
Kvíz o Poľsku 
Zabav sa a skús odpovedať 

na 100 otázok. 
Na výhercov čakajú ceny.

10. časť
Poľsko v srdci Bratislavy už 70 rokov

fot.: zdroj flickr MSZ PL, autor: Mariusz Cieszewski 



Kvíz 100 otázok o Poľsku
100 otázok v 10 častiach na témy:

1. Všeobecné informácie, 2. Zemepis, 3. Dejiny, 4. Jazyk a literatúra, 5. Film a divadlo, 6. Výtvarné umenie, 7. Šport a turistika, 8. Veda 
a vzdelávanie, 9. Hudba, 10. Známi Poliaci.

Okrem rozptýlenia a zábavy účastníci tohto kvízu po elektronickom odoslaní správnych odpovedí budú mať možnosť získať vecné 
odmeny pripravené pri príležitosti jubilea Poľského inštitútu v Bratislave.

Máme pre vás pripravených 10 cien, ktoré účastníci získajú na základe najlepších bodových výsledkov, a v prípade rovnakého počtu 
bodov rozhodne losovanie. 

Odpovede zasielajte e-mailom na adresu: teresa.lukacova@instytutpolski.org podľa nasledovnej schémy: v e-maile s názvom 
predmetu Kvíz o Poľsku uveďte číslo časti kvízu, následne číslo otázky, a následne číslo správnej odpovede. Účastník sa pod-
píše len kontaktnou mailovou adresou. 

Vzhľadom na to, že ide o poslednú časť nášho kvízu, prosíme o zasielanie odpovedí do 20. augusta 2020 (vrátane). 
Vďaka tomu budeme môcť vybrať laureátov kvízu do 31. augusta 2020. Následne začiatkom septembra vyhlásime vý-
hercov, zverejníme správne odpovede na všetky kvízové otázky a upresníme spôsob odovzdania cien laureátom.

Srdečne vás pozývame vyriešiť poslednú – desiatu časť, ktorá vás prevedie všeobecnými znalosťami o známych Poliakoch.
 
 



100 otázok o Poľsku
10. časť  

Známi Poliaci

fot.: Maria Skłodowska-Curie, zdroj: Wikimedia Commons



Poľskí svätci 
Sv. Faustína Kowalska, mystička a šíriteľka kultu Božieho milosrdenstva, sa dnes teší veľkej 
popularite aj vďaka tomu, že jej Denníček bol preložený do mnohých svetových jazykov 
vrátane slovenčiny. Zapisovala si doň mnohé videnia a  zjavenia. Týkali sa okrem iného 
aj namaľovania obrazu „Ježišu, dôverujem v  Teba“. Narodila sa v  roku 1905 v  chudobnej, 
roľníckej rodine. Vo svojich 20 rokoch vstúpila do Kongregácie sestier Matky Božieho 
milosrdenstva vo Varšave. Zomrela 5. októbra 1937 vo veku 33 rokov na tuberkulózu.

Sv. Maximilián Kolbe, františkán, misionár, zakladateľ kláštorov v  Poľsku a  Japonsku, 
ale aj vydavateľ a  rozhlasový pracovník. 28. mája 1941 sa dostal do koncentračného 
a  vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Keď koncom júla utiekol z  tábora jeden z  väzňov, 
Nemci si za odplatu vybrali desať ľudí, ktorí mali zomrieť hladom. Medzi nimi bol aj 
Franciszek Gajowniczek, ktorého Kolbe dobrovoľne nahradil. Sv. Maximilián Kolbe zomrel 
14. augusta 1941 po dvoch týždňoch utrpenia po podaní injekcie s fenolom. Jeho telo bolo 
spálené v krematóriu na nasledujúci deň. Mal len 47 rokov.

Sv. Andrzej Bobola, jezuita, misionár a kazateľ. Študoval filozofiu a teológiu na Vilniuskej 
univerzite. V  zmätku konfliktov vyvolaných povstaním Chmielnického sa dostal do 
rúk Kozákov. 16. mája 1657 po vstupe do Janówa Poleského bol vystavený nútenému 
konvertovaniu. Bobola však nechcel prijať pravoslávnu vieru a  po niekoľkohodinovom 
ukrutnom mučení bol zavraždený. Sv. Andrzej Bobola je patrónom Poľska, ktorému mal 
pomáhať v rôznych ťažkých historických chvíľach. Druhým katolíckym patrónom Poľska je 
sv. Stanisław Kostka. Je patrónom detí a mládeže. Bol jezuitom, študentom viedenského 
Collegium Nobilium. Vo svojej viere realizoval praktiky umŕtvovania (pôst, bičovanie). 
Často kontemploval Umučenie Krista. 

Sv. Albert Chmielowski, známy aj ako Brat Albert, františkán, zakladateľ kongregácie 
albertínov a  albertínok. Bol povstalcom a  maliarom. Celý svoj život obetoval práci pre 

chudobných a  bezdomovcov. Peniaze pre nich získaval v  zbierkach a  prostredníctvom 
predaja svojich obrazov. Zakladal tiež sirotince, starobince a  domovy pre zdravotne 
znevýhodnené a nevyliečiteľne choré osoby. Zomrel 25. decembra 1916 vo veku 70 rokov.

Sv. Melichar Grodecký (Melchior Grodziecki), jezuita a mučeník, svoj život prežil v období 
silného politického, spoločenského a náboženského boja. Pochádzal z poľskej šľachtickej 
rodiny v  Sliezsku. V  rolu 1614 bol vysvätený za kňaza. Prvé roky strávil v  Prahe, kde 
pôsobil ako kazateľ a spovedník. Po vypuknutí tridsaťročnej vojny sa vybral do Košíc, kde 
slúžil ako kňaz. Keď vojská Juraja Rákosiho podporujúce protestantov obsadili Košice, 
kalvínsky pastor sa domáhal vraždy všetkých katolíkov v  meste. Rozsudok smrti padol 
voči trom kňazom: Melicharovi Grodeckému, Marekovi Križinovi a  Štefanovi Pongrácovi.  
7. septembra 1619 sv. Melichar vo veku takmer 35 rokov spolu s priateľmi položil svoj život za 
vieru. Kanonizoval ich sv. pápež Ján Pavol II. v r. 1995 počas svojej návštevy Košíc.

Sv. Ján Pavol II. (Karol Józef Wojtyła) sa zvykne označovať ako Apoštol Milosrdenstva. 
Celú svoju pastoráciu a  seba zveril Božej Matke a  heslu „Totus Tuus“ (Celý Tvoj). Jeho 
pontifikát trval 27 rokov. Počas neho bol 
na 104 apoštolských cestách a navštívil 129 
krajín. Veľkú pozornosť venoval mládeži. 
V  momente zvolenia za hlavu Katolíckej 
cirkvi mal len 58 rokov, bol najmladším 
pápežom v  celej histórii Cirkvi. Inicioval 
tradíciu Svetových dní mládeže. Medzi 
početnými dokumentami, ktoré publikoval, 
treba spomenúť 14 encyklík, 15 apoštolských 
exhortácií, 11 apoštolských konštitúcií a  45 
apoštolských listov. Ako pápež napísal 
5 kníh. Žiaden z jeho predchodcov sa 
nestretol s  takým počtom veriacich. Na 
1160 generálnych audienciách sa zúčastnilo 
spolu 17,6 milióna pútnikov.

1. 18. mája 2020 uplynulo 100 rokov od narodenia najznámejšieho 
 poľského svätca Jána Pavla II. Kde sa narodil?
 1 – Nowy Targ
 2 – Krakov
 3 – Wadowice
 4 – Myślenice fot.: Ján Pavol II., portrét Z. Kotyłło, zdroj: Wikimedia Commons



Pri záchrane zdravia a života – 
poľská medicína a lekári
Už sme spomínali poľské vynálezy, ktoré zachraňujú ľudské životy – nepriestrelná vesta, 
elektromagnetický detektor mín či kevlar. Nesmieme však zabúdať ani na poľských lekárov, 
ktorí skúmali spôsoby ako predchádzať infekčným chorobám, využívali nové liečebné 
metódy a zavádzali novátorské medicínske vyšetrenia.

V  tomto kontexte priniesol najväčší význam výskum Rudolfa Weigla, ktorý sa zaoberal 
týfusom. Podarilo sa mu izolovať niekoľko typov bacilov tejto choroby, no najväčším 
úspechom bola výroba účinnej vakcíny proti týfusu v r. 1919 v Przemyśli. Hilary Koprowski, 
poľský lekár pracujúci v  USA, vyrobil a  použil ústnu vakcínu proti vírusu polio (chorobe 
Heineho-Medina) v roku 1950, vďaka čomu nabrala prevencia proti tejto chorobe masový 
charakter. Ludwikov Hirszfeldov výskum ľudskej krvi veľmi rýchlo priniesol úspech. 
V  roku 1910 vo veku 26 rokov dokázal existenciu štyroch krvných skupín (A, B, AB, 0),  
a zároveň definoval zásady ich dedenia, čo malo význam pre mnoho nemedicínskych oblastí 
(kriminalistiku či rodinné právo). Na základe toho zároveň vysvetlil príčiny imunologického 
konfliktu a hemolytickej choroby novorodencov.

Výskum aminokyselín priviedol Kazimierza Funka k  objavu látky zabraňujúcej chorobe 
beri-beri. Nazval ju vitamínom (životodarný amín), a  dnes vieme, že to bol vitamín B1. 
Vďaka tomu mohli ďalší vedci hľadať iné vitamíny, pričom samotný Funk odôvodnil 
výskyt avitaminózy – skupiny chorôb spôsobených nedostatkom vitamínov. Vďaka jeho 
úspechom pri izolovaní inzulínu začalo Poľsko ako tretia krajina na svete (po Veľkej 

Británii a  Dánsku) priemyselnú produkciu tohto hormónu. Zlomový bod pre medicínsku 
diagnostiku predstavovali práce Edmunda Biernackého v  oblasti hematológie. Na konci 
19. storočia objavil závislosť medzi zápalovým stavom v  organizme a  rýchlosťou poklesu 
červených krviniek v  citrátovej krvi. Táto reakcia dostala názov podľa jeho mena (OB, 
reakcia Biernackého).

Z povojnového obdobia treba spomenúť úspechy tímu Zbigniewa Religu v transplantológii 
a  immunosupresii (1985 – prvá úspešná transplantácia srdca) či poľskej školy ortopédie 
(Adam Gruca, Wiktor Dega, Marian Weiss, Marian Garlicki). 

V  posledných rokoch zaznamenali úspech Patrycja 
Wizińska-Socha a Anna Skotny, ktoré pripravili 
a  zaviedli do výroby prenosný aparát na vyšetrenie 
srdcovej frekvencie plodu. Paweł Tabakow 
z  Vroclavu, špecialista v  oblasti neurochirurgie, 
úspešne zrekonštruoval a obnovil funkcie prerušenej 
miechy, a  tím Tomasza Ciacha vo Varšave úspešne 
pracuje na vytvorení umelej náhrady ľudskej krvi. 
Zase Maria Siemionow pôsobiaca v Clevelande v roku 
2008 uskutočnila prvú transplantáciu ľudskej tváre 
v USA. Prvú operáciu transplantácie tváre, ktorá 
pacientovi zachránila život, uskutočnil v Poľsku v roku 
2013 v  Inštitúte onkológie v  Gliwiciach chirurgický 
rekonštrukčný tím pod vedením prof. Adama 
Maciejewského. Operácia trvala 25 hodín a  dopadla 
úspešne.

2. V ktorom roku Kazimierz Funk v tlači The Journal of State Medicine ohlásil prácu, 
 v rámci ktorej zavádza termín vitamín?
 1 – 1904
 2 – 1911
 3 – 1912
 4 – 1922

fot.: Kazimierz Funk, zdroj: Wikimedia Commons



Známi Poliaci v kozmetickej branži
Výroba kozmetiky má v  Poľsku dlhú tradíciu. Vďaka inovatívnosti a  dokonalej kvalite sa 
kozmetické výrobky Made in Poland tešia vynikajúcemu renomé a exportujú sa do 130 
krajín na celom svete. Na poľskom trhu pôsobí 100 veľkých a stredných a vyše 300 malých 
výrobcov kozmetiky. Veľa značiek nesie mená svojich zakladateľov.

Poľské korene má firma Max Factor, ktorú vytvoril Maksymilian vel Michaił Faktor. Už 
v USA sa stal známy ako vynálezca a výrobca kozmetiky, najmä 
filmovej. Na začiatku 20. storočia vynašiel ľahko zmývateľné 
prostriedky pre mejkap. V roku 1909 Max Factor začal produkovať 
prvú sériu vlastnej kozmetiky prispôsobenej farbe očí a vlasov pod 
značkou Max Factor & Company, ktora existuje dodnes. Helena 
Rubinstein pochádzajúca z Poľska začala svoju kariéru v Austrálii 

od krému na tvár, ktorého zloženie založené na lanolíne získala od matky (známy ako 
Crème Valaze). Svoje úspechy dosiahla v  Európe (Francúzsku a  Veľkej Británii) a  neskôr 
v  USA. Bola zakladateľkou kozmetickej značky Helena Rubinstein Inc. Je považovaná za 
jednu z najbohatších žien v histórii sveta. 

Dnes najväčšie úspechy dosahujú... Dr Irena Eris, dáma poľskej kozmetiky. Irena Eris 
(Irena Szołomicka-Orfinger) je doktorkou farmácie a  zakladateľkou a  spolumajiteľkou 

spoločnosti Dr Irena Eris, ktorá vznikla v  roku 1983 v  Piaseczne. 
Špecializuje sa na krémy a pleťovú kozmetiku. Dnes firma Ireny Eris 
ponúka vyše 700 produktov v 4 produktových radoch. Má vlastné 
vedecko-výskumné laboratórium, pričom vedie sieť kozmetických 
salónov a 5-hviezdičkové wellness hotely. 

Wojciech Inglot, vládca farieb. Wojciech Inglot vyštudoval chémiu a  v  roku 1985 založil 
v rodnom Przemyśli firmu INGLOT Cosmetics. Dodnes sa v tomto 
meste vyrába 95% produktov celej firmy. Kozmetiku tejto 
spoločnosti používajú ako amatéri, tak aj profesionálni vizážisti. 
Môžete si ju kúpiť vo vyše 770 obchodných prevádzkach po 
celom svete – nedávno firma otvorila svoj obchod aj v  Bratislave 
v obchodnom centre Cubicon.

 
Ziaja. Od olivového krému... Manželia Aleksandra a Zenon Ziajovci si ako farmaceuti 
stanovili za cieľ výrobu kozmetiky podľa prírodnej receptúry. V roku 1989 tak založili  

v Gdansku firmu Ziaja Ltd. Jej prvým produktom bol olivový krém 
prírodného pôvodu, ktorý vyrábali v... upravenom automate na 
výrobu zmrzliny! Tento produkt sa dodnes nachádza v ponuke 
značky a teší sa veľkej popularite. V súčasnosti ponúka Ziaja vyše 
800 produktov s ošetrujúcimi a liečebnými účinkami vrátane 

kozmetiky určenej na starostlivosť o vlasy, pleť či telo, na intímnu hygienu či na jemnú 
detskú pokožku.

Barbara Bielenda. Túto rodinnú firmu pred 25 rokmi založila Barbara Bielenda, 
absolventka Fakulty chémie Gdanskej univerzity. Dnes spoločnosť, ktorá sídli v  Krakove, 
riadia synovia Marek a Jacek Bielendovci. Vo svojej ponuke má vyše 400 produktov 

určených na starostlivosť o  telo, vlasy a  tvár. Firma Bielenda ako 
prvý poľský výrobca kozmetiky použila na výrobu výťažok z ginka 
dvojlaločného a arganový olej.
 

3. Poľské kozmetické firmy sa tešia skvelému renomé aj v zahraničí. Jedna z nich sa dokonca 
 stala členom prestížneho združenia Comite Colbert, ktoré zoskupuje najluxusnejšie svetové  
 značky. O ktorú firmu ide? 
 1 – Inglot 
 2 – Oceanic
 3 – Dr Irena Eris
 4 – Miraculum



Maria Skłodowska-Curie 
K známym a najvýznamnejším poľským fyzikom a chemikom patria Karol Olszewski 
a Zygmunt Wróblewski (v roku 1883 ako prví skvapalnili kyslík, dusík a oxid uhličitý 
z atmosféry do stabilného štádia), fyzik Marian Smoluchowski (jeden z najlepších 
poľských vedcov, vysvetlil okrem iného záhadu modrej oblohy), Mieczysław Wolfke 
(objaviteľ metódy stuhnutia hélia), prof. Andrzej Sołtan (skvelý jadrový fyzik, spoluautor 
prvých umelých zdrojov neutrónového žiarenia na svete a konštruktér prvých poľských 
akcelerátorov), Leopold Infeld (zaujímal sa o teóriu relativity v rokoch 1936 – 1938 
a spolupracoval na Princetonskej univerzite s Albertom Einsteinom – výsledkom bola ich 
rovnica opisujúca pohyby hviezd), Ignacy Mościcki (tvorca metódy získavania kyseliny 
dusičnej zo vzduchu), Jan Czochralski (vynálezca dodnes používaného získavania 
monokryštalického kremíka, ktorý je základom procesu výroby integrovaných obvodov;  
a najčastejšie citovaný poľský vedec).
 
Jednou z najvýznamnejších vedkýň v ľudských dejinách bola poľská chemička a fyzička 
Maria Skłodowska-Curie  (1867 – 1934). Bola prvým a jediným človekom, ktorému v dvoch 
rôznych odboroch udelili Nobelovu cenu. Prvýkrát získala Nobelovu cenu v roku 1903 za 
fyziku spolu so svojím manželom Pierrom Curiem a Antoinom Henrim Becquerelom, ako 
ocenenie mimoriadnych zásluh vo výskume žiarenia. Druhý raz ju dostala sama v roku 1911 
za zásluhy o rozvoj chémie a za objav prvkov polónium a rádium.

Narodila sa vo Varšave, v rodine stredoškolského profesora. Vyštudovala vo Francúzsku 
na slávnej univerzite Sorbonne. V roku 1895 sa vydala za fyzika Pierra Curieho a ich život 
sa stal symbolom vedeckej spolupráce. Marie zistila, že okrem uránu podobné žiarenie 
vydávajú aj zlúčeniny tória a ako prvá pomenovala toto žiarenie rádioaktivitou. V roku 1898 

objavila s manželom nový prvok, ktorý bol 300-krát rádioaktívnejší ako urán. Ako poctu 
pre svoju vlasť ho nazvala polónium (Po). V tom istom roku objavili ďalší prvok, rádium 
(Ra) podľa latinského slova radius – lúč. S manželom ďalej študovali účinky žiarenia na 
živé organizmy. Položili tak základy liečby nádorových ochorení. Aj vďaka tomu francúzsku 
vládu presvedčila, aby vyčlenila prostriedky na vytvorenie Inštitútu pre rádium, v ktorom sa 
sústreďovali výskumy z oblasti chémie, fyziky a medicíny.

Po prvej svetovej vojne sa Maria Curie-Sklodowska okrem riadenia inštitútu venovala 
prvým výskumom liečby rakoviny pomocou rádioaktivity. Zároveň cestovala po svete, kde 
jej nadácia pomáhala zakladať lekárske ústavy na liečbu rakoviny. Marie Curie-Sklodowska 
sa stala prvou ženou, ktorá získala profesúru na parížskej Sorbonne. Zomrela 4. júla 1934 
v vo francúzskom meste Savoy na chorobu pripisovanú dlhodobému vplyvu radiácie. Bola 
prvou ženou, ktorú pochovali vo vychýrenom parížskom Panteóne. Dodnes je jednou  
z najväčších osobností svetovej vedy.

4.  Koľko patentov získala Maria Skłodowska-Curie ?  
 1  – sedem
 2  – dva
 3  – jeden
 4  – žiaden

fot.: Maria Skłodowska-Curie, zdroj: Wikimedia Commons



V boji o nezávislosť – Tadeusz Kościuszko  
Hrdinami bojov za nezávislosť dvoch národov – poľského a amerického – boli Kazimierz 
Pułaski, jeden z vodcov a maršal barskej konfederácie, generál a hrdina vojny za nezávislosť 
USA (1776 – 1783), označovaný aj za „otca amerického jazdectva“ (zahynul v  bitke pri 
Savannah v  r. 1779) a Tadeusz Kościuszko, ktorého Američania označovali za „otca 
amerického delostrelectva“. Američania vyznamenali poľských hrdinov aj inak – nazvali po 
nich mestá, diaľnice, mosty, školy, budovy a ďalšie objekty.

Po páde novembrového povstania v  Poľsku (1830) sa značná časť dôstojníkov ocitla 
v  emigrácii, kde sa rozvíjalo revolučné hnutie. Poliaci spoločne s  revolucionármi z  iných 
krajín bojovali za svoju a ich slobodu. Poliaci sa však zúčastnili aj na  maďarskom národnom 
povstaní (1848 – 1849). Vo velení povstaleckých vojsk pôsobili traja poľskí generáli: Józef 
Bem, Henryk Dembiński a Józef Wysocki.

Tadeusz Kościuszko sa ocitol vo Filadelfii mesiac po vyhlásení Deklarácie nezávislosti USA 
z roku 1776. Dohliadal na stavbu opevnenia mesta – pevnosť Ticonderoga a pobrežia rieky 
Hudson. Vďaka nemu kapitulovala časť britských síl pri Saratoge. V  rokoch 1778 – 1780 
opevňoval West Point, ktorý bol kľúčový pre osudy vojny. Bol nominovaný na inžiniera 
americkej armády a  bol povýšený do hodnosti brigádneho generála. Svoje skúsenosti 
z amerického boja za nezávislosť – najmä schopnosti vedenia improvizovaných vojenských 
operácií – využil o  niekoľko rokov neskôr v  Poľsku počas posledného pokusu o  záchranu 
Poľskej republiky v tzv. Kościuszkovom povstaní v roku 1794. 

Vďaka prvým vojenským reformám Veľkého snemu získal Kościuszko v roku 1789 nomináciu 
na generálmajora korunných vojsk. V  roku 1792 sa zúčastnil na prípravách na obrannú 
vojnu Ústavy 3. mája. Vyznamenal sa v  bojoch s  ruskými oddielmi. Bojoval pri Zieleńci, 
Włodzimierzi a Dubienke. Získal najvyššie poľské vojenské vyznamenanie Virtuti Militari 
a  bol povýšený do hodnosti generálporučíka. Na krakovskom námestí zložil prísahu 
vernosti Poľskej republike a prevzal velenie nad povstaním ako Najvyšší náčelník národných 
ozbrojených síl. Z  dôvodu nedostatočnému počtu zbraní prikázal vytvoriť sedliacke 
oddiely ozbrojené vztýčenými kosami. Do histórie vošli tieto oddiely s názvom bojujúci 
kosci („kosynierzy“). Vďaka ich útoku na ruské kanóny 
Kościuszkove vojská vyhrali 4. apríla pri Racławiciach. 
Napriek mnohým vojenským úspechom a  presunu bojov 
aj na Litvu a  do Veľkopoľska sa Kościuszkovo povstanie 
skončilo porážkou.

Kościuszko zomrel v roku 1817 v Solothurne vo Švajčiarsku. 
O rok neskôr boli pozostatky národného hrdinu prevezené 
do Krakova – do kráľovskej krypty v  katedrále na Waweli. 
Urna s  jeho srdcom sa dostala do Poľska až v  roku 1927 – 
nachádza sa v  kráľovskej kaplnke Kráľovského hradu vo 
Varšave.

5. Kopec bl. Bronisławy, na ktorého vrchole bolo v rokoch 1820 – 1823 vytvorené Kościuszkovo   
 návršie, sa týči do výšky 333 m n. m., a výška samotného návršia dosahuje 34,1 m. Je vytvorené  
 zo zeminy z bojísk: Racławic, Maciejowic, Dubienky, ale aj zo Severnej Ameriky – z miest, kde  
 bojoval Kościuszko. Kde sa tento kopec a návršie nachádza?
 1  –  Varšava
 2  –  Poznaň
 3  –  Krakov
 4  –  Sandomierz



   

Ludwik Lejzer Zamenhof – tvorca esperanta
Autorom esperanta a jeho prvým spisovateľom je Dr. Ludwik Lejzer Zamenhof – 
poľský očný lekár židovského pôvodu (1859 – 1917). Ovládal 12 jazykov a pôvodne sa 
mienil venovať filológii. Za hlavnú príčinu nedôvery a nepriateľstva medzi národmi 
považoval jazykové bariéry, a preto chcel vytvoriť neutrálny jazyk.

V roku 1887 vyšla jeho prvá učebnica esperanta v ruštine pod pseudonymom 
Dro Esperanto („dúfajúci“), ktorý dal neskôr názov jazyku. Zamenhof sa po vydaní 
učebnice zriekol akýchkoľvek autorských práv. Nechcel byť považovaný za tvorcu 
nového jazyka, ale len za iniciátora. Aj napriek tomu sa až do smrti venoval rozvoju 
esperanta. Túžil, aby v novom jazyku vznikala aj umelecká literatúra. Ďalšou 
dôležitou knihou je Fundamento de Esperanto (Základ Esperanta). Obsahuje tri 
časti: gramatiku, cvičebnicu a univerzálny slovník.

V roku 1905 sa konal prvý esperantský zjazd v malom francúzskom mestečku 
Boulogne sur Mer. Zúčastnilo sa ho vyše 700 esperantistov z 33 krajín vrátane 
Zamenhofa. Zjazd mal neobyčajný úspech a boli vyriešené dôležité problémy 
ako deklarácia o esperante, bol založený Jazykový výbor a  Organizačný výbor. 
Úspešný výsledok zjazdu položil základy rozsiahlemu rozkvetu hnutia. Nasledovali 
ďalšie zjazdy. V roku 1906 v Ženeve, v r. 1907 v Cambridgi, v r. 1908 v Drážďanoch 
a následne v Paríži, ktorý sa však nekonal, pretože vypukla vojna. Na tento zjazd sa 
prihlásilo takmer 4000 ľudí. Najväčším esperantským medzinárodným združením 
je Svetový esperantský zväz (UEA) so sídlom v Rotterdame. Bol založený v  roku 
1908 Hektorom Hodlerom. Toto ústredie riadi celosvetové hnutie, usporadúva 

svetové zjazdy, odborné konferencie, vydáva literatúru. Má oficiálne vzťahy  
s OSN a UNESCO.

Na Slovensku má esperanto tradíciu od roku 1907, kedy vyšla prvá učebnica 
esperanta v  slovenčine vďaka Albertovi Škavranovi. Esperantu sa na Slovensku 
venovali aj také osobnosti ako Ján Valašťan-Dolinský či Martin Benka. Od 
roku 2007 sa každý rok na Slovensku koná Letná škola esperanta, ktorá sa stala 
najväčšou školou esperanta na svete. 
Navštevuje ju približne 180 až 250 
účastníkov z dvadsiatich krajín sveta. 
V  roku 2016 sa v  Nitre uskutočnil 
Svetový kongres Esperanto.

6. Deň L. Zamenhofa je najväčším sviatkom esperantskej kultúry. Na ktorý deň v roku pripadá? 
 1 – 15. apríla   
 2 – 18. júna
 3 – 23. septembra  
 4 – 15. decembra  

fot.: dk Zamenhof, zdroj: Wikimedia Commons

Symbolom jazyka je zelená vlajka s hviezdou
       (zelená farba symbolizuje nádej)



Svetoví, a predsa neznámi
Paweł Włodkowic, najznámejší poľský európsky vedec v období pred Kopernikom. Kňaz, 
právnik a rektor Krakovskej akadémie. Zastupoval Poľské kráľovstvo na koncile v Kostnici 
(1414 – 1418). Zastával názor, že každý národ, dokonca aj pohanský, má právo na pokojný 
život na vlastnom území. Vtedy ešte išlo o  revolučnú myšlienku, dnes tvorí základ 
medzinárodného práva.

Jan Heweliusz, astronóm, žil v  17. storočí v  Gdansku. Na poli astronómie dosiahol veľké 
zásluhy. Ako prvý zaviedol systematický výskum Mesiaca. Okrem toho pozorne sledoval aj 
iné planéty. Vďaka tomu vytvoril práce venované Saturnu a Merkúru. Bol tiež priekopníkom 
vo výskume komét.

Rafał Lemkin, poľský právnik, ktorý od 2. svetovej vojny pracoval v  USA. Špecialista na 
trestné právo. Zúčastnil sa na mnohých právnických medzinárodných konferenciách. Žiadal 
o právnu úpravu pre zločin proti ľudskosti (pre rasový či náboženský motív) a vandalizmus 
(ničenie umeleckých diel). V  dôsledku holokaustu na základe koncepcie zločinu proti 
ľudskosti vytvoril v roku 1944 a ako prvý použil v práci The Axis Rule in Occupied Europe termín 
genocída (genocide). Tento termín odkazoval aj na stalinovský hladomor na Ukrajine. Bol 
spoluautorom Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia (9. 12. 1948).

Ludwik Rajchman (1881), bakteriológ, študoval v Krakove a Paríži. V rokoch 1920 – 1921 bol 
spoluorganizátorom Epidemiologickej komisie Ligy Národov. Zastával funkciu riaditeľa 
Organizácie zdravia pri Lige národov. Z  jej poverenia skúmal epidemické hrozby v  Číne. 
V  rokoch 1929 – 1931 tam pôsobil ako lekársky poradca Čang Kaj-šeka a Song Zivena, 
v rokoch 1931 – 1939 bol expertom Národnej ekonomickej rady pre záležitosti obnovy Číny. 
V roku 1946 prišiel so žiadosťou o vytvorenie UNICEF-u, stal sa jeho prvým predsedom. Bol 
tiež iniciátorom vytvorenia Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve.

Pola Negri – najžiarivejšia hviezda 
hollywoodskeho kina 20. rokov. Pola 
Negri (vlastným menom Apolonia 
Chałupiec) sa narodila v Lipne 
neďaleko Włocławka. Filmovú 
kariéru odštartovala v  Poľsku, od 
roku 1923 hrala v  Hollywoode, 
pričom zbierala jeden úspech za 
druhým. Jej život, ale aj klebety – 
o romániku s Rudolfom Valentinom 
či Charliem Chaplinom – zaujímali 
médiá i  verejnosť na celom svete. 
Koniec jej veľkej kariéry prišiel spolu 
so zvukom vo filmoch. Veľká hviezda 
nemého kina si už nedokázala nájsť 
miesto v novej realite.

Kazimierz Prószyński bol vynálezca, 
priekopník kinematografie, filmový 
tvorca. Ešte pred bratmi Lumiére 
skonštruoval prvý prístroj na 
zaznamenávanie a  prehrávanie 
pohyblivých obrazov – pleograf 
(1894). Skonštruoval obturator – 
prístroj na odstránenie kmitavých 
pohybov premietaného obrazu. 

Zostrojil aj aeroskop, prvú ručnú filmovú kameru na svete s  automatickým pohonom. Je 
tvorcom prvých poľských celovečerných filmov: Powrót birbanta a Przygody dorożkarza.   

7. Čo spája hollywoodsku hviezdu Polu Negri so Slovenskom?
 1  –  Jej otec bol Slovák
 2  –  Jej manžel bol Slovák
 3  –  Jej herecký debut sa uskutočnil na Slovensku
 4  –  Scény pre jeden z jej filmov boli natáčané na Slovensku

fot.: Pola Negri, zdroj: Wikimedia Commons



      

Poľský komiks 
V roku 2019 sme si pripomenuli 100. výročie poľského komiksu. Pri tejto príležitosti Poľský 
inštitút v  Bratislave otvoril výstavu Slovo a  obraz. Súčasný poľský komiks, ktorá sa skončila 
nedávno. Expozícia predstavovala súčasných najzaujímavejších poľských komiksových 
tvorcov. No poľskí autori sú úspešní aj v zahraničí.

Najlepším poľským autorom komiksov je Grzegorz Rosiński, ktorý žije v  Belgicku  
a Švajčiarsku. Je iniciátorom (spolu s Jeanom van Hammeom) a  autorom ságy Thorgal, 
ktorá spája science-fiction, fantasy a historickú drámu. Okrem toho vytvoril sériu Szinkiel, 
Skarga ziem utraconych a Yans, ako aj populárne komiksy: Zemsta hrabiego Skarbka, Western 
či Fantastyczna podróż: Wyspa przypływów i  inne opowieści. Druhým poľským autorom série 
Yans bol Zbigniew Kasprzak. Vytvoril tiež komiksovú biografiu Spadająca gwiazda – Marylin 
Monroe a kriminálnu sériu Halloween blues. Je tiež autorom príbehu Dziewczyna z Panamy. 
Dvornou koloristkou komiksov Z. Kasprzaka je jeho manželka Grażyna Foltyn-Kasprzak 
(Graża).

Mladú generáciu, ktorá si vybudovala meno v  zahraničí, reprezentuje Marzena Sowa, 
autorka autobiografickej Marzi (život v  Poľsku v 80. a 90. rokoch), a  tiež komiksov pre 
deti: N‘embrassez pas qui vous voulez (Deti a ľudia) a  Histoire de poireaux, de vélos, d‘amour 
et autres phénomènes... S  Krzysztofom Gawronkiwiczom je tiež spoluautorkou komiksu 
o  Varšavskom povstaní Przed burzą. Okrem Poľska je tento umelec známy aj ako autor 
komiksu o  holokauste Achtung Zelig! a  kriminálnej mini-série Przebiegłe dochodzenie 
Ottona i Watsona. Nesmieme zabúdať ani na Katarzynu Niemczyk, autorku 8-dielnej  

série Mockingbird, ktorú vydalo vyd. Marvel. Okrem toho ilustrovala digitálny komiks 
z  hry Overwatch. V  roku 2019 vyšiel v  USA komiks z  obrázkami Rafała Szłapu. Ide o The 
Unbreakable Zamperini: A World War II Survivor‘s Brave Story (príbeh amerického zajatca 
v Japonsku známy z filmu). Tento rok vyjde jeho ďalší komiksový zošit The Boston Tea Party. 
Úspešnú kariéru v zahraničí má aj Jakub Rebelka, spoluautor Miasta psów (La Cite des Chiens), 
fantasy komiksu zasadeného do stredovekého prostredia. Pripravil tiež kresby pre biblický 
príbeh Judasz. Zase v  sérii príbehov Jima Hensona, autora Mupetov, vyšiel jeho album 
venovaný príbehom so sirénami The Storyteller: Sirens (s textom Bartosza Sztybora). Čoraz 
viac publikuje v zahraničí aj Marek Oleksicki, autor komiksov Frankenstein’s womb a zošitov 
zo série: The Darkness: Close Your Eyes, Zero a 28 Days Later.

8. V ktorom roku vyšiel v tlači prvý príbeh 
 s Thorgalom s názvom Zdradzona czarodziejka 
 (La Magicienne trahie)?
 1  –  1976 
 2  –  1980
 3  –  1977
 4  –  1988



Poľskí športovci 
Robert Lewandowski (1988) – najlepší poľský 
futbalista. Hrá na pozícii útočníka v  nemeckom 
klube Bayern Mníchov a  v  reprezentácie Poľska, 
ktorej je kapitánom. Na svojom konte má niekoľko 
rekordov: najlepší strelec v  histórii poľskej 
reprezentácie (61 gólov), 4 najrýchlejšie strelené 
góly v Lige Majstrov (14 minút a  31 sekúnd), prvý 
futbalista v  Lige Majstrov, ktorý vsietil najviac 
gólov Realu Madrid (6 gólov).

Mariusz Czerkawski (1972) – jeden z  najlepších 
poľských hokejistov. Mnohonásobný reprezentant 
Poľska, 12 sezón odohral v NHL. Stal sa tiež prvým 
Poliakom v  tejto lige, ktorý nastúpil v Zápase 
hviezd NHL.

Wojciech Fibak (1952) a Agnieszka Radwańska 
(1989) – Poľsko má tiež svoje hviezdy na tenisovom nebi. Fibak je legendou poľského tenisu. 
V kariére vyhral 16 turnajov ATP, pričom sa dostal do 18 finále. Vo štvorhre triumfoval na 43 
turnajoch vrátane grandslamového Australian Open (1978) a na svoje konto si pripísal 34 
finálových zápasov. Najvyššie sa dostal v roku 1978, keď v rebríčku ATP bol 21. vo dvojhre 
a 3. vo štvorhre. A. Radwańska bola v roku 2012 na 3. mieste v rebríčku ATP. Je druhou Poľkou 
v histórii (po Jadwige Jędrzejowskej v roku 1937), ktorá sa dostala do finále grandslamu vo 
dvojhre (Wimbledon 2012). Víťazka turnaja WTA Finals v roku 2015. 

Otylia Jędrzejczak (1983) – poľská plavkyňa s  najväčším počtom titulov, ktorá sa 
špecializovala na motýlika a  voľný spôsob. Ako prvá Poľska, ktorá získala titul majsterky 
sveta, prekonala aj svetový rekord (200 m motýlik). Na olympiáde v Aténach (2004) sa stala 
olympijskou majsterkou na 200 m motýlik a získala 2 strieborné medaily (100 m motýlik, 
a 400 m voľný spôsob).

Robert Kubica (1984) – poľský pilot a  pretekár. Majster Formule Renault 3,5 z  roku 2005. 
Prvý a jediný Poliak vo Formule 1. V roku 2008 vyhral na Veľkú cenu Kanady a pripísal si aj 
zisk pole position. 

Justyna Kowalczyk (1983) – poľská bežkyňa na lyžiach, jedna z  najlepších šampiónok 
v histórii poľského športu. Na konte má 5 olympijských medailí vrátane 2 zlatých za beh 
klasickým spôsobom na 30 km (Vancouver 2010) a  10 km (Soči 2014), ako aj 4 krištáľové 
glóbusy za víťazstvo vo Svetovom pohári.

Adam Małysz (1977) a Kamil Stoch (1987) – najlepší poľskí skokani na lyžiach. A. Małysz bol 
úspešný v rokoch 1996 – 2011 a Poľsko v tom období zasiahla vlna eufórie – „Małyszománia“. 
Štyrikrát sa postavil na olympijské pódium, štyrikrát získal titul individuálneho majstra 
sveta, a rovnako štyrikrát získal aj Svetový pohár (z toho trikrát po sebe). Vo víťaznej zbierke 
nechýba Turnaji štyroch mostíkov a trikrát vyhral Nordický turnaj. K. Stoch je individuálnym 
majstrom sveta a  trojnásobným olympijským majstrom – dvakrát zo Soči (2014) a  raz 
z Pchjongčchangu (2018). Dvakrát vyhral krištáľový glóbus a dvakrát vyhral Turnaj štyroch 
mostíkov.
 

9. O úspechoch poľských športovcov sa viac dozviete napríklad na návšteve Múzea športu 
 a cestovného ruchu vo Varšave (www.muzeumsportu.waw.pl). 
 V ktorom roku bolo múzeum otvorené? 
 1  –  1952
 2  –  1975
 3  –  1989
 4  –  2000

fot.: Robert Lewandowski, zdroj: Wikimedia Commons



Matematika a kryptológia v Poľsku
Tento rok oslavujeme 100. výročie Varšavskej bitky, míľnika poľsko-boľševickej vojny (1919 
– 1921), vďaka ktorej Poľsko zastavilo vstup boľševikov do Európy. Až nedávno bol odhalený 
fakt, že poľské víťazstvá v tejto vojne sa podarilo zaznamenať aj vďaka prelomeniu šifier 
Červenej armády. Za týmto úspechom stáli poľskí matematici a kryptológovia z Oddelenia 
šifier Generálneho štábu Poľského vojska. V  tomto kontexte treba spomenúť zásluhy 
podplukovníka Jana Kowalewského a  profesorov Stefana Mazurkiewicza, Stanisława 
Leśniewskiego a Wacława Sierpińského.

Najväčším úspechom poľských kryptológov bolo bezpochyby prelomenie šifier nemeckej 
Enigmy. Podarilo sa to ešte pred vypuknutím 2. svetovej vojny tímu pod vedením Mariana 
Rejewského, Henryka Zygalského a Jerzyho Różyckého. Boli to absolventi Poznanskej 
univerzity, ktorí ešte v čase štúdia absolvovali kryptologický kurz Oddelenia šifier a od roku 
1931 začali pracovať na Enigme (prelomenie šifier Enigmy zjednodušili okrem iného nástroje 
známe ako „kryptologická bomba Rejewského“ a „Zygalského plachta“). Svoje zistenia 
odovzdali rozviedkam Francúzska a Veľkej Británie, čo umožnilo zrýchliť dekryptáž najmä 
Britom (stroj Ultra v Bletchley Park, úspechy Alana Turinga). Odhaduje sa, že prelomenie 
Enigmy urýchlilo porážku hitlerovského Nemecka o dva roky.

Bez silnej matematickej školy by nebolo žiadnych kryptologických úspechov. Jej základy 
ešte v  19. storočí vytvorili Jan Śniadecki (autor poľskej matematickej terminológie)  
a Józef Hoene-Wroński (matematická analýza; determinant „wrońskian“). Vďaka tomu 
už po znovuzískaní nezávislosti v  roku 1918 sa vytvorila poľská matematická škola so 
strediskami vo Varšave a Ľvove. Varšavská škola sa zaoberala teóriou množín, topológiou 

a  teóriou reálnych funkcií. Jej reprezentantami boli okrem iného Zygmunt Janiszewski, 
Kazimierz Kuratowski, Bronisław Knaster, Antoni Zygmund či už spomenutí S. Leśniewski 
a W. Sierpiński.

Hlavnou osobnosťou ľvovskej matematickej školy bol zase Stefan Banach. K jej výskumnej 
oblasti patrila funkcionálna analýza. Mnoho otázok a úloh vyvstávalo počas neformálnych 
stretnutí profesorov a študentov v kaviarni – zapisovali si ich na servítky, stôl či do špeciálneho 
zošita (niektoré problémy sú nevyriešené až dodnes!). S  touto školou boli spojení aj 
Hugo Steinhaus, Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Leon Chwistek a Stanisław Ulam 
(spolutvorca americkej termojadrovej bomby). Vo Varšave pôsobila aj škola matematickej 
logiky (Alfred Tarski, Jan Łukasiewicz). Poľská matematická škola pokračovala vo výskume 
aj po vojne, keď medzi oblasti záujmu zaradila aj teóriu pravdepodobnosti, diferenciálne 
rovnice, teóriu funkcií a distribúcií a praktickú aplikáciu matematiky.

10. Ako sa volal zošit, do ktorého si predstavitelia 
 ľvovskej matematickej školy zapisovali problémy? 
 1  –  „Księga Lwowska“
 2  –  „Księga Szkocka“
 3  –  „Księga Banacha“
 4  –  „Księga Szwedzka“

fot.: Stefan Banach, zdroj: Wikimedia Commons


