Hádam čítať? 
Alebo pozerať televíziu? – 0.
2. Spýtajte sa priateľov, ako sa sme-
jete.
a) Dosť hlasno a zvučne – 10; b) Skôr 
výbušne, ako keby ma šteklili – 5; c) 
nádherne srdečne – 20; d) � cho sa 
usmievam – 0.
3. Niekto vám vyvedie niečo zlé. Ste 
veľmi nahnevaný. Ako sa odreaguje-
te?
a) Nijako. Som � cho, no v mojom 
vnútri to vrie, ale snažím sa ovlád-
nuť – 5; b) okamžite a veľmi prudko 
– 20; c) Tak, že aj toho druhého to 
bude poriadne bolieť – 10; d) Hnev 
ma vnútorne tak vyčerpá, že sa na 
nič nezmôžem – 0.
4. Varíte, keď vtom prichádza vaša 
milá iba s uterákom okolo bokov. 
Dostanete na ňu obrovskú chuť...
a) Odložím si chuť na neskoršie – 5; 
b) znížim plyn na sporáku a nežne 
ju objímem – 10; c) rozčúlim sa na 
seba — akurát teraz to muselo na 
mňa prísť – 0; d) otočím sa a strh-
nem jej uterák. Je mi úplne jedno, či 
sa jedlo pripáli – 20.
5. Na ulici stretnete bývalú priateľ-
ku. Dlho ste sa nevideli. Úžasne sa 
tešíte. Na čom sa dohodnete?
a) Poviem „čoskoro �  zavolám“ a 
vymeníme si telefónne čísla – 5; b) 
na stretnu�  hneď na budúci týždeň 
– 10; c) hneď si zájdeme na kávu – 
20; d) možno sa niekedy skontaktu-
jeme. Veď jej meno je v telefónnom 
zozname – 0.
6. Práve ste vyšli spod sprchy — 
nádherný pocit. On vás spontánne 
pozve na prechádzku.
a) Dobre, ale najskôr si musím vyfé-
novať vlasy – 10; b) Rýchlo sa oble-
čiem a ide sa – 20; c) keď si práve 
pestujem telo, musí ísť von sám – 0; 
d) dobrý nápad. Len či vydrží poča-
sie, kým sa oholím – 5.

BARAN (21.3 - 20.4)
Libido Baranov bude tento mesiac silnej-

šie ako inokedy a preto sa môžete tešiť na 
veľmi ak� vne sexuálne obdobie. Nezáleží na 
veku ani na pohlaví. Budete sa vážnejšie za-
oberať otázkami týkajúcimi sa života a smr� . 
Pôjdete si za svojím cieľom a aj ho dosiah-
nete. Konečne sa budete cí� ť milovaný a 
spokojný. 

BÝK (21.4 - 21.5)
Komplikácie a problémy sa vyriešia. 

Budete si užívať život, zabávať sa. Navyše 
budete krea� vny a prejavíte záujem aj o ne-
obvyklé typy zábavy. Prichádza ideálny čas 
na skrášlenie domova. V septembri sa Vám 
podarí nastoliť harmóniu v rodine. Pokúsite 
sa skĺbiť rodinu a zdravý životný štýl dohro-
mady.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Život sa začne dostávať do normálnych 

koľají. Sústreďte sa radšej na rodinné zále-
žitos� . Koncom mesiaca si dávajte zvýšený 
pozor pri šoférovaní. Ak môžete, vyhnite sa 
ďalekým cestám. Budete si užívať zarobené 
peniaze ako sa patrí. Investujete do zábavy a 
iných príjemných vecí. Zlepšite svoje zdravie 
a vitalitu cvičením.

RAK (22.6 - 22.7)
Aj keď sa Vaša pozornosť tento mesiac 

upriamuje hlavne na rodinu a domov v ka-
riére budete tak� ež úspešný. Práca vás baví 
a dokonca sa zúčastníte i na mimopracov-
ných poduja� ach. Práve táto mimopracovná 
ak� vita Vám prinesie úspech, dôležité kon-
takty. Koncom mesiaca sa môžu vyskytnúť 
nečakané výdavky. 

LEV (23.7 - 23.8)
Rodinná situácia bude ešte aj tento 

mesiac nestála a premenlivá. Zabezpečte 
svoj domov z bezpečnostného hľadiska. 
Odstráňte nebezpečné predmety z dosahu 
de� , skontrolujte požiarne alarmy a podob-
ne. V polovici mesiaca by sa mala situácia 
upokojiť. Venuša prinesie so sebou pôvab, 
krásu a šarm.

PANNA (24.8 - 23.9)
Zažijete príjemné momenty a váš život 

bude � ež okorenený aj nejakými tými zau-
jímavými zvratmi. To preto, aby ste ostali v 
strehu a boli pripravení na všetko. Vaše zdra-
vie i energia budú výborné. Sebavedomie 
bude dostatočné na splnenie stanovených 
cieľov. Práca bude aj naďalej dôležitá a do-
staví sa aj úspech. (ms)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa roz-

hodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slo-
venské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, 
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

niechlujstwo, niedbalstwo šlendriánstvo
połączenie kątowe z otwartymi 
wczepami spoj rohový s otvorenými ozubmi

połączenie na ucios spoj na pokos

połączenie na ucios i pióro spoj na pokos a pero

płyta główna w komputerze základná doska v počítači

gotowe zestawy komputerowe hotové PC zostavy

dysk twardy pevný disk

oprogramowanie księgowe účtovný so� ware

oprogramowanie so� ware

serwer server

7. Ktorá z týchto štyroch defi nícií šťas-
� a sa vám najviac páči?
a) Šťas� e je súhrn viacerých šťastných 
momentov – 20; b) šťas� e je niečo, čo 
človek buď má alebo nemá – 5; c) Šťas� e 
je niečo, kvôli čomu človek dokáže veľa 
urobiť – 10; d) šťas� e je veľký dar – 0.
8. Organizujete večierok. Ako si pred-
stavujete vydarený večer?
a) Nikto nič nepokazí, všetci sa zabáva-
jú a spokojne idú domov – 10; b) všet-
ci sa úplne odviažu a oslavujú, akoby 
zajtrajšok už nemal prísť – 20; c) keď 
sa môžem na chvíľu zastaviť a zobďaleč 
sledovať, ako sa moji hos� a bavia – 5; 
d) keď ma všetci chvália ako dobrého 
hos� teľa – 0.

Vyhodnotenie
160 bodov a viac:

Žijete absolútne v prítomnos� , 
vedome vychutnávate každú minútu 
svojho života. Podarilo sa vám — alebo 
máte prirodzený talent — nedať sa 
znechu� ť vecami či inými ľuďmi. Treba 
sa od vás učiť, ako sa tešíte z jednot-
livých okamihov, ako sa im naplno 
oddávate a zabúdate na všetko vôkol 
seba. 
80-155 bodov:

Áno, aj vy žijete pre prítomnosť. 
Ste za každý dobrý nápad a odvážne sa 
púšťate do všetkého nového. Ste hlad-
ný po živote, plný zvedavos�  a otvore-
nos� . No niekedy až priveľmi. Človek 
má pocit, že chcete byť za každú cenu 
pri tom. No úplne vo svojom vnútri po 
tom netúžite.
30-75 bodov:

Len čiastočne žijete v prítomnos� . 
Zbytočne sa jej vyhýbate. Prirodze-
ne, ste vnímavý a bdelý, všetkého sa 
zúčastňujete. Ale len po istú hranicu. 
Všetko si plánujete na minútu presne, 
snažíte sa vylúčiť akékoľvek náhody. 
Máte strach z neistoty, preto ju chcete 
znížiť na minimum. To si však vyžaduje 
stále myslieť dopredu a pritom vám 
uniká dnešok. Škoda. Takisto je škoda 
času, ktorý premrháte v spomienkach. 
25 bodov a menej:

Vôbec nežijete v prítomnos� . 
U� ekate sa do iného sveta, pretože 
tomu, čo sa deje dnes, neradi vedo-
me čelíte. Radšej sa pohrávate s plán-
mi do budúcnos�  alebo sa utápate v 
spomienkach na zašlé časy. Ste rojko. 
Nevzdávajte sa reality. Začnite s ma-
ličkosťami: pozorujte východ slnka. 
Vnímajte, aký pekný je začiatok dňa. 
Čoskoro zis� te, že vám to robí dobre.

Psychiater vyšetruje pacienta a 
pýta sa ho:

- Čo by sa stalo, keby som vám od-
rezal jedno ucho?

- Nepočul by som.
Psychiater si robí poznámky a po-

kračuje.
- A čo by sa stalo, keby som vám 

odrezal aj druhé ucho?
- Nevidel by som.
- Ako to? - čuduje sa psychiater.
- Spadli by mi okuliare.

* * *
Chlapec v lekárni:
- Dajte mi balíček kondómov. Prí-

chuť jahoda. Alebo nie, malina. Exis-
tuje jablko? Alebo máte aj banán?

Dedko, ktorý stojí v rade za ním:
- Synku, chceš sa milovať, alebo 

variť kompót?
* * *

O tretej ráno búcha spitý muž na 
dvere svojho bytu. Otvorí mu rozčúle-
ná manželka:

- Teraz sa chodí domov, ty ožran?
- Spostáááááá, ja som sa len zasta-

vil pre gitaru!
* * *

Matka sa vyzvedá od dcéry, aby jej 
niečo prezradila o jej novom priateľovi.

- Je slušný a poriadny? 
- Ó, veľmi. Je proste úžasný. Nepi-

je, nefajči, má super auto a vilu, milú 
ženu a tri rozkošné de� .

* * *
- Chlapci nemôžete ten granát pí-

liť, veď vám vybuchne!
- Nevadí, pán poručík. My máme 

ešte jeden!

* * *
Blondínka prišla do obchodu v Lui-

siane a zapáčili sa jej krokodílie topán-
ky. Keď jej však obchodník povie cenu, 
snaží sa znižovať... Obchodník sa však 
nedá. Na druhý deň príde blondínka 
do obchodu zase a snaží sa vyjedná-
vať. Obchodník jej však povie:

- Pozrite, to sú pravé krokodílie to-
pánky a ich cenu nemôžem znížiť, keď 
ich tak veľmi chcete, zaobstarajte si 
ich sama...

O 2 dni prechádzal obchodník oko-
lo rybníka a vidí blondínku ako stojí 
vo vode po kolená s fl intou v ruke... 
Na brehu sa už váľa 12 krokodílov a 
po chvíli vy� ahne blondínka ďalšieho. 
Otočí ho na chrbát a povzdychne si:

- Do kelu, ani tento nemá topánky!

* * *

Vrchný sa nakloní a šepká zákazní-
kovi:

- Verte tomu, že u nás sa budete 
cí� ť ako doma!

- Azda tu tak dobre varíte?
- Nie, ale máme tu strašne sprostú 

a drzú čašníčku...



42 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

ZAUJÍMAVOSTI

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

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

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, 

ZARZĄD GŁÓWNY

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

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

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Dorota Mošová, 
Milica Majeriková - Molitoris

sekretarz redakcji: Marián Smondek

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

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

Monika Bednarčíková, Dominik Surma, Anna Krištoféková, 
Natália Milaniaková, Nina Klusová, Silvia Plučinská, 

Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: 
Drukarnia TSP

31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje 

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

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

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

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

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2012
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:

1 miesiąc: 2,50 zł, półrocznie: 15,00 zł, rocznie: 30,00 zł

INDYWIDUALNA: 

krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:

1 miesiąc 4,40 zł, półrocznie 26,40 zł, rocznie 52,80 zł

zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 5,00 zł – rocznie 60,00 zł

do Europy (w tym Czechy): 9,60 zł – rocznie 115,20 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 10,10 zł – rocznie 121,20 zł,

pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł

Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografi i 
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów 

oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów 

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych 
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO-KULTURALNY

Čo ľudia ľutujú na smrteľnej 
posteli?

V živote sa často riadime predsta-
vami a názormi svojej rodiny, priateľov 
či spoločnos�  ako takej. Prispôsobuje-
me sa väčšinovému trendu a pritom si 
neuvedomujeme, že častokrát to nie 
je vôbec to, čo sami chceme. Ľútosť sa 
však dostaví až v čase, keď je už príliš 
neskoro.

Palia� vna opatrovateľka a speváč-
ka Bronnie Wareová z Austrálie strávi-
la väčšinu života u lôžok umierajúcich 
ľudí. S mnohými z nich sa rozprávala a 
svoje skúsenos�  potom spísala v knihe 
Čo pred smrťou najviac ľutujeme: „Ľu-
dia obrovsky vyrastú, keď zrazu čelia 
svojej vlastnej smr� . Premeny u nie-
ktorých ľudí sú doslova fenomenálne. 
Každý zažíval veľa emócií, popieranie, 
strach, hnev, výčitky, ľútosť a nakoniec 

podobných člo-
veku. Prečo sú 
teda súčasťou 
kolek� vneho ne-
vedomia takmer 
všetkých prímor-
ských národov? 
To je otázka, kto-
rú by mali riešiť 
historici, fi lozofi  a antropológovia, uvá-
dza sa vo vyhlásení. Vedecká agentúra 
americkej vlády súčasne poprela fámy 
o tom, že v jej rámci funguje výskum 
zameraný na morské panny. Televízia 
Animal Planet odvysielala v máji prog-
ram s názvom „Mermaids: The Body 
Found“ (Morské panny: Našlo sa telo). 
Sami tvorcovia priznali, že išlo len o 
fi kciu, na mnohých divákov však za-
pôsobil veľmi presvedčivým dojmom. 
Na NOS sa po odvysielaní fi lmu zača-
li obracať zarazení diváci s otázkami 
ohľadne existencie morských panien. 
Príbehy o týchto mytologických bytos-
� ach - napoly ľuďoch a napoly rybách 
- sa vyskytujú po celom svete, od Ho-
mérovej Odysey až po ústnu tradíciu 
austrálskych aborigénov, uviedla tele-
vízia BBC.

Lekár gratuloval farmárovi 
k tehotenstvu

Požehnaný stav u 65-ročného Švéda 
indikovali výsledky jeho laboratórnych 
vyšetrení. Farmár sa nestačil čudovať, 
keď mu jeho lekár gratuloval k teho-
tenstvu na základe výsledku rozboru 
odovzdanej vzorky moču.

Gösta Eloff son z Ragundy sa dom-
nieval, že lekár v� pkuje. Ako sa pred-
nedávnom pochválil vo švédskych 
médiách, bol si vedomý,  že aj keď má 
poriadne brucho, lekár nemôže mať 
pravdu.

Aj keď sme sa najskôr poriadne za-
smiali, nechali sme urobiť ešte jeden 

laboratórny test, 
ktorého výsled-
ky boli v poriad-
ku, informoval a 
dodal: Nie som 
tehotný. Ako 
vysvitlo, mužov 
moč sa v labora-

tóriu náhodou infi koval baktériami, kto-
ré sa vyskytujú v moči tehotných žien.

Zdroj: topky.sk, sprac.: ms

prija� e, našiel tesne pred smrťou svoj 
mier.“ Príbehy a osudy � sícov ľudí sa 
líšili a boli vždy v niečom originálne. V 
niečom sa však predsa len podobali, a 
to, keď došla reč na ľútos�  a výčitky. 
Najčastejšie sa vyskytovala pä� ca, kto-
rú Bronnie zverejnila vo svojej knihe:

- Želám si, aby som mal/a viac od-
vahy žiť život podľa seba, nie podľa 
očakávania druhých

- Želám si, aby som netrávil toľko 
času prácou

- Želám si, aby som mal/a viac od-
vahy vyjadrovať svoje pocity a svoje 
priania

- Želám si, aby som bol/a viac v kon-
takte so svojimi priateľmi

- Želám si, aby som si dovolil/a byť 
oveľa šťastnejší

Morské panny neexistujú!
Americká Národná oceánska služba 

ubezpečila verejnosť, že morské panny 
neexistujú. Reagovala tak na fi k� vny 
dokument, ktorý odvysielala televízia 
Animal Planet. Nikdy sa nenašiel žia-
den dôkaz o existencii vodných bytos�  



Storočnica hasičov 

vo Vyšných Lapšoch

Foto: DM

Hasiči z Lápš vykročili do ďalších rokov v sprievode dychovej hudby

Slávnostná bohoslužba – dp. Cz. Hałgas

Žalm zaspievala dievčenská čata

Vyznamenania pre zaslúžilých hasičov

Nové zásahové vozidlo značky Mercedes Vito Čestní hostia

Slávnostný nástup všetkých prítomných delegácií hasičov

Socha sv. Floriána za dlhoročnú službu 
pre J. Kedžucha

Skvost a nestorka – prvá ručná 
striekačka z roku 1913
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, 
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, 
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych 
opowiadań słowackich, Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  . . . .13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka 
Milana Rúfusa, Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, 
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże 
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, 
czyli rzeź domowa, Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš 
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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