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3-4 Vydavateľstvo a tlačiareň „u Slovákov“ 
s dvadstaťročnou tradíciou

Oslava 20. výročia vzniku Vydavateľstva a tlačiarne Spolku 
Slovákov v Poľsku boli príležitosťou zaspomínať na začiatky, zrod 
my šlienky, počiatočné ťažkos� , prvých zákazníkov, úspechy na tla-
čiarenskom trhu a ďalšie reminescencie. Neobišlo sa to bez prího-
vorov a poďakovaní dlhoročných zákazníkov, ktorí ocenili kvalitu 
našej tlačiarenskej práce.  

5-6 Deň matiek a otcov – akí sú dnešní otcovia?
6-7 Zdôraznenie významu prírodného bohatstva
8-9 Dilemy oravského obvodného výboru 
10 Horčičné zrnko
11 Diamantová svadba
12-14 V mene bratov svojich slovenských...
15 O menšinách na vojvodskom úrade v Krakove
16 Na slovíčko s prívarovským predsedom

S predsedom Miestnej skupiny Spolku z Prívarovky sme sa po-
rozprávali nielen o jeho životnom osude, ale i o miestnej skupine 
v Prívarovke, ich rados� ach i staros� ach,  veľkolipnických plánoch, 
či o novom plánovanom prepojení s Rabčicami, ku ktorým mali 
vždy bližšie ako do centra Veľkej Lipnice.

17 Začala sa letná turistická sezóna
18-19 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
20-21 Z diania na Slovensku
22-23 Vzdelávací seminár pre učiteľov 
slovenského jazyka

Školské záležitos�  boli predmetom odborného seminára, ktorý 
zorganizovalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky v Krakove pre učiteľov slovenského jazyka z Poľ-
ska a z Ukrajiny. Počas prednášok a diskusie sa ozrejmovali prob-
lémové otázky, s ktorými sa každý učiteľ najčastejšie stretáva vo 
svojej didak� ckej praxi.  

26-27 Upevňovanie ľudovej moci poľskou armádou 
na Orave – vo Veľkej Lipnici po druhej svetovej 
vojne (2) 
27 Dni otvorených pivníc na Slovensku 
28-29 Farnosť Nižné Lapše v roku 1832 (1)

Na obálke: Koláž fotografi í z podujatia na počesť spolkovej tlačiarne. 
Foto:  redakcia Život. Grafi cká úprava: E. Koziołová.
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Pri príležitosti oslavy 20. výročia činnosti Vydavateľstva a tla-
čiarne Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá sa uskutočnila 24. apríla 
t.r. v priestoroch Galérie slovenského umenia Spolku Slovákov 
v Poľsku v Krakove, odzneli viaceré milé slová a spomienky na 
spoluprácu z úst zákazníkov. Jacek Lubart-Krzysica, krakovský 
básnik, priaznivec Slovákov a verný zákazník nášho vydavateľstva 
i tlačiarne, povedal, že v povedomí Krakovčanov toto vydavateľ-
stvo funguje s názvom „u Slovákov“. 

V úvodnom príhovore generálny tajomník ÚV SSP 
Ľ. Molitoris privítal viacerých hos� , ktorí nás poc� li 
svojou prítomnosťou, o. i. konzula SR v Krakove T. Ka-

šaja, prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. M. Šmigeľa, PhD., 
splnomocnenkyňu Malopoľského vojvodu pre národnost-
né a etnické menšiny E. Mirga-Wójtowiczovú a jej zástup-
kyňu J. Nawalanu, riaditeľa Inš� tútu histórie Jagelovskej 
univerzity prof. S. Sroku, etnografa a orientalistu J. S. Łąt-
ku, vydavateľa R. Dzieszyńského, mladých slovenských his-
torikov - účastníkov konferencie, ktorá práve prebiehala 
v našom sídle a ďalších.

O čosi neskôr účastníkov oslavy pozdravil predseda 
Spolku Slovákov v Poľsku prof. J. Čongva, ktorý sa nemohol 
zúčastniť ofi ciálnej čas�  z dôvodu pracovných povinnos� . 

Myšlienka vzniku vlastnej tlačiarne sa zrodila z potre-
by, aby sme mali tlačoviny - zvlášť, aby časopis Život bol 
tlačený so správnymi diakri� ckými znamienkami používa-
nými v slovenskom jazyku. Takúto požiadavku predkladali 
nespokojní s kvalitou tlače Života krajania na schôdzach 
na prelome 80. a 90. rokov. Realizácie tejto myšlienky sa 
ujal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris. A keď sa na-
skytla príležitosť získať tlačiarenské stroje zo Slovenska, 
neváhal a využil ju. Ako uviedol vo svojom príhovore, ani 

sám nevedel a nemal predstavu o polygrafi ckých službách. 
Avšak dokázal prekonať začiatočné ťažkos�  a s podporou 
Ústredného výboru Spolku sa stal riaditeľom tlačiarne 
a vydavateľstva. Prvou tlačovinou, ktorá v roku 1993 vy-
šla z našej tlačiarne, bolo aprílové číslo časopisu Život. 
Malo farebnú obálku i strednú dvojstránku a zároveň od 
tohto obdobia nový formát A4. V priebehu tých dvadsia-
� ch rokov, ako spomenul Ľ. Molitoris, sme vydali už vyše 
800 tlačovín s naším číslom ISBN a stá� síce kusov väčších 
i menších publikácií, ktoré sú našou reklamou a šíria dob-
ré meno spolkovej tlačiarne v rozličných záku� ach Poľska 
i Slovenska, ba dokonca vo vzdialenejších krajinách. Vznik 
vydavateľstva a tlačiarne podporil vo veľkej miere vydáva-
nie vlastných publikácií venovaných otázkam krajanského 
hnu� a, propagačných materiálov v podobe letákov, kata-
lógov k výstavám, pohľadníc, plagátov, pozvánok, lístkov, 
kalendárikov, vizi� ek, diplomov, ktoré sú nepatrné, ale do-

Vydavateľstvo a tlačiareň „u Slovákov“Vydavateľstvo a tlačiareň „u Slovákov“
s dvadsaťročnou tradícious dvadsaťročnou tradíciou

Ľ. Molitoris prezentuje prvá tlačovina – aprílové číslo Života z roku 1993

Príhovor W. Andrasika
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kážu vzbudiť záujem odberateľa. Tak� ež príjem 
z tlačiarenských služieb podporuje spolkové ak� -
vity, ktoré sú veľmi rozsiahle. A bez tejto podpory 
by boli len ťažko realizovateľné.

Dnes už síce tlačiareň pracuje na modernejších strojoch 
ako voľakedy. No predsa požiadavky trhu i zákazníkov stále 
rastú, preto snom tlačiarov je kúpa ofsetového tlačiaren-
ského stroja štvorfarebného, ktorý by zaručil ešte lepšiu 
kvalitu a zrýchlil tlač. Je to fi nančne veľmi náročná inves� -
cia, ale dúfajme, že sa ju v budúcnos�  podarí uskutočniť.

Myslím si, že dvadsaťročné obdobie činnos�  nás už 
oprávňuje k tomu, aby sme si povedali, že Spolok Slovákov 
v Poľsku má vydavateľské skúsenos�  i dlhodobú tlačiaren-
skú tradíciu, ktorá je povedomá na trhu. Vydavateľstvo si 
vytvorilo svoju značku, ktorá sa spája s dobrou kvalitou 
poskytovaných služieb. Ako uviedol náš dlhoročný zákaz-
ník pán Władysław Andrasik, zástupca krakovských fi la-
telistov, zákazníci sú veľmi spokojní s kvalitou tlačovín a v 
našom vydavateľstve sa cí� a ako doma, pretože riaditeľ 
tlačiarne Ľudomír Molitoris pripraví pre nich vždy konku-
renčnú ponuku. A pri neohlásenom príchode si grafi k vždy 
nájde čas a venuje im pozornosť. Rovnako je to � ež v tla-
čiarni, kde nachádzajú ústretovosť medzi pracovníkmi. 
Sú to milé slová, ktoré potešili určite riaditeľa tlačiarne a 
všetkých prítomných pracovníkov z úseku grafi ckého spra-
covania a tlačiarenskej výroby.

Tieto pekné výsledky sa do-
stavili vďaka angažovanos�  vede-
nia tlačiarne a pracovníkov, ktorí 
svojou prácou prispievajú k tomu, 

aby tlačoviny mali kvalitnú úroveň, konkurenčné ceny, boli 
starostlivo vytlačené a mali pekný vzhľad.

V uplynulom období sa nám podarilo dostať sa nielen 
do povedomia krajanov, Krakovčanov, ale aj širokej ve-
rejnos�  doma i v zahraničí, o čom svedčia ceny získané 
za najlepšie tlačoviny na Medzinárodnom knižnom veľ-
trhu vo Varšave v rokoch 2002, 2003 a 2010.  Postupne 
si vydavateľské a tlačiarenské služby našli zákazníkov na 
Slovensku a v poslednej dobe putuje z našej tlačiarne 
pomerne veľa � tulov k slovenským odberateľom. Medzi 
zákazníkov patria nielen komerční zákazníci, ale aj vedec-
ké, umelecké či štátne ustanovizne, mladí básnici, umelci 
a ďalší. 

Prítomní si mohli odniesť so sebou domov staršie i nov-
šie výtlačky časopisu Život, letáky, propagačné materiály, 
katalógy o výstave detských prác, ktorá zdobí steny galé-
rie.

Diskusie a spomienky na spoluprácu s vydavateľstvom 
a tlačiarňou „u Slovákov“ pri poháriku slovenského vína 
a občerstvení trvali dlho. Túto oslavu spríjemnil svojou 
hrou na klavíri i spevom známy krakovský džezman a čest-
ný predseda MS SSP v Krakove J. M. Bożyk.  

E. Mirga-Wójtowicz  s výtlačkom Života Diskusie v skupinách   

Pracovníci tlačiarne počas recepcie V priateľskom kruhu historikov

Ľ. Molitoris v rozhovore s R. Dzieszyńskim

Hrá čestný predseda 
MS SSP v Krakove J. M. Bożyk
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Rodičovstvo prináša so sebou nielen radosti, ale aj starosti. 
Práve v máji oslavujeme Deň matiek, ktorý sa na Slovensku slávi 
v druhú májovú nedeľu a v Poľsku 26. mája, kým Deň otcov patrí 
do sviatočného kalendára mesiaca jún. Na Slovensku tento svia-
tok pripadá na tretiu júnovú nedeľu a v Poľsku na 23. júna. Svia-
tok otcov bol pomerne dlho akosi v pozadí. Menej sa o ňom hovo-
rilo. V poslednej dobe sa najčastejšie obidva tieto sviatky spájajú, 
napr. na školách, a deti venujú program obidvom rodičom. 

Súčasná uponáhľaná doba spôsobila, že otcovia sa za-
pájajú do výchovy de�  viac ako v minulos� . Voľakedy 
sa výchova de�  spájala po väčšine s matkou. Neod-

škriepiteľným faktom je, že to práve matka privádza dieťa 
na svet. Ona ho nosí pod srdcom, ona sa s ním prvá zozna-
muje a aj pre malého človiečika je matka prvou a preto 
tak dôležitou osobou, ktorú intui� vne cí�  a spoznáva. Tak 
vzniká veľmi silné puto vo vzťahu matka – dieťa. 

Úloha otca bola ponímana skôr ako živiteľa rodiny. 
A tak otcovia ustúpili do úzadia a dlhé roky stáli v � e-
ni týchto predstáv. Možno preto, lebo dlho sa hovorilo 
o tom, že ich povinnosťou je zabezpečiť živoby� e rodiny. 
Je to pravda, muž sa má starať o svoju rodinu. V súča s-
nos�  aj žena dokáže prevziať úlohu muža a je to už ne-
popierateľná skutočnosť, že ženy idú do práce a opateru 
nad dieťaťom preberá otec. Potreby otcov podieľať sa na 
výchove svojich de�  neboli zohľadňované. V spoločnos-
�  a poli� ke otcovstvo nemalo patričné miesto. Chýbala 
rodová rovnosť. Rodová rovnosť v podstate znamená po-
stavenie a účasť obidvoch pohlaví vo všetkých sférach sú-
kromného a verejného života s cieľom plnohodnotného 

uplatnenia mužov a žien. Dnes sa na to dohliada viac, aby 
sa muž naozaj uplatnil pri výchove de�  plnohodnotne. 
Zmenilo sa to, ale ešte stále je veľa vecí, ktoré je potreb-
né riešiť, aby sme častejšie vidieli obraz otca s dieťaťom. 
Nielen matka sa vie postarať o svoje potomstvo, rovnako 
dobre túto úlohu zvládajú aj oteckovia. Dnešní otcovia 
by sa mohli cí� ť urazení, keď hovoríme o výchove a ich 
pritom nespomíname, a keď už, tak len okrajovo. Myslím 
si, že majú právo sa takto cí� ť. Predsa každý z rodičov 
má svoj podiel na výchove dieťaťa. Všade naokolo sa pre-
zentuje iba model matka – dieťa. V časopisoch či v re-
klame je vždy výchova a opatera spájana iba s matkou. 
Všetky članky o starostlivos�  o dieťa sú priamo venované 
matkám a len sporadicky otcom. Možno práve my matky 
zahľadené do svojich de� , sme egoistky, pretože si mys-
líme, že len my ženy sa vieme najlepšie postarať o de� . 
V dôsledku takéhoto uvažovania neponechávame manže-
lom priestor, aby sa mohli takisto realizovať v úlohe otca. 
Potom taký manžel – otec sa radšej odsunie a dokonca 
sa vyhýba pomoci pri výchove. Potešujúcim faktom je, že 
takýchto otcov máme čoraz menej. Je potrebné si položiť 
otázku: Akí sú dnešní otcovia? Aký je ich vzťah k svojmu 
potomstvu? 

Práve v tejto oblas�  spoločenského života nastáva pozi-
� vna zmena. Čoraz častejšie vidíme otcov kočíkovať a na ich 
tvárach postrehneme radosť a dokonca pýchu, že sa môžu 
v plnej miere venovať výchove svojho dieťaťa. Musíme za-
nechať stereotyp, že iba matka sa dokáže postarať o dieťa. 
Dúfajme, že tento názor bude už skoro minulosťou. Uvedo-
melí otcovia pochopili, že musia urobiť niečo, aby sa tento 
stav zmenil. Začali otvorene vyjadrovať svoj nesúhlas a ne-
spokojnosť s takouto sociálnou poli� kou, ktorá im neumož-
ňuje podieľať sa na opatere de� . Nie je to náznak oslabenia 
ich pozície v spoločnos� , ale vedomého otcovstva.

Deň matiek a otcov Deň matiek a otcov – akí sú dnešní otcovia?– akí sú dnešní otcovia?
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Sociálna poli� ka nie je ešte celkom priaznivá otcom, 
aj keď sa už podnikli kroky k tomu, aby otec mohol byť 
so svojím dieťaťom od ranného detstva. Samozrejme veľa 
závisí aj od zamestnania, ktoré vykonáva. Sama som mat-
kou a viem, ako mne bolo ľúto, keď manžel odchádzal na 
„týždňovky” a nemohol bežne pozorovať všetky zmeny vo 
vývoji dieťaťa. Naozaj mnohí otcovia prichádzajú o ten dô-
ležitý moment v živote svojho potomka. Byť prítomným 
a vidieť, ako sa dieťa rozvíja je úplne niečo iné, ako počuť 
o tom neskôr z úst manželky, ako dieťa robí prvé krôčky, 
začína hovoriť. Umožníme prežiť � eto chvíle rados�  aj ot-
com, ktorí sú ochudobnení o � e najkrajšie chvíle, ktoré by 
mohli stráviť s dieťaťom. Dôležité je, že samotní otcovia už 

nechcú byť v � eni ma� ek a takisto sa chcú plnohodnotne 
zúčastňovať na živote svojich de�  od narodenia.

Na rodičovskej dovolenke však naďalej ostáva drvivá 
väčšina žien. Je to ekonomický dôsledok toho, že muž za-
rába viac ako žena, preto nie div, že situácia je taká a nie 
iná.

Európska únia v balíku Európa 2020 opätovne potvr-
dzuje zavázok na preklenu� e rozdielov v zamestnanos� , 
vzdelávaní a sociálnej ochrane. Zdôrazňuje zosúladenie 
pracovného a rodinného života, ako predpoklad pre rov-
nakú účasť na trhu práce. Rozvoj služieb, starostlivos�  
o de� , ako aj možnosť pre otcov čerpať rodičovskú do-
volenku. 
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Deň Zeme je dňom venovaným životnému prostrediu a zvlášť 

starostlivosti o jeho zachovanie v pôvodnom stave. Každoročne je 
tento deň datovaný na 22. apríla. Práve v tomto období sa usku-
točňuje veľa akcií venovaných záchrane pôvodnosti životného 
prostredia, ako napr. akcia čistenia riek, zbieranie odpadkov po 
lesoch a podobne. 

Tento sviatok má svoj pôvod v oslavách jarnej rovno-
dennos� , 21. marca, a príchodu jari. V modernom 
poňa�  ide o ekologicky mo� vovaný sviatok, upo-

zorňujúci ľudí na dopad ničenia životného prostredia pro-
stredníctvom ľudskej činnos�  a otváraní verejnej diskusie 
o možných riešeniach pre zmiernenie nega� vnych vplyvov 
na nás obklopujúcu príro-
du. V tento deň rozličné 
inš� túcie a poli� ci venujú 
veľa priestoru na organi-
zovanie poduja� , aby ešte 
väčšmi podčiarkli dôleži-
tosť ochrany našej matky 
Zeme, ktorá nie je nezni-
čiteľná, akoby sa to nie-
ktorým mohlo zdať. Ako 
vieme, v súčasnom európ-
skom dianí sa v EÚ okrem 
úcty voči rôznorodos�  ja-
zykov a kultúr, zdôrazňuje 
aj potreba ochrany život-
ného prostredia. Dôsled-
kom takéhoto postoja je 
spoločná fi lozofi a a v ko-
nečnom dôsledku aj prax, 
čiže tvorba opatrení a ich 
spoločná realizácia. Člo-
vek sa rozvíja, spoločnosť 
takisto, každá civilizácia 
exploatuje prírodu, pri-
čom ju zároveň degraduje. 

Porucha jej jednotlivých zložiek obmedzuje mechanizmy 
na sebaobranu a sebaobnovu. Ľudia využívajú prírodu pre 
svoj úžitok, preto je povinnosťou každého z nás,  aby sme 
sa snažili a o jej ochranu. Základným spôsobom ochrany 
prírody je chránenie oblas� , kde ešte stále existujú pôvod-
né prírodné ekosystémy a zveľaďovanie takýchto ekosys-
témov. Tieto chránené oblas�  majú rozličné podoby, napr. 
národné parky, rezervácie, chránené prírodné oblas� . Ich 
počet musí byť postačujúci pre udržanie správnej činnos-
�  celej prírody, ako veľkej harmonickej sústavy. Ochrana 
prírody, aby bola účinná, by mala byť vopred naplánovaná 
a realizovaná v širokom medzinárodnom meradle.

Práve v Európskom parlamente sa členské štáty Európ-
skej únie zaviazali spolupracovať v tejto oblas�  a tak vzni-
kol projekt NATURA 2000. Čo je to projekt NATURA 2000?

Zdôraznenie významu Zdôraznenie významu prírodného bohastvaprírodného bohastva

Diskusie obyvateľov Krempách a Novej Belej s obhájcami prírody a organizátormi akcie
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NATURA 2000 je sústava chránených území európskeho 
významu. Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie 
a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín a voľne ži-
júcich živočíchov, ako aj vybraných biotopov vyskytujúcich 
sa na území Európskej únie. Budujú ju členské štáty EÚ 
v nadväznos�  na národné sústavy a systémy chránených 
území. Neskôr má byť s týmto názvom vytvorená súvis-
lá ekologická sieť chránených území. Sústava pozostáva z 
chránených území zostavených podľa dvoch smerníc. Jed-
nou z nich je smernica tykajúca sa vtákov a druhá bioto-
pov. Vyčlenené územia sú zahrnuté v Národnom zozname 
navrhovaných chránených vtáčích území a v Národnom zo-
zname navrhovaných území európskeho významu. Projekt 
NATURA 2000 sa bezprostredne dotýka aj nášho regiónu, 
v roku 2006 dolina rieky Bialky bola zahrnutá do projektu, 
ako doplnenie sústavy v oblas�  chránených území. Územie 
NATURA 2000 dolina rieky Bialky sa rozpres� era v Malo-
poľskom vojvodstve v novotarskom a tatrzańskom okrese 
na území troch gmín: Bukowiny Tatrzańskej, Nového Targu 
a Nižných Lápš. Celkovú plochu chráneného územia tvorí 
750 ha s dĺžkou rieky 25 km. Zahrnuté v tom je aj koryto 
rieky Bialky spolu s úzkym pobrežným pásom.

Obyvatelia Spiša predniesli k navrhnutému projektu veľa 
pripomienok, počas pripomienkovania a stretnu�  so zástup-
cami organizácií zodpovedných za projekt. Jednou z viackrát 
spomínaných otázok je otázka pro� povodňovej ochrany. 
Pred rokom 2001, keď ešte nebol vydaný zákaz prehlbova-
nia koryta rieky, obyvatelia dvoch spišských obcí  - Novej 
Belej a Krempách - sa sami chránili pred prudkým horským 
tokom, a to reguláciou rieky. Prehlbovali ju tam, kde to bolo 
potrebné a kameňmi upevňovali brehy tam, kde prudký 
riečny vír vymýval brehy rieky. Obyvatelia spomínaných obcí 
viackrát pocí� li dôsledky povodní. V súčasnos�  pla�  v celom 
Poľsku zákaz vyberania z riečných korýt štrku a kameňov. 

Obyvatelia Novej Belej a Krempách s tým nesúhlasia, 
čo aj v pripomienkovom konaní viackrát zdôraznili, preto 
sú vnímaní ako neprajníci programu. Na druhej strane je 
potrebné pochopiť aj prístup týchto ľudí, ktorí žijú priamo 
v tomto prostredí a strážia každý rok bezpečnosť svojich 
obcí. To oni musia zápasiť so záplavami, keď prídu. Nezna-
mená to, že im nezáleží na ochrane životného prostredia. 
Jednoducho situácia vyzerá inak, keď sa na ňu pozeráme iba 
z boku, a nedotýka sa nás priamo. Avšak je potrebné nájsť 
spoločnú cestu, spoločné riešenie. Tak, aby bolo čo najme-
nej zasahované do prírody, ale aby sa aj ľudia, ktorí obývajú 
toto územie, cí� li bezpečne.

Zástancovia programu oponujú, že prehlbovanie rieč-
nych korýt a akákoľvek ľudská ingerencia ničí mikrofl óru 
a mikrofaunu riek. Práve pro�  akémukoľvek zásahu v rieke 
Bialke je organizovaná akcia Vrkoče Bialky. Cieľom tejto ak-
cie je zachrániť nielen rieku Bialku, ale všetky rieky v Poľ-
sku. pred degradáciou. Organizátorkou akcie bola  Cecylia 
Malik. Je to umelecko-spoločenský projekt realizovaný 
spoločne s Bunkrom umenia, Klubom priateľov Dunajca, 
Klubom prírodovedcov a projektom Vodná Kri� cká Hmo-
ta (poľ. projekt Wodna Masa Krytyczna). Idea tejto akcie 
spočíva v tom, aby sa zachránila, v tomto konkrétnom 
prípade, rieka Bialka a poukázalo sa širokej verejnos�  na 
problém devastácie malých riek. Poľské rieky sú osídlené 
mnohými druhmi zvierat a rieka Bialka je výnimočná tým, 
že je riekou v tvare vrkoča, teda tečie nie jedným korytom, 
ale niekoľkými.

Účastníci akcie uplietli symbolické vrkoče z látky ako 
symbol rieky Bialki. Dňa 27. apríla rozprestreli � eto vrkoče 
pozdĺž rieky. Zároveň sa pritom stretli obhajcovia príro-
dy s obyvateľmi obce Nová Belá a Krempachy, s ktorými 
debatovali o úskaliach života v doline horskej rieky, ktorá 
v čase záplav býva nebezpečným živlom. 

Nevyspytateľná rieka Bialka
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autor    MARIÁN SMONDEK
O krajanskom dianí na Orave sme sa porozprávali s vedením 

nového Obvodného výboru Spolku Slovákov v Poľsku na Orave 
– predsedníčkou Genovévou Prilinskou a podpredsedom Jánom 
Bašistym. Obidvaja považujú za úspech, že sa po dlhšej dobe po-
darilo uzavrieť volebné obdobie, udržať všetky miestne skupiny 
a zvoliť nový obvodný výbor, pred ktorým stoja nové úlohy a via-
ceré otvorené otázky.  

Ako uviedla predsedníčka G. Prilinská, trvalo to dlh-
šie časové obdobie, kým sa jej podarilo usporiadať 
voľby v jednotlivých miestnych skupinách na Orave. 

A v niektorých prípadoch to až také jednoduché nebolo. 
Oravské miestne skupiny trápia viaceré problémy. Jedným 
z nich je pokročilý vek krajanov. Nerád by som týmito slo-
vami niekoho urazil, ale vy starší, svetaskúsenejší by ste 
mali vo svojich skupinách hľadať mladších, pokúsiť sa za-
pojiť do činnos�  svoje de� , aby tradície, ktoré udržiavate 
po celý život, neodišli do zabudnu� a, ale aby tu zostali aj 
pre ďalšie pokolenia. Možno � eto slová znejú kruto, ale 
žiaľ, zároveň aj pravdivo. Chvályhodné je však to, že nie-
ktorí z vás takto robia. A práve vďaka tomuto medzi gene-
račnému odkazu svitá krajanom na lepšie časy. Bez tohto 
odkazu sa to� ž stra�  kon� nuita krajanského diela a kultúr-
neho dedičstva Slovákov žijúcich v Poľsku, na Orave a na 
Spiši.

A práve takéto i mnohé ďalšie dilemy, či plány chodia 
dennodenne po rozume oravským krajanom. V rozhovo-
re sme sa dotkli nielen problémov, ale aj nádeje a rados� , 
ktoré sú v ich srdciach. 

Ako sme spomínali, ukončenie volebného obdobia 
prijali s radosťou. A najviac sa tešili tomu, že nový výbor 
bol zvolený aj v Kýčoroch, kde to nebolo najľahšie. Jednak 

je tam malá krajan-
ská komunita, ktorá 
bola dlhé obdobie 
bez predsedu a bolo 
ťažké dohodnúť sa 
na stretnu� . Vedenie 
Obvodného výboru 
SSP na Orave to hod-
no� lo nasledovne:  

Ján Bašisty: Teším 
sa, že máme nové vý-
bory v jednotlivých 
miestnych skupinách. 
Avšak neobišlo sa 
to bez  problémov. 
Napr. v Kýčoroch boli 
krajania neochotní, 
pretože sa nepodarilo 
zorganizovať stret-
nu� e so zástupcami 
Ústredného výboru 

Dilemy oravského obvodného výboru
SSP týkajúce sa fungovania miestnej skupiny a vytvorenia 
klubovne. Aj preto sme mali ťažkos�  presvedčiť tamojších 
krajanov o tom, aby sa nevzdávali a udržali miestnu skupi-
nu. Nakoniec sa podarilo a bol zvolený nový výbor.

Genovéva Prilinská: Volebné obdobie sa predlžovalo aj 
kvôli ťažkos� am, ktoré sme mali aj v Malej Lipnici. Tam 
nám povedali, že im  chýba kontakt so zástupcami Ústred-
ného výboru alebo redakcie Život.  A práve akási nechuť 
vzišla z tohto dôvodu. Takisto som rada, že sa miestna 
skupina v Kýčoroch nerozpadla, pretože v minulos�  bola 
ak� vna a keď sme mali oblátkové stretnu� e, prišla nám 
kýčorská ľudová kapela aj zahrať. Okrem toho prichádzali 
aj naše na kultúrne poduja� a. Neskôr však, keď nezíska-
li  dotáciu pre svoju klubovňu, ich záujem ochabol a preto 
nám tam bolo aj ťažšie dohodnúť sa s krajanmi. Som však 
rada, že sa to podarilo usporiadať a  že sa miestna skupina 
udržala. Považujem to za svoj úspech. 

Boli aj také miestne skupiny, ktoré nás svojím prístu-
pom a postojom povzbudili. Na volebné schôdze prišlo 
veľa krajanov a pridali sa aj noví, mladší členovia, čo nás 
potešilo. Napr. v Podvlku, Orávke alebo Jablonke prebehlo 
všetko bez problémov a na volebné stretnu� e prišlo veľa 
krajanov – členov miestnej skupiny. Myslím si, že v Jablon-
ke má na tom zásluhu Ján Bašisty, ktorý je aj predsedom 
tunajšej miestnej skupiny. Určite veľa závisí aj od krajanov, 
ktorí riadia miestne skupiny. Ich dobrý prístup podporuje 
i ďalších. 

Ako vnímate novozvolených predsedov jednotlivých 
miestnych skupín? Aká je šanca, rozvoja v obciach, kde 
sú predsedovia v pokročilom veku?

Genovéva Prilinská: Myslím si, že šanca je v každej 
miestnej skupine. Vážim si prácu každého predsedu, či už 
mladšieho alebo staršieho. A mladí sa k nám pripájajú 
nielen v Jablonke, ale i okolitých obciach. Napr. v Hornej 
Zubrici sa zapísali pred voľbami viacerí mladí ľudia, tak-
že máme miestne skupiny na Orave, kde máme nádej na 
rozvoj, avšak sú aj také, kde to nie je až také op� mis� cké 
a členská základňa viditeľne starne. Pokiaľ sa však tešia 
dobrému zdraviu, ochotne prichádzajú na naše poduja� a 
a zapájajú sa do krajanského života. 

Aktuálne veľa mladých ľudí odchádza za prácou do za-
hraničia, také sú reálie nielen v Poľsku, ale hádam vo všet-
kých krajinách bývalého východného bloku. A myslím si, že 
takýto trend nie je problémom len nášho Spolku. Predtým 
bolo o to ľahšie, že v každej miestnej skupine boli klubov-
ne. Mladí nemali iné možnos�  rozvíjať sa či odísť do za-
hraničia, takže sa držali hlavne svojej obce. Vďaka tomu sa 
ľahšie rozvíjali spevácke, tanečné či divadelné krúžky. 

Podľa mňa, aktuálne sa najlepšie zo všetkých miestnych 
skupín na Orave drží Miestna skupina v Podvlku, pri ktorej 
pôsobia mažoretky, detská ľudová kapela Malí Podvlčania, 
dychovka či divadielko Ondrejko, do ktorého činnos�  sa za-
pájajú aj krajania z iných obcí. Tu sa tak� ež vyučuje sloven-Podpredseda OV SSP na Orave Ján Bašisty
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ský jazyk na základnej škole. V Podvlku máme klubovňu, 
a za to, že ju máme treba poďakovať  zvlášť generálnemu 
tajomníkovi Ústredného výboru SSP Ľ. Molitorisovi, že vďa-
ka jeho  dlhoročnej námahe a podpore krajanov z Podvlka 
sa ju podarilo kúpiť. Vlastný priestor umožňuje organizáciu 
záujmovej činnos�  de�  a mládeže, čo je prínosom Spolku 
pre lokálne prostredie. Klubovňa je dnes prístupná pre kaž-
dého, každý má možnosť do nej prísť a niečo sa naučiť. Zá-
sadne nesúhlasím s názorom, že táto klubovňa je určená 
a otvorená len pre Slovákov. Nie, zdôrazňujem, ona je pre 
všetkých. 

Veľmi dobre sa rozvíja tak� ež spolupráca s učiteľmi 
z gymnázia zo základnej školy. Najbližšie, počas skúšok 
v gymnáziu by mali prísť do klubovne učitelia aj spolu so 
žiakmi, aby škola bola prázdna. Nadviazanie takejto spolu-
práce mňa osobne veľmi teší. 

Myslím si, že nie je problém ani v Pekelníku, kde máme 
aj mladších krajanov, a mladé osoby sa zapojili aj do kra-
janského života v Harkabúze.

Ján Bašisty: Aj tu v Jablonke sa činnosť klubovne rozví-
ja, prichádzajú tu mnohí, aj učitelia, teraz od jari sa v na-
šej klubovne začal cvičiť aerobic. Pravidelne sa tu stretáva 
šachový krúžok. A tak� ež by sa chceli v krajanskej klubov-
ni stretávať ženy, ktoré prednedávnom založili v Jablon-
ke Krúžok vidieckych gazdiniek. Z toho, čo viem, niekto-
ré z nich by sa radi zapísali tak� ež do Spolku Slovákov tu 
v Jablonke. Okrem toho sa tu stretávajú každú stredu naši 
krajania z celej Oravy.

Aké sú plány Obvodného výbory? Čo by bolo potreb-
né zrealizovať pre krajanov na Orave?

Ján Bašisty: V oblas�  školstva je potrebné podporovať 
našich študentov, a predovšetkým študentov lýcea, ktorí 
by chceli ísť študovať na Slovensko. Treba v tomto sme-
re podchy� ť hlavne rodičov, aby videli význam v posielaní 
de�  na štúdium na Slovensko, pretože niekedy sa stáva, 
že študent by aj chcel, ale rodič mu to vyhovorí. Ak štu-
dentov neodradia učitelia, ktorým sa nepáči, že sa zapísali 
na slovenčinu a snažia sa odhovoriť žiakov od tohto záme-
ru, od štúdií na Slovensku občas úspešne dokážu odradiť 
komplikácie pri vybavovaní zdravotného cer� fi kátu, ktorý 
lekári ako keby nechceli alebo nevedeli vydať, vybavovanie 
apos� lly a pod.

Genovéva Prilinská: Podľa mňa, nás v Podvlku podpo-
rila v otázke vyučovania slovenského jazyka a zapisovania 
de�  na to vyučovanie aj návšteva generálneho konzula 
v tejto škole spolu s redaktorom Života, ktorý porozprával 
žiakom o možnos� ach štúdia aj na stredných školách. Nie 
že by vedenie školy bolo predtým neochotné, to nie, spo-
lupráca vždy existovala, ale po spomínanej návšteve sa do 
tejto spolupráce výraznejšie angažujú  aj učitelia. V naj-
bližšom čase by sa malo konať stretnu� e ohľadom sloven-
činy a vytvorenia mladšej skupiny na budúci rok. Dúfam, že 
sa počet žiakov zvýši.

K ďalším, nepochybne veľkým, plánom patrí výstavba 
Domu slovenskej kultúry v Jablonke, na ktorého výstavbu 

získal a vyzdvihol pred-
nedávnom povolenie 
generálny tajomník 
ÚV SSP Ľ. Molitoris. 
V tejto veci sa podni-
kajú kroky, ktoré sa 
zdajú byť možno za� aľ 
nepatrné a neviditeľ-
né, ale časom prinesú 
výsledok v zhmotnej 
podobe. Slovenský 
kultúrny stánok v Jab-
lonke bude hma-
tateľným dôkazom 
tradovania dedičstva 
predkov a kultúry, kto-
rá je s oravským regi-
ónom neodlúčiteľne 
spojená. Podporí to 
hrdosť našich kraja-
nov. Tak� ež k ďalším 
plánom patrí dokon-
čenie renovácie podvlčianskej klubovne.

Pozi� vom je, že sa do Spolku hlási čoraz viac mladých 
ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj slovenského dedičstva. 
Vďaka tomu sa vytvára priestor pre pôsobenie ďalších 
generácií. Pozi� vne tak� ež je, že mladí ľudia majú záujem 
o štúdium na Slovensku a možno práve tento rok sa poda-
rí, aby dvaja a možno i viacerí krajanskí študen�  odišli na 
štúdium do „starej“ vlas� , lepšie povedané, vlas�  svojich 
predkov.

Myslím si, že napriek viacerým prekážkam Spolok po-
maly získava vďaka svojej činnos�  na Orave svojich priaz-
nivcov aj v radoch mladých, čo je veľmi dôležité. Veď štu-
den�  jablonského lýcea sa vôbec netaja tým, že najväčším 
lákadlom, ktoré priťahuje mladých ľudí k voľbe tohto jazy-
ka, sú práve vlas� vedno-poznávacie zájazdy na Slovensko, 
ktoré Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku v zastúpení 
generálneho tajomníka Ľ. Molitorisa už dlhé obdobie or-
ganizuje rok čo rok pre krajanskú mládež. Ich obľuba sa 
stala v tunajšom prostredí verejným tajomstvom.

Napriek viacerým staros� am majú predsa len oravskí 
krajania aj mnohé rados� . Majú seba navzájom a dokážu 
sa navzájom vo svojej činnos�  podporovať. Napriek mno-
hým neúspechom, sklamaniam, aké vo svojom živote na 
krajanskom poli zažili, nezanevreli, ale naďalej sa snažia 
rozvíjať a odovzdávať ďalej to, čo im do vienka vložili ich 
rodičia – úctu k tradíciám, k histórii, k iným ľuďom. Vďa-
ka tomu to už nie je len história, ale prítomnosť, ktorá sa 
v obidvoch klubovniach na Orave dennodenne napĺňa a za 
prítomnosťou ide vždy nádej na lepšiu budúcnosť, na zdo-
konaľovanie, ktorá hreje srdcia tých starších a zároveň je 
akousi podporou v práci pre tých mladších.

Ďakujem Genovéve Prilinskej a Jánovi Bašistymu za 
rozhovor, a verím, že ťažkos�  pominú a plány sa podarí 
uskutočniť, vyriešia sa problémové otázky a stra� a sa dile-
my, ktoré dnes stoja pred krajanmi na Orave. 

Predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská



12. 5. 2013
7. veľkonočná nedeľa 

(Jn 17, 20 – 26)
Ježiš pri veľkňazskej modlitbe pozdvihol oči k nebu. 

Jeho pozdvihnuté oči boli výrazom úplnej oddanos�  voči 
Bohu a v tom je podstata modlitby. Modliť sa znamená 
odvrá� ť oči od seba, vzdať sa vlastnej sebestačnos�  a na-
smerovať svoj hlas, srdce a myšlienky smerom k Bohu. Nie 
preto, aby sme zabudli na svoje potreby a problémy, ale 
aby sme ich predstavili Bohu a vložili do jeho rúk. Obracia-
me svoj zrak nahor, odkiaľ nám môže prísť pomoc. Modlit-
ba je mocou slabých a jedinou nádejou porazených. Každý 
deň potrebujeme Božiu pomoc a preto modlitba je naším 
trvalým prostriedkom, ako sa u� ekať k Bohu. Vždy potre-
bujeme kontakt s Bohom, vždy potrebujeme jeho pomoc, 
no nie vždy si to uvedomujeme. Keď Ježiš skončil modlit-
bu k Otcovi, obrá� l svoj pohľad a modlitbu na apoštolov 
a Cirkev. Jeho modlitba prekročila múry Večeradla a pred 
Ježišovým duchovným zrakom bol ohromný počet mužov 
a žien zo všetkých strán sveta, ktorí túžia po úteche a po-
koji. Prosil o jednotu, ktorá je medzi Ním a Otcom, pretože 
jednota je zdrojom rados�  a šťas� a. 

 

19. 5. 2013
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce

(Jn 14, 15 – 16)
Pútnici v Jeruzaleme sa počas Turíc pozastavili nad zro-

zumiteľnosťou slov tých, ktorí vyšli z Večeradla: „Mnoho 
sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť 
svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: Nie sú � to všetci, 
čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás 
počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa naro-
dili?“ (Sk 2, 6 – 8). 

Keď začínal svoju činnosť v Ríme sv. Ignác z Loyoly, ne-
dokázal plynulo a bez chýb rozprávať po taliansky. Jeho 
taliansky spolubrat mal pomáhať s jazykom a opravovať 
chyby. Po skončení príhovoru skonštatoval, že � e chyby sa 
nedali porátať. Napriek tomu ľudia pozorne počúvali a boli 
nadšení, pretože v jeho hlase bolo cí� ť veľa sily a lásky. 
Podobne sa prihováral sv. Fran� šek Xaverský ľuďom v In-

dii a Japonsku. Nepoznal dokonale ich jazyk, ale mnohých 
pohanov i tak obrá� l. Nepotrebujeme dar reči k tomu, aby 
sme žili poc� vým životom v rodine a vo svete. Potrebu-
jeme však dar lásky, aby nám druhí lepšie rozumeli a so 
žičlivosťou prijali naše slová. 

26. 5. 2013
8. nedeľa v Cezročnom období 

– Najsvätejšej Trojice
(Jn 16, 12 – 15)

Kresťanský život sa točí v znamení a v prítomnos�  Tro-
jice. Na začiatku života sme boli pokrstení v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého. Na konci budú pri našej smrteľnej 
posteli vypovedané nasledujúce slová: „Vydaj sa na cestu, 
kresťanská duša, z tohto sveta, v mene všemohúceho Boha 
Otca, ktorý ťa stvoril, v mene Ježiša Krista, Syna živého 
Boha, ktorý za teba umrel na kríži, v mene Ducha Svätého, 
ktorého si dostala ako dar.“ Medzi týmito dvoma krajnými 
momentmi sú aj iné chvíle poznačené vzývaním Trojice. 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého mladomanželia uzat-
várajú manželstvo a vymieňajú si obrúčky, novokňazi sú 
zasa svätení biskupom. Niekedy sa v mene Trojice uzatvá-
rali kontrakty, boli vyhlasované výroku súdu, začínala sa 
každá dôležitá lis� na. Trojica je lono, v ktorom sme boli 
poča� , pretože si nás Boh vybral pred stvorením sveta, aby 
sme boli jeho deťmi. Trojica je prístav, do ktorého sa ube-
ráme. Trojica nie je tajomstvo z minulos�  bez významu pre 
náš každodenný život. Práve naopak. Sú to tri Osoby, ktoré 
sú nám v živote najbližšie: nie sú mimo nás, ale sú v nás. 
Oni prebývajú v nás a my sme ich chrámom.

2. 6. 2013
9. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 7, 1 – 10) 
Ježiš po vyhlásení blahoslavens� ev prišiel do Kafarnau-

ma. Stotník mal sluhu, ktorý bol chorý a poslal v tejto zá-
ležitos�  starších, aby sluhu uzdravil. Stotník o svojho sluhu 
neprejavil bežný záujem. So sluhom zaobchádzal ako so 
svojím synom a keď sa jeho život nachádzal v nebezpe-
čenstve, poslal najskôr starších a neskôr i ďalších vo veci 
sluhovho života. Stotník prejavil veľký cit voči svojmu pod-
riadenému, mal nádej v Ježišovu zázračnú moc a zároveň 
počítal, že Ježiš prejaví podobné cítenie vo veci sluhovho 
utrpenia. Spokojne môžeme tvrdiť, že stotník sa prejavuje 
ako veriaci, veď jeho vieru oceňuje i Ježiš. Ako veriaci sa 
prejavuje vo vzťahu k sluhovi. Nejedná s ním ako s cudzím, 
ale ako s blížnym akoby s členom svojej rodiny. Vcí� l sa do 
jeho situácie a zaangažoval do nej svoje okolie. 

Mali by sme byť podobní stotníkovi z evanjelia, zau-
jímať sa o chorých a zvlášť takých, ktorí ostali opustení. 
Podľa stotníkovho príkladu by sa mali stať takíto ľudia ako-
by členmi nášho rodinného spoločenstva.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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JUBILANTI

autor    DOROTA MOŚ
Pochopenie pre druhého človeka je základom pre úspešný 

život vo dvojici. A to zdôrazňujú najmä manželské páry s dlho-
ročnými skúsenosťami. Po rokoch je dobre zastaviť sa a zamys-
lieť sa nad tým, ako nám ubieha ten spoločný život. Jedno pekné 
popoludnie sme strávili v rozhovore s manželmi Máriou a Jánom 
Gogoľovcami z Čiernej Hory-Záhory, ktorí oslávili 60. výročie svoj-
ho sobáša. 

Najskôr nám porozprávali o svojich životných osu-
doch. Mária sa narodila 5. apríla 1934 v Čiernej Hore 
v rodine Ondreja a Rozálie Milonovcov. Jej matka, 

rodená Głodziaková, pochádzala z Bukowiny Tatrzańskej. 
Najstaršia sestra Helena už zomrela, bývala v Sosnovci na 
Sliezku, Štefánia si založila rodinu a býva v Osvienčime, 
sestry Anna a Danka ostali, ako aj krajanka Mária v rodnej 
obci. Základnú školu absolvovala v Čiernej Hore, presne si 
už nepamätá či 5 alebo 6 rokov v slovenskom jazyku a vy-
učovanie dokončila v poľskom jazyku. Mária sa rada učila 
a bola výbornou žiačkou. Dokonca pokračovala v štúdiu na 
meš� anke v Levoči, ale keď prišla domov na Vianoce, ne-
mohla sa už vrá� ť späť kvôli uzavre� u hranice. 

Ján sa narodil 15. júna 1928 v rodine Michala a Anny, 
rod. Lopušniakovej. Mal štyri sestry: Mária bývala v Če-
chách, Anna v Čiernej Hore od Jurgova, Helena vo Vyšných 
Lapšoch, žiaľ, už všetky tri zomreli. Ostala ešte sestra Žo-
fi a, ktorá bola vydatá v Tribši. Nejakú dobu bývala v USA 
a teraz žije v Novom Targu.

Ján tak� ež absolvoval základnú školu v rodisku, kde 
ukončil 7 tried, voľakedy toľko tried mala základná škola, 
z toho prvé štyri ročníky sa učil v poľskom jazyku a ostatné 
v slovenskom.

Detstvo a mladosť pripadli na ťažké roky povojnové-
ho obdobia. Na gazdovstve bola ťažká práca a výnosy boli 
malé. Nú� lo to hľadať príležitostné práce na okolí, aby si 
vylepšiť živoby� e. 

Ján bol na vojenskom výcviku tri roky. Najprv v Krakove 
a neskôr už na Sliezsku, kde ho poslali pracovať do bane, 
kde sa zamestnal v roku 1949 a pracoval do 1. novembra 
1952. Po návrate z vojenčiny domov už pomýšľal na Má-
riu a mal to šťas� e, že si ho Mária � ež všimla. Ich spoloč-
ná túžba kráčať po celý život spolu sa splnila 28. januára 
1953, keď si sľubovali lásku až dokonca života  a opäť po 
60. rokoch si zopakovali svoj sľub, čo bolo podľa nich, veľ-
mi dojímavé.  

Kým Mária pracovala na gazdovstve a venovala sa vý-
chove dvoch synov Eugéna a Jána, manžel Ján, aby vylep-
šil živoby� e svojej rodiny, pracoval v slovenskom podniku 
Pozemné stavby v Smokovci. To bolo v rokoch 1955 - 1960. 
Neskôr sa zamestnal v obuvníckom podniku „NZPS Pod-
hale“ (1960 - 1966) a napokon pracoval do dôchodku 20 
rokov v lesoch v Javorine.

Medzičasom de�  vyrástli a osamostatnili sa, založili si 
vlastné rodiny. Starí rodičia sa dočkali pia� ch vnukov a jed-
ného pravnuka. Teraz sú na zaslúženom dôchodku a tešia  

Diamantová svadba

sa z toho, že môžu jeden druhého podporovať. Pretože 
v pokročilom veku je takáto pomoc naozaj potrebná. Aj keď 
sú to starší ľudia a zdravie im už neslúži ako voľakedy, ale 
duchom sú ešte mladí, zhovorčiví a dokážu žartovať, smiať 
sa aj zo seba samých a majú od toho aj ten správny odstup. 
Nie každý to dokáže. - V manželstve je veľmi potrebný roz-
hovor, - podotýka Mária, - najmä ak sú nejaké nejasnos� . 
Treba ukázať druhej osobe, že nám na nej záleží a to nie 
iba na začiatku manželstva, ale po celý čas. Samozrejme, 
že nie vždy je super, prídu aj ťažšie dni, � e majú manželov 
spájať ešte viac, lebo sa majú vzájomne podporovať. Ako 
hovoria svorne manželia, po rokoch sa ukázalo, že voľba 
partnera bola správna a dokázali zdolať každodenné sta-
ros�  a potešiť sa rados� am, ktoré ich stretli. 

Do ďalších spoločných dní prajeme manželom Gogo-
ľovcom prostredníctvom nášho časopisu, ktorého sú čita-
teľmi, veľa zdravíčka, úsmevu na tvári a spoločných osláv 
ešte ďalších manželských výročí. 

Ako dáždik jarný � cho 
kráča život opodiaľ.
Do vlasov už sivú vdýchol, 
vráskami tvár rozoral. 
Otecko náš dobrý, milý, 
dnes máte sviatok, veľký deň! 
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech nepoznáte smútku � eň...
Milá mama, 
roky ťažké pri výchove 
svojich de�  mali ste.
Aj po búrke aprílovej 
do krásy sa vyčasí.
Z Tvojej lásky, srdca, dlaní 
vždy k nám prúdil šťas� a tok. 
Nech ďalej po našom prianí 
Boh Vám žehná každý krok.
Našu vďačnosť nenahradí 
ani � síc krásnych slov. 
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.
K Vášmu sviatku, otec, mať, 
je tu vinš od celej rodiny,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.
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Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
  nemá budúcnosť.

autor     PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
V druhej polovici 19. storočia prebiehali v celej Európe ná-

rodno-emancipačné procesy, ktoré boli spojené tiež s bojom za 
uznanie národných práv obyvateľov mnohonárodnostných štá-
tov. Výnimkou neboli ani Slováci, ktorí žili v tom čase v multiet-
nickej Habsburskej monarchii, pretransformovanej v roku 1867 
do dualistického štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska. Slovenskí 
národovci formulovali svoje požiadavky už počas revolučných ro-
kov a v máji 1848 vypracovali prvý ucelený slovenský národný 
program Žiadosti slovenského národa. K jeho vyhotoveniu pris-
peli aj Slováci z Oravy, ktorí už v apríli 1848 prijali v Gäceli petíciu 
Žiadosti oravského ľudu, v ktorej okrem iného požadovali zrov-
noprávnenie slovenčiny s maďarčinou či vyučovanie na školách 
v slovenskom jazyku.

Po potlačení revolúcie boli národnostné požiadavky 
v monarchii na vyše dve desaťročia umlčané a opäť 
sa dostali na povrch až po páde tzv. Bachovho ab-

solu� zmu. Slovenskí národovci v tom čase vypracovali 
Memorandum slovenského národa, ktoré nadšene prija-
lo 7. júna 1861 v Mar� ne asi päť� sícové zhromaždenie. 
Na národno-emancipačné úsilie Slovákov s nevôľou hľa-
deli najmä maďarskí nacionalis� , ktorí presadzovali ideu 
jednotného uhorského národa, pod ktorým rozumeli 
výlučne národ maďarský. Preto sa Slováci so svojimi žia-
dosťami obracali aj na panovníka Fran� ška Jozefa, ktorý 
využíval národno-emancipačné snahy nemaďarských ná-
rodov v Uhorsku na vylepšenie si rokovacej pozície s Ma-
ďarmi.

Do boja za národné práva Slovákov zasiahli aj obyva-
telia Spiša, vrátane Zamagurčanov, ktorí sa v mene svo-
jom i v mene ďalších bratov slovenských obývajúcich obce 
Spišskej stolice rozhodli osloviť panovníka, aby ako naj-
vyšší ochranca spravodlivos�  odstránil v duchu zákonnos-
�  národnostnú diskrimináciu. Jednalo sa predovšetkým 
o používanie slovenčiny na úradoch a miestnych školách 
i na gymnáziu v Levoči. Pod túto pe� ciu, ktorej plné zne-
nie si môžete ďalej prečítať, sa malo odvahu podpísať 44 
spišských miest a obcí, z toho 9 zamagurských, a to: mesto 
Spišská Stará Ves i obce Reľov, Hágy, Lysá nad Dunajcom, 
Ma� ašovce, Zálesie, Kacvín, Veľká Franková a Malá Fran-
ková.

V januári tohto roku ubehlo už stopäťdesiat rokov od 
doby, čo naši predkovia pozdvihli hlas pro�  národnost-
nému útlaku a žiadali národnostné práva pre seba i všet-
kých Slovákov na Spiši. Pe� ciu, ktorej originál sa nachá-
dza v Štátom archíve v Levoči, uvádzame v pôvodnom 
pravopise. Zároveň chceme poďakovať pracovníkom 
spomínaného archívu za sprístupnenie tohto vzácneho 
dokumentu.

V mene bratov svojich slovenských...
Vaše Císarsko – Královsko – Apoštolské Veličenstvo,
Pane Pane nám najmilos� vejší!

Čisto slovenské Obce Stolice Spišskej, najvernejši 
Poddani Vašeho Cisársko – Kráľovsko Apoštolského Ve-
ličenstva svojom a v mene bratov svojich Slovenských 
ktorí v ostatních miešaných nemecko-slovenských, ale-
bo slovensko-nemeckých Obcach menovanej Stolice 
Spišskej prebývajú s de� nskou Dóverou pred Vaše Ci-
sársko – Kráľovsko – Apoštolské Veličenstvo predstupu-
jeme, aby sme krivdy Občanské, ktoré dosávaď snásať 
musíme s najvätsou poniženosťou predložili, a jejích od-
stranenie jakožto od Najvyššieho Ochranca u� skovanej 
Spravedlivos�  prosili a sice, po:

1ve Raní srdca naše už temer dva roky trvajúca smut-
ná skusenosť, že slavné Urady Stolice Spišskej zaležitos�  
naše jak v Obcach, tak na Stolici napriek zretedlného 
smyslu Najvyššieho Diplomu Vašeho Cisársko – Krá-
ľovsko Apoštolského Veličenstva od 20ho Oktobra 1860 
a Najvyššieho Rescriptu ku Snemu Krajinskému od 21ho 

Julia 1861 nie v našej slovenskej, ale maďarskej nám cu-
dzej reči vykonavaju, že nám výťahy z knih Gruntovnych 
smluvopisy predavania a kupovania Domov aneb grun-
tov sa týkajúce a všetke iné úradné písemnos�  v tej po-
slednej nám neznámej reči posielaju, aby tak vládoch-
� vos�  Maďarov nad iné nemaďarské Národy krajiny 
Uhorskej k našemu potlačovaniu vyhoveli. Áno krivda 
táto nám činená tak postupuje, že sa nám kraj náš, ktorý 
od pamäte Sveta kmen slovenský obýval, ktorý praotco-
via naši rukami svojimi obďelávali, ktorý pred nápadom 
nepriaťela krvou svojou bránili, pre ktorý všetke ťarchy 
obecenské a občanské svetské a duchovné snášali ne-
znamou cudzinou býť zdá. Tak sa nám násilne odníma 
prosredok, aby sme sa ačpráve v ústavnej krajine nie len 
k povedomiu práv a povinnos�  občanských nepovznes-
li, ale sa k vóli nám cudzej reči na tom pracuje, aby sme 
navždy v nezrelos�  občanskej len živorili.

Tak nedonáša prislúchajúci užitok usilovnosť našich 
národních Obecných Učiteľov, ktorí sa namáhajú mládež 
v čitaní a písaní reči slovenskej vynaučiť, a ju na ten stu-
peň vedomos�  priviesť, aby i Úradné písemnos� , jestli 
by v našom jazyku složené sa nám posielali čítať môhla, 
ponevač ale v cudzej reči obsažené k nám dochádzaju, 
aby sme obsach jejích vyrozumiet môhli, prekladateľov 
po mestach a to naše nemalé útraty hľadať prinúťení 
sme, ako by ne Úradnik reč ľudu, ale množstvo ľudu reč 
Úradníka sa učiť povinné bolo.

My so spoluobčanmi Maďarmi v bratskej svornos�  
žiť a umreť chceme, jako praotcovia naši s nimi v laske 
žili, a jich podľa listu Biskupov Bavorských k Jánovi IX 
rimskému papéžovi ačpráve ešte pohanov kresťansky do 
vlas�  prijali. Mi reč jejich si vážime jako i všetke iné reči 
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spoluobčanov, pritom ale reč otcov našich nadevšetko 
milujeme ju vzdelávať a jej tak verní zostať chceme, jako 
sme verní Bohu ktorý ju Otcom našim dal; ktokoľvek 
tedy zákonnú slobodu a rovnopravnosť slovom Vašeho 
Cisarsko-kralovskeho Veličenstva pojistenú obmedziť 
a rušiť sa opovažuje, toho za rušiteľa práva prirodného 
a posi� vného považujeme, vediac, že kto právo spolu-
občana potlačuje, ten svoje vlastné k svojemu a iných 
nešťas� u podkopuje. Daremné a nepravdivé jest ďalej 
podozrevanie, že Slovaci, keď sa v svojej reči vzdelávajú, 
pro�  celistvos�  krajiny smeruju: dejepis je súdca spra-
vodlive svedectvo davajúci, že Slovak krajine Uhorskej 
vždy a vo všetkých osudoch najvernejšim synom bol 
a vždycky bude hotový krv za jej blaho obetovať pritom 
ale ľudske a občanske svoje prava hájiť, jakto i pritomne 
pro�  slavným Uradom Stoličným  rovnopravnos�  našej 
potlačiteľom činiť prinútený jest. po

2he Potlačovanie toto reči slovenskej u nemálo Stolič-
ných Úradníkov od� al pochádza, že potrebnú pravidel-
nú známosť reči tejto nemaju, ktorú ačkoľvek by snáď 
nektorí boli žiadali, vo Školách Gymnasialných preto 
že prednášaná nebola, si zaopatriť nemohli. Z ohľadu 
týchto Gymnasialných Škol sa nám slovenským Obcám 
Stolice Spišskej takže veľká občanská krivda činí, lebo 
na Gymnasium Levočskom jako jest pritomne usporia-
dané, napriek naridenia Dvorskej Uhorskej Kancellarie 
od 24ho decembra r. 1860 čislo 15657 ani sa len Mluv-
nica reči slovenskej dokonále neprekláda, podľa ktoré-
ho Vysokeho Nariadenia sa menovanom Učiliš�  okrem 
maďarskej má byť rovnopravne i slovensko – nemecká 
jak reč naukodelna potrebovaná, a jak učebný predmet 
prednášaná. Medzitým Voľa Vašeho Císarsko-kraľovské-
ho Veličenstva zostáva na papieri nevykonaná a hlasom 
na puš�  bez výsledku. Pri tom odcudzujú sa nám syno-
via naši učia sa rod svoj znevažovať a hanobiť, vychová-
vajú sa našim pracovite vyrobeným chlebom a náklad-
kom, aby boli pro� vnici krve slovenskej, a � to synovia 
naši tak spotvorení majú o niektorý čas uradovať verej-
ne v stave duchovnom alebo svetskom medzi národom 
slovenským, v ktorého reči sa pravidlne vysloviť neve-
dia. Nemožeme ne Vaše Císarsko-Královsko- Apoštolské 
Veličenstvo tu ešte najponiženejšie na to upozorniť jak 
vo velkej pro� mluve také výnaučovanie mládeže stojí 
so zásadami pedagogickými všetkých vzdelaných Ná-
rodov, ktorých Výchovavatelia učia, aby sa vedy, teda 
i reč maďarská skrze reč materskú poznať učili, lebo len 
jedine táto od srdca pochádza a lásku k vedám podzbu-
diť môže. Zásady � eto na zákonoch prirody založené 
zachovávajú sice i maďari z ohľadu svojej mládeže, ale 
slovákom i jich synov právo odopierajú; a všetko to sa 
s námi deje, aby na náš padol jak korišť v Obet maďa-
rizacie. Opravdu položenie naše z ohľadu vyššich skol 
v dobe kresťanskej pod ustavou a rovnopravnosťou Ma-
ďarov smutnejšie jest, nežli bolo nekedy opovrženého 
Národa židovského v dobe pohánskej a pod samovlá-
dou Rimskou, lebo pod touto židia synov svojich v reči 
svojej slobodne vynaučovať smeli, čo nám slovákom za-

kázané jest. Nepamataju maďari spoluobčania naši, že 
ten, ktorý stvoril jazik maďarský, stvoril i slovenský a � e 
isté práva, ktoré dal reči maďarskej, v tej istej miere dal 
i reči slovenskej.

Tie sú krivdy, ktoré sa nám z ohľadu reči našej slo-
venskej v správe občanskej a vynaučovaní mládeže na 
Gymnasium Levočskom bez bázne činia. Opierajúc sa 
tedy na práva nám Bohom dané a slovom Vašeho Cí-
sarsko-Královsko Apoštolského Veličenstva pojistene, 
spoliehajúc sa na Blahosklonnosť Veličenstva Vašeho 
ku všetkým Národom Uhorským, aby spravodlivé jejich 
prosby, bez rozdielu naboženstva a reči vyslýšané a pre-
chvaty jednoho Národa napro�  druhému zničené boli, 
utočište k Vašemu Císarsko-Královsko-Apoštolskému 
Veličenstvu v najhlbšej poniženos�  bereme a prosime, 
aby krivdy nám dosavaď činené prestaly, aby jak Slavné 
Úrady Stličné v Uradovaní s námi obecne i osobne reč 
slovenskú, tak i Učitelia Gymnasium Levočského vo vý-
naučovaní mládeže našej podľa nariadenia Veleslavnej 
Kancellarie aby rovnopravnosť skutočne dôkazaná bola, 
reč našu rovnopravné s nemeckou a maďarskou potre-
bovali.

Inače Vašého Císarsko-Královsko- Apoštolskeho Veli-
čenstva Milos�  najponiženejšie porúcení zostávame až 
do smr�  v najhlbšej pokore.
Spišskej Stolici dna 2ho Januara 1863
Vašeho Císarsko-Kralovsko- Apoštolskeho Veličenstva 
Najvernejši poddani:

nasledujú podpisy obyvateľov z obcí: Hrabušice, Hnilecz 
Klein (Hnilec), Teplicska (Teplička), (nečitateľné), Spren-
dorf (Iliašovce), Schmögen (Smižany), Tomsdorf (Spišské 
Tomašovce), (nečitateľné), (nečitateľné), Vidernik (Vydr-
ník), Gánovce, Hranovnica, (nečitateľné), Hozelecz (Ho-
zelec), (nečitateľné), (nečitateľné), Mengusovce, Štôla, 
Gerlachfalu (Gerlachov), Bo� sfalu (Ba� zovce), Lučivná, 
Nižna Sunyava (Nižná Šuňava), Visna Sunyava (Vyšná 
Šuňava), Bugľovce, Gorg (Spišský Hrhov), Roskócz (Roš-
kovce), Koncsan-Dolyan (Doľany), Nemessan (Nemeša-
ny), Klčov, Domaňovce, Jamnik (Jamník), Mali Szlawkov 
(Malý Slavkov), Relow (Reľov), Hagi (Hágy), Starawes 
(Spišská Stará Ves), Kahlenberg (Lysá nad Dunajcom), 
Gibel (Zálesie), Matyasovce (Ma� ašovce), Kacvín, Vel-
kofrankova (Veľká Franková), Malofrankova (Malá Fran-
ková), Zsdjar (Ždiar), Klukno (Kluknava), Richno (Rich-
nava)

Ku Jeho Císarsko – Královsko – Apoštolskému Veli-
čenstvu Najjasnejšiemu a Najvätšemu Císarovi Rakús-
kemu, Královi Uhorskemu, Českemu a.t.d. Fráňo Jozefo-
vi I Panu Panu Najmilos� vejšiemu 

najponiženejší prosbopis Slovenských Obcí Stolice 
Spišskej v záležitos�  nezachovávaného užívania reči 
jejich v Úradovaní Stolične a vo vynaučovaní mládeže 
skrze Učiteľoch na Gymnasium Levočskom.

v nútri menovaných 



15KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Snemová komisia národnostných menšín a etník Poľskej re-

publiky sa 23. apríla t.r. stretla počas výjazdového rokovania v 
Krakove na Vojvodskom úrade so zástupcami národnostných a 
etnických menšín žijúcich na území tohto kraja. Okrem členov ko-
misie a pozvaných zástupcov jednotlivých menšín v Malopoľsku 
sa stretnutia zúčastnil aj malopoľský vojvoda J. Miller, splnomoc-
nenkyňa malopoľského vojvodu pre národnostné menšiny E. Mir-
ga-Wójtowicz, riaditeľ Odboru náboženských záležitostí a národ-
nostných a etnických menšín ministerstva správy a digitalizácie 
PR J. Różański, predstaviteľka Kancelárie splnomocnenca vlády 
pre rovnosť PR W. Kostrzewa-Zorbas, zástupca Maršalkovského 
úradu Malopoľského vojvodstva S. Sorys, malopoľský školský 
inšpektor i zástupca polície. Stretnutie pozorovali stážisti z Ukra-
jiny, Nemecka, Rumunska a Lotyšska, ktorí takýmto spôsobom 
nazerajú do práce snemu a jeho komisií. 

Na úvod informovala o situácií národnostných a et-
nických menšín na území Malopoľska E. Mirga-
Wójtowicz, ktorá zároveň načrtla problémové 

otázky jednotlivých menšín a etník, s ktorými sa boria. 
K jej referátu sa vyjadrovali postupne jednotliví zástupco-
via menšín, doplňovali ju a vysvetľovali svoje problémy. 
Slovenskú národnostnú menšinu zastupoval generálny 
tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý vo svojom príhovore 
podotkol, o. i., že pre slovenskú národnostnú menšinu je 
prvoradou otázka výstavby kultúrneho domu v Jablonke, 
na podporu ktorého slovenská strana už poskytla pros-
triedky a poľská prezidentská kancelária síce prisľúbila, 
ale nerealizovala. Ďalším zdôrazňovaným prvkom bola ob-
lasť vzdelávania v slovenskom jazyku, ktoré aby bolo na 
úrovni, musí mať na to patričné prostriedky, čiže učebnice, 
s tvorbou ktorých sú ťažkos� . S tým sa spája aj regionálna 
výchova na školách, kde sa v spomínanom regióne vôbec 
neučí o menšinách. 

Dôležitá je pre nás aj prezentácia našej menšiny na 
úrovni kraja, na ktorú priestor ponúkol vojvodský úrad, 
za čo mu ďakujeme, aby nás samosprávne orgány vnímali 
ako zaujímavú a plnohodnotnú zložku regiónov. S tým sú-
visí aj problém s nepochopením pre menšinu v lokálnom 
prostredí, s ktorým sa príslušník menšiny často stretne. 
V múzeách na Spiši a Orave, ktoré sú dotované zo štátne-

O menšinách na vojvodskom úrade v Krakoveúrade v Krakove

ho rozpočtu, sa nespomína, že práve toto územie je obý-
vané menšinou, pričom múzejné zbierky sú v obydliach, 
z ktorých vyšli významní slovenskí umelci, ako napr. Lu-
dwik Korkoš a celá jeho rodina.   

Svoje poznámky a pripomienky k situácií každej men-
šiny žijúcej na území Malopoľského kraja preniesli aj zá-
stupcovia ďalších menšín. V rámci diskusie bol predne-
sený zástupkyňou Rusínov Olenou Duć-Fajfer postulát 
o vytvorení spoločného sídla Domu menšín v Krakove, 
pretože okrem slovenskej menšiny žiadna iná nemá svoje 
priestory. 

Prvú časť a diskusiu uzavrel svojím príhovorom vojov-
da J. Miller, ktorý o. i. povedal: - Počas diskusie sa správ-
ne zdôrazňovala účasť menšín na živote regiónov, vďaka 
čomu sa dajú riešiť problémy na rozhraní rozličných spo-
ločenských skupín. V súvislos�  s tým vám chcem v prvom 
rade poďakovať za to, že prijímate naše pozvánky a zú-
častňujete sa na živote vojvodstva. Zároveň vždy pozývam 
k spoločnému dialógu. Sme predurčení na to, aby sme 
spoločne riešili problémy. Nikdy to nepôjde ľahko. Avšak 
vždy treba byť obhajcom svojej iden� ty. Je dôležité, aby 
de�  v škole vedeli, že ich sused je reprezentantom istej 
kultúry, preto ale treba byť prítomným so svojou kultúrou 
všade, lebo jej prezentácia prispieva k poznaniu. Malopoľ-
sko je mul� kultúrnou krajinou a to zvyšuje jej atrak� vnosť. 
Pravdou je, že neexistuje možnosť rozvoja akejkoľvek sku-
piny bez materiálnej a priestorovej základne. V súvislos�  
s tým si krok po kroku poradíme aj na Spiši a aj na Orave. 
Koľko to bude trvať? Neviem, ale určite sa nám to podarí 
vyriešiť. Spolupracujeme už pomerne dlho a naučili sme 
sa trpezlivos� . 

Poľsko má po celom svete veľmi veľa poľskej menšiny 
na to, aby si nevedelo vážiť menšiny a vie o tom, že men-
šina musí mať výsady. Vážený pán predseda komisie pre 
národnostné menšiny, aj ja sa obraciam na Vás s pros-
bou, aby otázky menšín boli predmetom nášho záujmu 
nielen vtedy, keď sa delia prostriedky, ale v každodennom 
zápase o spoluprácu, lebo susedia musia medzi sebou 
spolupracovať, pričom sa vytvára aj vzájomná úcta.            

Druhá časť stretnu� a bola venovaná rómskej otázke 
a s ňou bola spojená aj pracovná cesta komisie do Lima-
nowej a Łącka.      

 Počas diskusie o menšinách v priestoroch Malopoľského vojvodského úradu

Zástupcovia národnostných menšín. Slovo má generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris
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Po posledných voľbách v miestnej skupine sa predsedníckeho 

stolca vo Veľkej Lipnici – Prívarovke ujal krajan Ján Stercula. Vzťah 
k Slovensku a krajanom si vyiniesol z kolísky, veď do krajanského 
života sa aktívne zapájali už jeho rodičia i starší súrodenci. A ani 
na Slovensko nikdy nemal ďaleko, veď k hranici na vŕšku má od 
domu asi len 500 m.

Ján Stercula, predseda Miestej skupiny vo Veľkej Lipnici 
– Prívarovke, sa narodil sa po vojne, 6. apríla 1948, v ro-
dine Jána a Angely (rod. Klozikovej) Sterculovcov. Detstvo 

strávil na Orave pod Babou horou. Mal siedmych súroden-
cov, troch bratov a štyri sestry. K Slovensku mala jeho rodina 
blízko, hádam ako všetci Prívarovčania. Veď aj do rabčické-
ho kostola mali bližšie ako do centra Lipnice. Avšak keď sa 
narodil Ján, dostať sa na Slovensko bol už problém. Hranica 
bola zaoraná a oplotená ostnatým drôtom. 

Keďže Ján patril k tým mladším súrodencom, na slo-
venské pomery na Orave si pamätá už len z rozprávania 
starších súrodencov a rodičov. Život patril od detstva k ča-
sopisom, s ktorým vyrastal. Napriek tomu, že si Slovensko 
v detstve neužil, neskôr, keď si kúpil auto, Slovensko i Če-
chy poriadne prejazdil.

V povojnovom období mnohí, nielen mladí, utekali na 
Slovensko. Väčšiu časť utečencov tvorili � , ktorí nesúhlasili 
s opätovným rozdelením Oravy medzi Poľsko a Slovensko. 
Tak� ež niektorí členovia Hlinkovej gardy museli odísť na 
Slovensko. V Hlinkovej garde boli mladí muži, ktorí strážili 
obec pred bandami, ktoré rabovali v dedine. Síce aj jeho 
otec bol v tej garde a po vojne sa trochu obával o svoj ži-
vot, pretože viacerých gardistov ktosi udal a �  potom naj-
lepšie nedopadli, nakoniec toto obdobie otec prežil bez 
problémov a nikto ho neudal.

Z detstva si Ján pamätá hlavne biedu, pretože tu na 
Orave nebolo čo robiť. Dobre, že Sterculovci mali väčšie 
pole. Po vojne boli mnohí gazdovia okradnu�  a Sterculov-
com zobrali ruskí vojaci koňa. Otec sa zachránil útekom 
do Podvlka, a matku s deťmi zobrali Nemci do Rabčíc. Keď 
front prešiel, v Prívarovke sa nezachoval hádam ani jeden 
dom. 

Ján odmalička pomáhal na gazdovstve. V tom čase už 
jeho najstarší súrodenci – brat Vendelín i sestra boli bra-
ní na stavbu Novej Huty do Krakova. Okrem gazdovstva si 
jeho otec privyrábal ešte ako stolár, cez leto staval domy 
a v zime vyrábal skrine a stoly. Vzhľadom na to, že elektri-
na bola zavedená do Prívarovky až začiatkom 60. rokov, do 
toho času všetky stroje šli na ručný pohon a de�  mu otcovi 
museli pomáhať.

Do školy chodil Ján v Prívarovke, podobne ako neskôr 
jeho dcéry. Najstaršia dcéra sa učila slovenčinu, a učil ju 
Emil Kowalczyk. Nepochybne patrila k tým lepším žiakom, 

Na slovíčko 
s prívarovským predsedom

neskôr išla do lýcea do 
Jablonky, odkiaľ a do-
stala na štúdia do Bra-
� slavy. Po štúdiách od 
roku 2001 plnila funkciu 
podpredsedníčky výbo-
ru miestnej skupiny.

Ján chcel byť odma-
lička šoférom, a tento 
sen sa mu aj splnil. Keď 
skončil školu, nastúpil 
do práce do Elbudu. 
Nemal vtedy ani 18 
rokov. Tu si urobil vo-
dičský preukaz i ďalšie 
kurzy, okrem iného aj 
elektrikársky. Vďaka to-
mu mohol Ján začať pracovať v doprave. V Elbude pracoval 
spočiatku viac ako dva roky, potom ho zobrali do vojska. 
Ale ani vtedy neprestal šoférovať a spolu s generálom, 
ktorého vozil do Ta� er, často navštevoval rodné strany. Po 
absolvovaní základnej vojenskej služby sa do Elbudu ešte 
na chvíľu vrá� l. Od roku 1964 pracoval v Krakove a vrá� l sa 
na Oravu, keď sa v roku 1972 oženil jeho najmladší brat. 
Postaral sa o schorľaveného otca, a začal si stavať na ro-
dičovskom dom, aj keď spočiatku chcel bývať v Krakove 
a neskôr v Novom Targu.

Spolu s manželkou Angelou rod. Kostyra sa zobrali v 
roku 1975. V tom istom roku si kúpil Ján svoje prvé auto 
značky Škoda a o dva roky neskôr aj traktor. Traktor jaz-
dí dodnes, no auto už Ján dávno vymenil na nové. Spolu 
s manželkou vychovali päť dcér. Popri práci dennodenne 
gazdovali a gazdujú podnes, ale už len pre seba.

Keď sa Ján usadil na Orave, začal pracovať ako šofér au-
tobusu. Vďaka tomu pozná veľmi dobre nielen najbližšiu 
Oravu, ale i Spiš, či Podhalsko. Koľké noci ani nespal doma, 
pretože ak skončil trasu kdesi na Spiši, Podhalsku či v Pie-
ninách, tam spal a ráno zasa z tej obce vychádzal. Až po-
sledných desať rokov práce si viac užil domáceho pokoja, 
pretože už nejazdil na linkách, ale na transporte, teda do-
vážal ľudí do práce napr. do kombinátu do Nového Targu, 
v tom čase zo samotnej Veľkej Lipnice jazdili do Targu 4 au-
tobusy. Tak� ež jazdil so zájazdmi, a často vyvážal známu 
lipnickú kapelu Vengrínovcov aj spolu s novozaloženým 
FS Herudki na rôzne vystúpenia po celom južnom Poľsku. 

Keď zakladali gminu Veľká Lipnica, svoj podiel mal na 
tom aj krajan Ján. Podporoval túto snahu, ako len mohol, 
a neskôr sa stal poslancom novovytvorenej gminnej rady. 
Teraz sa v obci trápia hlavne s komasáciou, o ktorej by do-
kázali Lipničania dlho rozprávať. A aj keď už je dokončená, 
stále je problém, ktorý kúsok zeme komu patrí. Niektorým 
sa nové rozdelenie jednoducho nepáči, ale ako to povedal 
Ján, aj keby Pán Boh z neba prišiel a rozdelil tú pôdu, našli 
by sa takí, ktorí by nariekali.

Ján už je teraz na dôchodku a pracuje hlavne okolo 
svojho domu. Pri posledných voľbách ho krajania vybrali 
za predsedu Miestnej skupiny a tak� ež pomáha dlhoroč-
nému doručovateľovi Vendelínovi Vontorčíkovi v doručo-
vaní Životov, za čo mu patrí veľká vďaka. 
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Brány turistických pamiatok sa začiatkom mája opätovne ot-
vorili pre turistov a poskytujú svoje služby v plnom prúde. Nie-
ktoré sú síce v celoročnej prevádzke, ako múzeum v Jurgove či 
Čiernej Hore, ale predsa v lete prichádza najviac návštevníkov. 
Spiš je výnimočný svojou kultúrou, ktorú odjakživa tvorili viaceré 
národy. Stopy týchto kultúr sú evidentné v každodennom živote 
obyvateľov tohto regiónu. Slovenské stopy nájdeme v kostoloch, 
kde sú nápisy v tomto jazyku prípadne aj bohoslužby, v niekto-
rých obciach sa zachovali ešte nápisy na verejných budovách, na 
obchodoch, na náhrobných kameňoch, vo folklórnych prejavoch. 
Keď sa dostaneme na kultúrne podujatia v obciach, aj tam sa 
stretneme so slovenčinou, ale i na rodinných oslavách sú obľúbe-
né slovenské ľudové pesničky.   

Na Spiši si môžu návštevníci pozrieť viaceré zaujíma-
vé sakrálne pamiatky, napr. drevený kostol Sv. Se-
bas� ána v Jurgove, starý drevený kostolík v Tribši, 

Začala sa letná turistická sezónasezóna

Aj na Orave sa už na novú turis� ckú sezónu chystajú 
v plnom prúde. Príroda si konečne zodela svoj snehovo 
biely plášť a sprístupnila chodníky i cyklis� cké trasy. Od-
halila krásu Oravskej priehrady a do nej vtekajúcich zurčia-
cich potôčikov, ktoré vo Veľkej Lipnici-Murovanici vytvorili 
nádherné záku� a močarísk, ktoré hlavne na jar krásne hý-
ria farbami.

Svoje chodníky sprístupnila aj kráľovná Beskýd – Babia 
hora. Síce niektorým milovníkom prírody na ceste na jej 
vrchol neprekážal ani sneh, prichádza čas, keď sa na jej 
úbočiach zhromaždia turis� cké skupinky, ktoré budú sme-
rovať na jej vrchol. Pod jej svahmi sa budú môcť zozná-
miť s oravskou kultúrou v Oravskom etnografi ckom parku 
v Hornej Zubrici, na prechádzkach oravskými grúňmi náj-
du mnohé sakrálne pamiatky – zvonice a zvoničky, kaplnky 
a sochy svätých, pod ktorých dohľadom pracujú na svojich 
poliach oravskí gazdovia. 

Spomedzi sakrálnych pamiatok sa vyníma Kostol sv. 
Jána Krs� teľa v Orávke zo 17. storočia, ktorý bude aj túto 
letnú sezónu sprístupnený pre turistov následovne: vo 
štvrtok, piatok a sobotu od 9.30 hod. do 17.00 hod. a v ne-
deľu od 12.00 hod. do 17.00 hod. V tomto čase si budú 
môcť všetci záujemcovia vypočuť Lucynu Borczuch, ktorá 
bude aj tento rok sprevádzať hos�  po tejto vzácnej sakrál-
nej pamiatke.

Pre milovníkov sakrálnych pamiatok je sprístupnené 
tak� ež farské múzeum v Chyžnom, zvedavejším turistom 
by som zas osobne doporučil prechádzku modrým turis� c-
kých chodníkom z Podvlka smerom na Železnicu s návra-
tom po žltej turis� ckej značke cez Podsklie a Danielky ku 
kostolu v Orávke. Každý turista si bude môcť vybrať z mno-
hých kultúrnych poduja�  organizovaných na Orave, medzi 
ktorým sa hneď na začiatku leta nachádzajú Dni slovenskej 
kultúry, v tomto roku organizované v Podvlku.       

v ktorom stále prebiehajú reštaurátorské práce. Jeho zo-
vňajšok bol už vlani obnovený. Odporúčame aj návštevu 
súkromného múzea krajana Jozefa Ivančáka v Nedeci, ktoré 
je bohatým zdrojom informácií o obci, jej histórii, sloven-
skom obyvateľstve, jeho tradíciách a kultúre, ako aj celom 
regióne. Pritom každý návštevník sa tam cí�  ako výnimo-
čný hosť, ktorému sprievodca venuje osobitnú pozornosť.  
V Nedeci-Zámku okrem pamiatok – hradu, sýpky, priesto-
rov na uskladňovanie kočov, starých automobilov – môže-
te zažiť plavbu po jazere loďou a prejsť sa chodníkom popri 
vodnej nádrži, kde pozornosť upúta trojrozmerná maľba, 
ale aj pozrieť si panorámu pohraničnej poľsko-slovenskej 
oblas� . V celom regióne sa nachádzajú viaceré cyklotrasy, 
ktoré milovníkom cyklis� ky ponúkajú príjemnú rekreač-
nú jazdu a nádherné vyhliadky. V blízkos� , na slovenskej 
strane, stojí za pozornosť situované v peknom prírodnom 
prostredí Pienin múzeum v Červenom Kláštore. Milovníci 
oddychu pri vode sa môžu zasa vybrať k rieke Bial ke, ktorá 
pramení v slovenských Tatrách a osviežuje svojou vodou 
obyvateľov Jurgova, Čiernej Hory, Krempách, Novej Belej 
a Fridmana. 

Múzeum krajana J. Ivančáka v Nedeci

Príroda v Novej Belej

V Podsrní
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Veľká slávnosť v Mikołove
Dňa 23. apríla t.r. sa v Mikołove konali hody 

a pri tejto príležitos�  bola na námes�  odhale-
ná socha sv. Vojtecha, ktorú posvä� l J.E. arci-
biskup Józef Kowalczyk. V rámci sprievodných 
programov bol o. i. jarmok, umelecký prog-
ram a ďalšie zaujímavé poduja� a. (brono)

Výstavba chodníka
Podmienky cestovania v obci Čierna Hora od Jurgova 

sťažujú stavebné práce pri výstavbe chodníka pozdĺž cesty 
a uličných vpustov. Avšak za� aľ sa všetky práce zastavili, 
pretože nie všetci obyvatelia súhlasia s rozsahom prác a aj 
projekt nie je jednoznačný. Počet návštevníkov v Čiernej 
Hore každoročne stúpa, preto určite aj otázka chodníka 
bude rýchlo a prospešne vyriešená pre všetkých. (dm)

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Krajanské stretnutie v Jablonke
O tom, že krajania z Oravy sa v jablonskej klubovni stre-

távajú každý týždeň v stredu, vedia veľmi dobre hádam 
všetci. Veď neraz sme o tom v Živote písali. Tieto stretnu-
� a sú veľmi milé a nesú sa v priateľskej atmosfére. Nieke-
dy zavítajú naň aj hos� a zo Slovenska, ale v polovici apríla 
som sa s krajanmi stretol pri rozvážaní Životov do jednot-
livých oravských obcí. A tak si popri rozhovore mohli od-
razu nájsť aj niečo zaujímavé v novom čísle krajanského 
časopisu. Keďže to bol jeden z prvých krajších jarných dní 
na Orave, do klubovne prišli aj � , ktorým to počas zimy ani 
počasie a ani zdravie nedovoľovalo.

Oravskí krajania riešia na týchto pravidelných stretnu-
� ach nielen pálčivé otázky, ale sa vedia spoločne i dobre 

Športové ihrisko Orlik vo Veľkej Lipnici – 
Murovanici otvorené

Dňa 22. apríla 2013 bolo vo Veľkej Lipnici – Murovanici 
pri Základnej škole č. 1 slávnostne otvorené mul� funkčné 
ihrisko Orlik 2012, ktoré sa nachádza hneď vedľa zmoder-
nizovaného detského ihriska. Tým pádom má gmina Veľká 
Lipnica už dve takéto ihriská. Nový Orlik bol už síce hotový 
koncom minulého roka, slávnostného otvorenia sa dočkal 
až na jar, ktorej príchodu sa ani malí, ani veľkí športovci 
nevedeli dočkať. Orlik bude pre záujemcov sprístupnený 
počas pracovných dní a tak� ež v soboty. Využívať ho budú 
nielen Veľkolipničania, ale aj Malolipničania z dolného 
konca. I keď v Malej Lipnici takéto ihrisko je, ale �  z dolné-
ho konca majú bližšie do Veľkej Lipnice. Výstavba nového 
ihriska stála viac ako 1 milión zlotých a fi nancovaná bola 
z viacerých zdrojov – 500 � síc získala gmina zo štátneho 
rozpočtu z programu Moje ihrisko – Orlik 2012, 250 � síc 
z vojvodského úradu a zvyšok 309 � síc z vlastného rozpoč-
tu gminy Veľká Lipnica. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Gminný turnaj v halovom futbale 
v Čiernom Dunajci 

Dňa 10. apríla sa v športových halách v Czarnom Du-
najci a v Cichom uskutočnil Gminný turnaj v Halovom 
futbale gymnazistov. Organizátorom turnaja bol Gminný 
úrad v Czarnom Dunajci v spolupráci s Centrom kultúry 
a propagácie gminy. Do súťaže sa zapojilo osem družs� ev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín a víťazné družstvá sa 
stretli vo fi nále, v ktorom družstvo gymnazistov z Pekelní-
ka zvíťazilo nad družstvom zo Stareho Bystreho. Najlepším 

zasmiať, aj keď niekedy � eto spomienky naháňajú skôr 
strach. Práve počas nášho spoločného stretnu� a spomí-
nali na to, ako sa dá rýchlo padnúť z bicykla. Všetci s tým 
mali veľmi dobré skúsenos� , niektorí dokonca veselé. Sa-
mozrejme, že popritom s� hnú skomentovať aj � e najnov-
šie udalos� , ktoré sa na Orave udiali. Myslím si, že práve 
v týchto stretnu� ach spočíva sila krajanského ducha na 
Orave. Vďaka nim sa krajania v ťažkých chvíľach navzájom 
podporujú a dokážu nejedenkrát prestáť aj ťažké situácie, 
ktoré doliehajú na krajanskú komunitu Slovákov na Orave. 
(ms)
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strelcom turnaja sa stal Krys� an Pawlikowski z gymnázia 
v Czerwiennom a najlepším futbalistom turnaja Dawid Ku-
charski z gymnázia v Piekelníku. Víťazi si domov odniesli 
pohár, ktorí dostali od vojta gminy Czarny Dunajec. (zdroj:
czarny-dunajec.pl)

Amfi teáter v Novej Belej
Obec Nová Belá sa rozhodla, že v najbližšom čase po-

staví amfi teáter, ktorý by podporil rozvoj kultúrnych akcií 
organizovaných v obci. Vznikne v hornej čas�  obce, neďa-
leko futbalového ihriska. Za� aľ boli vytýčené základy pod 
budúcu stavbu a urobil sa prípoj elektriny na pozemku. 
Urobili sa menšie zmeny v projekte, ale je to otázka krátkej 
doby a stavebné práce sa čoskoro pohnú. (dm) 

Ovce išli na pasienky
Spiš a Orava sú neodlúčiteľne spojené s pas� erstvom, 

aj keď v poslednom období sa počet oviec v našich obciach 
znižuje a zdá sa, že ich majú naďalej v chove len nadšenci a 
veľkí milovníci ovčích výrobkov. 

Avšak na začiatku novej sezóny a pred odchodom na 
pasienky sa všetci bačovia z Oravy, Spiša, Podhalia, Bes-
kýd, Podkarpatskej oblas� , ale aj zo Slovenska, Ukrajiny, 
Rumunska a Čiech zišli koncom apríla v Ludźmierzi v Sank-
tuáriu na slávnostnej sv. omši s úmyslom za dobrú tohto-
ročnú sezónu.  Na záver sv. omše všetci bačovia a pas� e-
ri dostali posvätenú vodu, ktorou pokropia svoje stáda a 
kúsky dreva, z ktorých založia prvé vatry na salašoch. 

Už aj zo Spiša a Oravy odišli ovce na vzdialené horské 
pasienky, niektoré aj na Slovensko. 

So zaujímavým nápadom prišiel bača Piotr Kohut zo 
Sliezskych Beskýd, ktorý zahájil inicia� vnu myšlienku, 
aby sa vytvorilo medzinárodné stádo oviec, ktoré pôjde 
po stopách valašskej kolonizácie. Myšlienku uviedol aj do 
praxe. Pripravoval celú akciu tri roky a jej úlohou je uc� ť 
si kultúrne dedičstvo kočovných pas� erov, ktorí osídľujúc 
Karpaty položili základ valašskej pas� erskej kultúry v na-
šich regiónoch. 

Dňa 11. mája t.r. vyrazilo medzinárodné karpatské stá-
do oviec, ktoré išlo po stopách valaských pas� erov karpat-
ským oblúkom z Rumunska do Čiech. Šíriteľmi salašníctva 
boli kočovní pas� eri oviec a kôz valasi. Na Slovensko prišli 
valasi z Rumunska a Sedmohradska cez Ukrajinu a pozos-
távali z viacerých etnických skupín pôvodne žijúcich v ju-
hovýchodnej Európe. V priebehu 15. - 17. storočia na tzv. 
valašskom práve osídlili väčšinu horských oblas�  stredné-
ho a severného Slovenska. 

Špecifi ckosť salašníckeho chovu oviec, na rozdiel od 
pôvodného roľníckeho chovu, spočívala predovšetkým v 
pasení oviec na vyššie položených, dovtedy nevyužívaných 
horských pasienkoch a holiach.  

Medzinárodné stádo oviec vyrazilo z rumunskej Tran-
sylvánie a prejde regiónom Maramureš, potom cez Ukra-
jinu – zakarpatskou a huculskou oblasťou, vstúpi do Poľ-
ska a cez Bieszczady a pozdĺž južnej hranice do Pienin, 
cez Spiš na Podhalsko. Až 8. augusta t.r. by malo doraziť 
do Zakopaného a od� aľ pôjde ďalej cez Oravu do Beský-
dov. V Ostrave by malo byť stádo až na jeseň v septem-
bri. V stáde ide 600 oviec pod vedením skúsených bačov 
a pas� erov. 

Cieľom celej akcie je medzinárodné stretnu� e tvorcov 
žijúcich v Karpatoch, regionálna integrácia, spoznávanie 
krás prírody a obyvateľstva žijúceho v jednotlivých oblas-
� ach. Organizátorom projektu je Nadácia pre transhumá-
ciu pas� erstva. (aj)    

Nová škôlka na Spiši
Od septembra t.r. bude mať Nová Belá škôlku Rodičia 

mohli zapísať dieťa do škôlky vo veku od 2,5 do 5 rokov. 
Škôlka sa bude nachádzať v budove vedľa základnej školy 
a pri detskom ihrisku. (dm)

Poďakovanie
Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš, prostredníc-

tvom časopisu ŽIVOT, vyjadruje poďakovanie predsedovi 
urbáru Jozefovi Kurczakovi, členom výboru, ako aj ostatným 
členom urbáru, ktorí na výročnej schôdzi podporili folklórny 
súbor. Za ústretovosť a pochopenie veľmi pekne ďakujeme. 
Pomôže nám to zachrániť naše krásne ľudové kroje a nále-
žite prezentovať obec na rôznych kultúrnych poduja� ach. 
Ešte raz vyjadrujeme všetkým úprimnú vďaku.

FS Hajduky
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Pamätná tabuľa Eduardovi Pavlíkovi
Na ulici SNP č. 125 v Spišskej Starej Vsi bola 26. apríla 

slávnostne odhalená pamätná tabuľa významnému histo-
rikovi Zamaguria Eduardovi Pavlíkovi, ktorý sa narodil prá-
ve v spomínanom dome. Meno tohto spišskostaroveského 
rodáka, ktorého korene siahajú tak� ež do obce Fridman, 
priaznivcom histórie nie je potrebné bližšie predstavovať, 
keďže ako prvý spracoval na základe archívnych doku-
mentov dejiny Zamaguria, a to najmä tej čas� , ktorá po 
rozdelení územia v roku 1920 ostala na slovenskej strane. 
Časť jeho výskumu vydalo v roku 2010, pod názvom Struč-
né dejiny Zamaguria, vydavateľstvo Kubko – Goral v našej 
spolkovej tlačiarni. Uctenie pamiatky E. Pavlíka iniciovali 

Z DIANIA NA SLOVENSKU

tosťou na prezentáciu udržiavateľov tradície ochotníckeho 
divadla. Minuloročný úvodný ročník divadelného fes� valu 
v Spišskej Starej Vsi bol zrealizovaný v rámci mikroprojektu 
,,Brehy Dunajca ožijú tradíciou“, ktorý bol spolufi nancova-
ný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja v Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika 
- Slovenská republika 2007-2013. (Milan Novotný)

Otvorenie turistickej sezóny v Pieninách
Posledná aprílová 

sobota pod Troma ko-
runami patrila tradičné-
mu požehnaniu a odo-
mykaniu vôd Dunajca. 
Program začal v areáli 
Červeného Kláštora 
vystúpením zamagur-
ských folklórnych sú-
borov FS Maguranka 
zo Spišskej Starej Vsi, 
FS Frankovčan z Malej 
Frankovej a speváckej 
skupiny z Osturne a po 
ňom nasledovali prí-
hovory organizátorov 
i očakávané požehnanie vôd Dunajca spišskostaroveským 
farárom Pavlom Garajom a odomknu� e vôd Dunajca plt-
níkmi. Záujemcovia sa následne mohli plťami odviezť na 
chatu v Lesnici, kde otvorenie sezóny pokračovalo ďalším 
programom. (mm-m)

Tajomstvá oltára v Levoči
Známy go� cký oltár Majstra Pavla v kostole sv. Jakuba 

v Levoči, ktorý je s výškou 18,62 metra najvyšším go� c-
kým oltárom na svete, dokáže ešte stále prekvapiť. Počas 
reštaurátorského prieskumu zis� li levočskí reštaurátori, že 
hlavy apoštolov v nadstavci hlavného oltára boli odrezané, 
dlho varené v čistej vode a až pri defi ni� vnej montáži zno-
vu pripojené k trupom. Nešlo však o žiadny tajomný rituál, 
ale o recept stredovekých umelcov, ktorý popísal vo svo-
jom diele aj vynikajúci vedec a umelec Leonardo da Vinci, 
ktorý mal zabrániť neskoršiemu praskaniu lipového dreva. 
Okrem toho reštaurátori zis� li, že sochy apoštolov, ktoré 
pochádzajú ešte zo staršieho oltára z konca 14. storočia, 
sú označené písmenami go� ckej miniskuly a jedna písme-

teda odhalil primátor tohto jediného zamagurského me-
stečka Ing. Jozef Harabin spoločne s richtárom Klubu Za-
magurčanov v Bra� slave doc. ThDr. Andrejom Filipekom, 
SJ PhD. Pamätnej chvíle sa zúčastnili � ež viacerí členovia 
Spišského dejepisného spolku, vrátane predsedu doc. Iva-
na Chalupeckého, predstaviteľ Spolku Slovákov v Poľsku 
PhDr. Ľudomír Molitoris, kňazi niektorých zamagurských 
farnos� , Zamagurčania žijúci v Bra� slave i viacerí Staro-
vešťania. (mm-m)

Divadelný festival ochotníkov
Mesto Spišská Stará Ves po minuloročnej úspešnej 

premiére zorganizovalo druhý ročník Divadelného fes� -
valu ochotníkov. Počas trojdňového poduja� a mali diváci 
v miestnom kultúrnom dome možnosť vidieť zaujímavé 
predstavenia troch ochotníckych divadiel: domáceho sú-
boru RAMAGU (predviedli hry ,,Hriech“ a ,,Večný život, 
večná mladosť“), THEATRO BALANS zo Spišskej Belej (,,De-
sať malých černoškov“) a MLADÍ OCHOTNÍCI zo Spišských 
Hanušoviec (,,Ulička“). Fes� val, ktorý počas troch dní nav-
š� vilo celkovo vyše � síc divákov, by sa podľa organizátorov 
mal konať aj v budúcich rokoch a pravidelne tak byť príleži-

Zamagurčania žijúci 
v Bra� slave a s touto 
myšlienkou sa stotož-
nilo aj mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Starej 
Vsi. Pamätnú tabuľu 
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nom la� nky. Čo znamenajú � eto písmená, sa im za� aľ ne-
podarilo rozlúš� ť. (mm-m)

Kubínske krpčeky s rekordnou účasťou
V nedeľu 21. apríla sa v priestoroch Mestského kultúr-

neho strediska v Dolnom Kubíne stretlo takmer 500 de�  
z 19-� ch najúspešnejších súborov zo všetkých regiónov 
Žilinského kraja. Súbory z Kysúc, horného Považia, Turca, 
Liptova a Oravy súťažili v dvoch kategóriách o postup na 
celoštátny detský folklórny fes� val. Vo svojich progra-
moch tanečne, zvyskoslovne i hudobne priblížili pas� er-
ske a pracovné témy či tradičné remeslá, najprirodzenejšie 
však pôsobili detské hry v podaní tých najmenších. V zla-
tom pásme sa v silnej konkurencii umiestnili súbory Turiec 
z Mar� na, Sliačanček z Liptovských Sliačov, Hajovček zo 
Strečna, Javorníček z Hvozdnice a Goral z Hladovky. Z nich 
porota, ktorej predsedal Igor Kovačovič z Banskej Bystrice, 

z Liptova, Turca, Kysúc, Oravy a horného Považia. Odbor-
ná porota pracovala počas troch súťažných dní v zložení: 
predseda Mgr. Ján Fakla z Banskej Bystrice, členovia Mgr. 
art. Miriam Kičiňová zo SND v Bra� slave a Mgr. Dušan Kr-
náč zo Zvolena. V kategórii amatérskeho divadla dospelých 
porota určila 1. miesto a postup na celoslovenskú súťažnú 
prehliadku Exit 2013 do Levoče súbor Šapo z Ploš� na, 2. 
miesto a odporúčanie na postup na celoslovenskú súťaž 
získal divadelný súbor J. Palárika z Čadce a 3. miesto Ľup-
čianske netradičné divadlo Lunetrdlo z Par� zánskej Ľupče. 
V kategórii amatérskeho divadla mladých porota navrhla 
1. miesto a návrh na postup na celoslovenskú súťaž Tlmač-
ské činohranie 2013 divadlo mladých VEĽKÉ KOCKY pri ZUŠ 
L. Árvaya zo Žiliny, 2. miesto a odporúčanie na postup na 
celoslovenskú súťaž získal detský a mládežnícky divadelný 
súbor EVA z Čadce a 3. miesto a odporúčanie na postup na 
celoslovenskú súťaž Divadlo mladých pri Gymnáziu Veľká 
okružná zo Žiliny. (Mária Jano� ková)

Nezamestnanosť na Slovensku
Vysoká nezamestnanosť v súčasnos�  trápi mnohé kra-

jiny Európy. Na Slovensku sa v tomto období vyšplhala už 
na 14,7%, pričom podľa odborníkov je nezamestnaný kaž-
dý tre�  mladý človek a toto číslo je o viac ako 3% vyššie 
ako priemer Európskej únie, čím sa Slovensko nebezpeč-
ne približuje ku „problémovým“ európskym krajinám ako 
Taliansko či Portugalsko. Rastúcou nezamestnanosťou sa 
preto v polovici apríla zaoberal aj slovenský parlament na 
svojej mimoriadnej schôdzi. Po takmer trinásťhodinovej 
diskusii opozícia so svojimi návrhmi neuspela, avšak podľa 
ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera slovenská 
vláda onedlho schváli súbor opatrení, ktoré prinesú na 
Slovensku desať� síce nových pracovných miest. (mm-m)

Centrum excelentnosti v Prešove
Posledný aprílový pondelok bolo za účas�  premiéra SR 

R. Fica slávnostne otvorené Centrum excelentnos�  ekoló-
gie živočíchov a človeka na Fakulte humanitných a prírod-
ných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Otvorené boli 
moderné a špičkovo vybavené laboratóriá sekvenčných 
analýz, laboratóriá environmentálnych biotechnológií a 
laboratórium biodiverzity živočíchov, ktoré disponujú naj-
modernejšou svetovou technológiou v oblas�  výskumu 
DNA. Centrum podporí zvýšenie výskumu a vzdelávania 
a umožní vedeckým pracovníkom zapájať sa do medziná-
rodných projektov. (mm-m)

na priamy postup odporučila v kategórii veľkých choreo-
grafi í detský folklórny súbor Goral z Hladovky a v kategórii 
komorných choreografi í Javorníček z Hvozdnice. Návrh na 
postup získali súbory Sliačanček z Liptovských Sliačov a Tu-
riec z Mar� na. Nominované súbory budú Žilinský kraj re-
prezentovať na celoštátnom detskom folklórnom fes� vale 
Pod Likavským hradom 1. a 2. júna v Likavke. Porota ďalej 
konštatovala určitý pokles, vytrácanie sa autochtónnych, 
pôvodných a lokálnych kultúrnych symbolov a ich prejavov 
z choreografi í detských súborov a ich nahrádzanie univer-
zálnejším a menej lokálnym folklórnym materiálom. Bo-
hatá účasť súborov i pestrosť súťažných choreografi í však 
svedčí o stálom záujme de�  o tradičnú ľudovú kultúru 
a o silnom mieste folklorizmu v kultúre a voľnočasových 
ak� vitách obyvateľov Žilinského kraja. Tie sa prejavujú 
nielen súťažne, ale – a najmä na mnohých folklórnych fes-
� valoch. Súťaž, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie prezen-
tačné a konfrontačné poduja� a v oblas�  tradičnej ľudovej 
kultúry, pripravilo Oravské kultúrne stredisko v zriaďova-
teľskej pôsobnos�  Žilinského samosprávneho kraja. (PhDr. 
Miroslav Žabenský)

Divadelné dni v Námestove
V dňoch 17. – 19. apríla sa uskutočnil jubilejný 30. ročník 

Námestovských divadelných dní. Program krajskej postu-
povej súťaže amatérskeho divadla dospelých a amatérske-
ho divadla mladých ponúkol jedenásť inscenácií svetových 
a slovenských klasikov i autorských hier v podaní súborov 
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autor    MARIÁN SMONDEK
V dňoch 4.-6. apríla t.r. sa v priestoroch Spolku Slovákov v Poľ-

sku uskutočnil vzdelávací seminár pre učiteľov slovenského jazy-
ka „Práca s elektronickými médiami a ich uplatňovanie v rámci 
vzdelávacích programov na podporu vyučovania slovenského 
jazyka v zahraničí fi nancovaných MŠVVaŠ SR“, ktorý zorganizo-
vala Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a 
celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Krakove 
a Spolkom Slovákov v Poľsku. Seminár bol určený pre učiteľov 
z Poľska a z Ukrajiny.

Účastníci seminára pricestovali do Krakova už deň 
vopred vo večerných hodinách, pretože od rána na-
sledujúceho dňa bol program poriadne nabitý. Po 

ofi ciálnom otvorení, počas ktorého v mene hos� teľa všet-
kým v budove Spolku Slovákov v Poľsku privítal generálny 
tajomník SSP Ľudomír Molitoris, v mene organizátora Mi-
nisterstva školstva SR sa účastníkom prihovorila generál-
na riaditeľka sekcie Dagmar Hubková, a za konzulát prišiel 
pozdraviť všetkých generálny konzul SR Marek Lisánsky, sa 
vzdelávací seminár rozbehol na plné obrátky.

Prednášky a workshopy pre krajanov si pripravili pra-
covníci Univerzity Komenského v Bra� slave Vladimír Bur-
čík z Katedry psychológie a Adela Gabríková zo SAS, obaja 
z Filozofi ckej fakulty UK v Bra� slave. 

Vladimír Burčík si prichystal prezentácie a workshopy 
týkajúce sa práce s elektronickými médiami. Do pozor-
nos�  dal učiteľom viacero portálov, ktoré môžu vo svojej 
pedagogickej praxi využívať. Azda najviac oslovila učiteľov 

Vzdelávací seminár Vzdelávací seminár pre učiteľov slovenského jazykapre učiteľov slovenského jazyka
stránka www.eaktovka.sk, kde si po registrácii v on-line 
podobe nájdu viaceré učebnice, cvičebnice, ktoré môžu 
následne tlačiť pre svoju potrebu. Tak� ež na túto strán-
ku budú môcť dodať vlastné materiály, s ktorými sa budú 
môcť následne podeliť s inými osobami. Dôležité je však 
vlastnenie autorských práv, aby sa na stránku neumiestňo-
vali veci bez vedomia autora.

Ďalšou so zaujímavých stránok je portál beta.eduabro-
ad.sk. Síce je to za� aľ portál, ktorý sa ešte len pripravuje 
na spustenie, nachádzajú sa na ňom zaujímavé informá-
cie o Slovensku i zahraničných Slovákoch. Táto stránka je 
pripravovaná s úmyslom delenia sa informáciami medzi 
jednotlivými krajanskými komunitami. Tu môžu publiko-
vať nielen svoje knižné publikácie či časopisy, ale sa budú 
môcť pochváliť kalendárom organizovaných poduja� .

Pre krajanských učiteľov i študentov bola daná do po-
zornos�  stránka vladnes� pendia.sk, ktorá slúži na podanie 
prihlášky na štúdia. Na tejto stránke nájdete aj vlákna na 
odbory, na ktoré udeľuje uchádzačom z radov krajanov Mi-
nisterstvo školstva SR š� pendium, ako aj odpovede na naj-
dôležitejšie otázky týkajúce sa štúdia. Čo sa týka tejto strán-
ky, redakcia Život je ochotná pomôcť všetkým záujemcom 
o štúdia na Slovensku, treba však pri tom zohľadniť termín 
podávania prihlášok, ktorý je tento rok do 30. mája.

Z ďalších zaujímavých stránok sme sa dopracovali na 
cdvuk.sk, teda na stránku Centra ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bra� slave, ktoré stojí za väčši-
nou kurzov organizovaných v priebehu roka pre krajanov. 

Účastníci konferencie z radov krajanov Učiteľky z Ukrajiny spolu s D. Hubkovou a lektorkou slovenčiny D. Skopárovou
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Na tejto stránke, v záložke Jazyková a odborná príprava pre 
cudzincov a krajanov v čas�  Vzdelávanie v rámci programu 
D si môžu záujemcovia nájsť mnohé prázdninové kurzy, 

nielen jazykové, na kto-
ré je možnosť získať š� -
pendium z Ministerstva 
školstva.

Na záver ešte spome-
niem stránku studyin.sk. 
Táto stránku je síce v an-
glickom jazyku, zamera-
ná je však na výučbu slo-
venčiny pre cudzincov. 
Toľko s elektronických 
médií.

Čo sa týka prak� c-
kých zručnos� , ktoré 
sa nepochybne zídu pri 
vyučovaní, zaujímavý 
workshop si pripravila 
Adela Gabríková zo SAS. 
Zároveň predstavila po-

sledný vytlačený diel učebnice slovenčiny pre cudzincov 
Krížom-Krážom. Účastníkom predstavila metodológiu a di-
dak� ku modernej výučby slovenského jazyka. Nechýbali 
ani prak� cké rady, ktoré rozprúdili živú diskusiu medzi uči-
teľmi. Viaceré osobné rady, ktoré vyplývali zo skúsenos�  
pri výučbe slovenčiny cudzincov, priamo oslovili učiteľov, 
pretože ich poznajú z vlastnej skúsenos� . Vďaka tomu 

mnohé metódy a techniky okamžite prispôsobovali vlast-
ným reáliám, aby ich mohli okamžite využiť vo vlastnom 
vyučovacom procese.

Druhý deň školenia patril prezentácii činnos�  hos� te-
ľa, tj. Spolku Slovákov v Poľsku a jeho tlačového orgánu 
redakcie Život. Činnosť Spolku priblížil Ľ. Molitoris, ktorý 
popri histórii a aktuálnej problema� ke predstavil zároveň 
podnikateľskú činnosť Spolku zameranú na tlačoviny a tak-
� ež v krátkos�  predstavil internetovú stránku Spolku. Ná-
sledne si mohli hos� a overiť na vlastné oči, ako prebieha 
celý proces tvorby krajanského časopisu Život počínajúc 
od  novinárskej práce v redakcii cez grafi ckú úpravu až po 
koncovú fázu tlače v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku.

Po názornej ukážke tlačiarenskej produkcie šéfredak-
torka Života Agáta Jendžejčíková predstavila náplň práce 
redakcie, zameranie článkov publikovaných v krajanskom 
periodiku, a následne aj iné ak� vity, zamerané predovšet-
kým na krajanské de�  a mládež. Názornou ukážkou takých-
to ak� vít bola výstava detských prác z tohtoročnej výtvar-
nej súťaže Ludwika Korkoša, v rámci ktorej krajanské de�  
a mládež výtvarne spracovali tému „Ako by si spropagoval 
svoju obec?“. 

Hos� a si mohli zároveň pozrieť výstavu pripravenú pri 
príležitos�  50. výročia založenia redakcie, kde sú názorne 
zobrazené výsledky redakčnej práce počas celej histórie jej 
fungovania.

Záver patril chutnému pohosteniu a rozlúčke, po ktorej 
sa hos� a po nádherne a osožne strávených troch dňoch 
vzdelávania rozlúčili a vydali sa na cestu domov. 

KRAKOV

K dobrému školeniu patrí chutný obed Hostia sa zoznamovali s históriou redakcie Život

D. Hubková odovzdáva A. Jendžejčíkovej vecné 
odmeny venované do súťaží organizovaných 
Spolkom a redakciou Život

Ľ. Molitoris prezentuje činnosť Spolku Slovákov v Poľsku Pri prehliadke tlačiarne



EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (17)
Keď Janko znovu zišiel po schodoch do pivnice a otvoril 

dvere, oči všetkých sa upreli na neho. Obrá� l sa pohľadom 
na Marienku a všetkým bolo jasné, načo prišiel. Niektorí 
� cho mlčali, ale zo dve susedy ju povzbudzovali, aby šla, 
aby tam hore nesedeli do zotmenia. Na fare, aj napriek 
strachu z dopadu granátov vládla teraz, po skončení de-
lostreľby uvoľnenejšia nálada, ako v pivnici. Lenže sa tam 
nedali zatemniť už aj tak rozstrieľané a rozbité obloky a 
okrem toho sa tam už vôbec nekúrilo, lebo život sa prenie-
sol do pivnice. Tu v tomto s� esnenom priestore pôsobila 
tragická predstavivosť, tu prevládal strach. V tomto posta-
vení Mária bola stále nerozhodná, ale po chvíli povedala 
Jankovi:

„Choď naspäť a povedz, že hneď prídem,” a začala hľa-
dať svoj vlniak, aby si ho prehodila na hlavu a plecia. Von-
ku bola zima, veď v januári - na pravoslávne sviatky, ako sa 
tu hovorilo - obyčajne v tomto kraji zima vrcholila. Keď sa 
do vlniaka zakrú� la, oprela sa rukou o organistovu ženu, 
pozrela na ňu, akoby od nej čakala pomoc, otvorila dvere 
a pobrala sa pomaly po strmom schodisku hore.

Pri horných dverách chvíľu postála a potom rozhodne 
stlačila kľučku a otvorila. Vonku sa už zotmelo, ale pop-
ri múre mohla aj po pamä�  prejsť k neďalekým dverám 
do fary. Nestačila sa však ani rozbehnúť po ušliapanom 
a klzkom snehu, keď sa ozvala dávka zo samopalu a nad 
ňou na múre sa rozprskla omietka a odrobiny dopadli až 
na jej vlniak. Inš� nk� vne sa hodila na zem a zmeravela. 
S hrôzou si uvedomila, že to asi ktosi strieľa na ňu. Bože, 
čo teraz? O chvíľu sa znovu narovnala, že pobehne ďalej 
a ... zasa dávka zo samopalu. Opäť sa pri� sla k zemi. Nie, 
nemôže ísť ďalej...., ale ani tu nemôže ostať! Obrá� la sa 
na zemi naspäť k pivničným dverám. Keď bola pri nich, na-
čiahla ruku, odhrnula a vhupla na schodište. S� hla zavrieť 
dvere a oprela sa plecami o bočnú stenu a na chvíľu zme-
ravela v tomto postoji. S tlčúcim srdcom zišla na všeobec-
né prekvapenie dolu a povedala im: „Nemôžem, hore sa 
strieľa...!” S� esnená nálada sa prehĺbila. Prítomní by boli 
radi, keby sa dôstojníkom vyhovelo, aby sa nemuseli báť. 
Nastalo dlhé mlčanie a očakávanie...

Keď sa Janko vrá� l sám, Alexander Jefremovič vyzval 
kňaza na revanš. Ale ten sa už nemohol vôbec sústrediť na 
hru, stále načúval, kedy počuje buchnu� e dverí a sestrine 
kroky po chodbe. Netrvalo dlho, a dostal mat. Do ďalšej 
par� e sa už nedali, lebo dôstojníci navrhli, aby sa išli po-
zrieť do pivnice. Vyšli von a vonku napodiv nikoho a bez 
streľby, zišli po niekoľkých schodoch do nižšie položeného 
dvora k dverám do pivnice. Keď naširoko otvorili dvere a 
vošli dnu, všetci zmeraveli v očakávaní, čo sa bude diať. 
Dôstojníci však vošli medzi obyvateľov pivnice, pristúpili 
ku každému jednému, aby im podali ruku a rozlúčili sa. Po-
tom sa odobrali smerom k východu z pivnice, keď sa ten 
mladší zrazu otočil, vrá� l sa nazad a opýtal sa duchovné-
ho:

„A kde tvoja sestra?”
Vtedy mu kňaz ukázal na Máriu:
„Toto je moja sestra!” Michail sa na ňu zadíval a spýtal sa:
„Prečo si neprišla hore?”
Pozrela sa na brata, potom so strachom na dôstojníka 

a odpovedala:
„Bála som sa, hore sa strieľalo.”
Dôstojník jej na to odve� l:
„Čo sa bojíš? Neboj sa! Človek svojmu osudu neujde,” 

pokračoval po rusky a z ničoho nič vy� ahol revolver a pri-
ložil si ho k sluchám; na jeho s� sk sa ozval kovový zvuk 
kohú� ka. Všetci zamreli, neopovážili sa dýchať, iba jeho 
druh pri východe z pivnice slabo zakašľal. Potom obrá� l 
revolver na kňaza a priložil mu ho k hlave a opäť cvak, 
bez výstrelu. Keď sa obrá� l do kúta, kde mali ľudia svoju 
batožinu, zasa - cvak, z pištole však nevyšla žiadna strela. 
Potom obrá� l zbraň na Máriu. Všetci boli bledí v nemom 
napä� . Ako namieril hlaveň na hlavu kňazovej sestry, tá 
inš� nk� vne odvrá� la tvár a uhla hlavou.

Tentoraz namiesto kovového cvaknu� a zaznel výstrel. 
Tvár kňazovej sestry zaliala krv a ona pod silou strely kles-
la na kantorkin podhlavník. Keď sa znova posadila, siahla 
si rukou na záhlavie, pozrela na ruku, bola celá zakrvave-
ná. Vtom sa pozrela na pôvodcu strely. Ten sklopil zrak a 
okamžite odišiel. Po chvíli sa starší dôstojník vrá� l a chcel 
čosi povedať, ale nikto si ho nevšímal. Bolo by treba leká-
ra, utrúsil ktosi, ale kde ho vziať hneď teraz?

Zrazu sa zozadu pivnice začalo rozliehať akési chrča-
nie. Vtedy všetci pohľadom sledovali pôvod tohto zvuku. 
Vzadu v pivnici sedeli štyri de� , medzi nimi aj takmer pät-
násťročná Elenka Zambojová, ktorá pozorovala situáciu 
pravdepodobne s otvorenými ústami. Strela, ktorá pora-
nila zadnú časť Máriinej hlavy, tá istá strela musela prejsť 
do Elenkiných otvorených úst a dusila ju. Nikto jej nevedel 
pomôcť.

Zvonár Murín ešte s jedným mužom z pivnice sa ihneď 
vybrali na ruské komando, ktoré malo sídlo na mieste te-
rajšieho Klinkovho domu, vo vtedajšom dome doktora 
Schvarza, ktorý t. č. pôsobil v Košiciach, zavolať lekára. Za-
nedlho sa vrá� li aj s poľným lekárom. Ten sa hneď pus� l 
do obväzovania ranených. V jednom prípade potešil kňa-
za, že lebka nie je projek� lom narušená, v druhom prípade 
ošetril Elenku a povedal, že by bola potrebná ihneď operá-
cia, lebo ináč do dvoch hodín dievča zomrie. Lenže nemal 
pri sebe žiadne potrebné nástroje na operáciu. A presun 
do Šiah by bol za daných pomerov trval aspoň dve hodiny. 
To by aj tak nebola vydržala. Sľúbil, že ak sa nepresunú, 
dobehne opäť zajtra. Neprišiel.

Keď vyšli muži, ktorí išli po lekára, cez dvor na námes-
� e, videli, že Michail stojí obďaleč, opretý o strom, ale sa 
nepriblížil k nim. To bolo poslednýkrát, čo ho videli. Potom 
si prisadol kňaz k Elenke, z ktorej ešte stále vychádzal chr-
liaci zvuk a začal sa modliť a všetci ostatní prítomní s ním. 
Modlili sa a plakali. Bol to srdcervúci pocit, nielen pre jej 
rodičov!

Bolo tak, ako sanitárny lekár povedal: do dvoch hodín 
skonala. Uložili ju na fare hneď pri vchode do chodby. Ro-
dičia prebehli cez farský dvor domov a doniesli jej šaty z 
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prvého sv. prijímania, do ktorých ju obliekli. Po svojej smr�  
držala na fare stráž. Keď aj niektorý z vojakov nakukol dnu, 
pohľad na mŕtvu ho odradil od vstupu do domu.

Obyvateľstvo fary a farskej pivnice naozaj ochranu po-
trebovali. V nasledujúcich dňoch sa znovu rozhoreli boje, 
ktoré trvali do konca februára. Hoci na Hrone front ešte 
stále stál, na tomto úseku frontu sa od 1. marca už nebojo-
valo. Nemecké vojská tu boli vytlačené armádou 2. Ukra-
jinského frontu, v ktorom bojovali aj trestanci.

S posunom frontu od� ahli aj sovietske vojská. Títo dva-
ja dôstojníci sa po vojne viacej neozvali. Kto vie, či sa vrá� li 
domov alebo padli, a ak sa vrá� li, aký osud ich v komunis-
tami ovládanom a ťažko skúšanom Rusku pos� hol.

***
Zdalo by sa, že naše rozprávanie dosiahlo kulminačný 

bod a smutný epilóg, po ktorom zostala iba pamiatka vo 
farskom parčíku pred kostolom vpravo pri múre - mramo-
rový pamätník na hrobe Elenky Zambojovej. Strela bola 
určená kňazovej sestre, ale zobrala život jej, mladej diev-
čine ešte len v rozpuku života. Všetko, čo sa v tom pamät-
nom dni odohralo, udialo sa akosi osudovo, akoby mimo 
vôle zúčastnených hráčov. Človek by si dokonca začal na-
mýšľať, že v konečnom dôsledku ani ten mladý kapitán s 
revolverom v ruke hádam nechcel vziať život nevinnému 
dievčaťu. Avšak neskoršie udalos�  vniesli do tohto prípadu 
smutný racionálny prvok. O niekoľko mesiacov, už po skon-
čení vojny, sa do Pukanca na faru dostavila skupina dvoch 
sovietskych dôstojníkov s tlmočníkom; požiadali, aby pri-
šiel hrobár a urobil exhumáciu zastrelenej a pochovanej 
Elenky Zambojovej. Potom povolali lekára Dr. Bitarovské-
ho z neďalekých Bátoviec a vyšetrovali celý tento vojno-
vý prípad dôstojníkovej streľby v pivnici, ako aj okolnos�  
streľby a smr�  Elenky Zambojovej. Každého z prítomných 
v pivnici zvlášť zavolali a jednotlivo vypočúvali. Na verej-
nosť preniklo iba toľko, že toto nebol jediný prípad použi� a 
ruskej rulety u kapitána Michaila Seregejeviča Babuškina. 
Podobné prípady tohto sovietskeho dôstojníka, ktorý sa 
chcel hrať na tvorcu osudu, vojenská jus� cia vyšetrovala 
aj na území Maďarska... Nevedno, ako sa nakoniec naplnil 
aj jeho osud.

Doktor Neuman, ktorý chýbal v meste v osudnom čase, 
prežil Sachsenhausen, jediný z tých z jeho rodiny, čo boli 
po vypuknu�  Povstania a obsadení Slovenskej republiky 
nacis� ckými jednotkami odvlečení do tábora smr� . Na-
šťas� e, jeho dve de� , ktoré ich gazdiná ukryla, dočkali sa v 
zdraví konca vojny, aj otcovho návratu. Ak nepomohol po-
s� hnutým dievčatám vo farskej pivnici, tak osud tak chcel, 
že tá, čo streľbu prežila, sa stala jeho manželkou. Jej brat 
odišiel neskôr na faru do Bra� slavy, ale ona natrvalo za-
kotvila v Pukanci. Už by mu aj tak nebola mohla pomáhať, 
pretože ju čakalo veľké životné poslanie. Svojmu mužovi 
sa postarala o jeho dve de�  s rovnakou starostlivosťou, 
s akou potom vychovala aj ich spoločné štyri de� . Popri-
tom si postavili pekný domec vo svahu povyše námes� a a 
oboch kostolov. Po smr�  svojho manžela žije tam v domci 
a dni, týždne i mesiace jej plynú v práci okolo domu a záh-
rady. Pestuje zeleninu, ovocie, ale najviac pozornos�  venu-

je svojim ružiam a ostatným kvetom, ktoré sú ozdobou jej 
záhrady i predzáhradky a okolia domu. Čas jej rýchlo ply-
nie aj každodenným telefonickým kontaktom s niektorými 
zo svojich de� , vnúčencami alebo príbuznými. Striedajú ich 
vždy radostné dni, keď k nej zavíta niektoré z jej de�  a ich 
početného potomstva. Pani Mária Neumanová aj v pokro-
čilom veku svoj dom nechce opus� ť. Ešte vždy sa dokáže 
postarať o svoju domácnosť a zájde si do kostola. Boľavé 
kríže jej už bránia sa úplne narovnať, ale zato v tvári, ktorá 
si stále zachováva dievčenský výraz, usmievavé oči láskavo 
pohládzajú jej ruže a všetky kve� ny, čo pestuje v záhrade a 
s úsmevom víta aj každého príchodzieho.

Správa o prechode frontu
Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť zvolať: 

„Poď?” A vyšiel iný, rýdzi kôň, a ten, čo na ňom sedel, mal 
moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. 
Dostal veľký meč. Zjv 6,3,3-4.

Keď sa doktor Nemeček vrá� l po polnoci do podzemia, 
z toľkého psychického napä� a ho premohla únava a na� a-
hol sa na lavicu v spojovacej chodbe a usnul. Aj keď spal 
nepokojne, strhával sa, ale si trochu odpočinul. Vyskočil na 
silný výbuch, ktorý otriasol nemocnicou i celým mestom. 
Ako sa zanedlho dozvedel, Nemci vyhodili pri mlynoch do 
vzduchu most cez rieku Nitru. Uvedomil si, že boj o mesto 
už začal. Ozývali sa samopaly a zreteľne bolo počuť ruské 
guľomety značky Godunov, ktoré sa od nemeckých jasne 
odlišovali svojím dunivým zvukom. Zvedavosť ho hnala na 
svoje oddelenie, lebo chcel vedieť, čo robia nemeckí voja-
ci. Ale na izbe nebolo nikoho, iba pacient, ktorý dodýchal 
a kopa neporiadku a rozhádzané a zaprášené postele, v 
ktorých spali oblečení. Obrá� l sa k východu; tu už nemá čo 
robiť. Zastavil sa pri dverách, ešte raz preletel pohľadom 
celú miestnosť a vyšiel von. Jeho ak� vny činorodý duch 
ho nutkal k nejakej užitočnej činnos� , ale teraz zrazu, tu 
pred dverami nemocničnej izby na chodbe svojho interné-
ho oddelenia pocí� l naraz akúsi bezradnosť: nikto ho ne-
potrebuje. Všetko je pozaliezané v úkrytoch a v podzemí a 
isto bojazlivo načúva raz hukotu lietadiel, pretože vzdušný 
teror pokračoval aj v piatok ráno, raz vzdialenému hluku 
z výbuchu granátu a stupňujúcemu štekotu pechotných 
zbraní a guľometov. Ako tam stál nerozhodný na chodbe 
pri okne, počul všetko intenzívnejšie a hlasnejšie. Jasne 
rozoznával aj zvuky paľby z nemeckých a ruských zbraní, 
najmä guľometov. Sem-tam sa ozvali výbuchy ručných 
granátov a zase štekot samopalov. Stále intenzívnejšie sa 
ozývali ruské guľomety od juhu: od Krškan. Sem-tam sa do 
tejto pestrej zmesi kovových zvukov zamiešali krátke tlko-
tavé zvuky vyplašených drozdov, ktoré sa vo svojich jar-
ných zásnubných spevoch cí� li veľmi vyrušené dnešným 
ranným vojnovým lomozom.

Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 

Nitra 2010, 183 s.)
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„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“

autor    LIPNICZANIŃ, H.A. – USA
preložil    MARIÁN SMONDEK

Upevňovanie ľudovej moci poľskou armádou 
na Orave – vo Veľkej Lipnici 
po druhej svetovej vojne

Po návrate z evakuácie sa viacerí vlastne nemali ani kam vrá-
tiť. Pivnice a komory boli prázdne, chýbalo všetko a prichádzalo 
obdobie prednovia. Jedni druhým pomáhali nakoľko mohli.

Poľský štát neudelil žiadnu pomoc, aj keď v rámci pro-
pagandy bolo vyhlasované, že štát udeľuje pomoc, 
ktorú však nikto nevidel.

Balíky, ktoré prichádzali z Ameriky a ktoré rozdeľoval 
Caritas na fary, dp. Alojzy Wilczyński dával bohatým Lipni-
čanom, ktorí o sebe vyhlasovali, že sú Poliakmi, aj keď takú-
to pomoc vôbec nepotrebovali. Všekým, ktorí prišli o svoje 
domy, udelil pomoc lipnický urbár. Vydal obrovské množ-
stvo dreva na výstavbu spálených domov. Takýmto spôso-
bom pomáhali tým, ktorých domy zhoreli. Tak� ež rodiny 
i susedia, ktorí vlastné drevo z lesa, a ktoré bolo vhodné na 
stavbu, darovali alebo požičiavali. Hádam najväčším šťas� m 
bola skutočnosť, že v tomto období nebolo potrebné vyba-
vovať povolenie na s� nanie stromov v lese.

Čo sa týka vojska a hranice, v tomto období nastal veľký 
rozkvet pašeráctva. Na Slovensko sa pašovali hlavne vaj-
cia, pretože komunis� cká vláda Československa naložila 
na roľníkov veľkú povinnosť odovzdávania vajec štátu. Vy-
zeralo to však tak, ako keby sliepka mala znášať dve až tri 
vajcia denne. Zo Slovenska sa zasa donášal korok a zipsy. 
Pravdu povediac, vojaci zo začiatku pozerali na pašovanie 
dosť mierumilovne. Ak niekoho chy� li, tak si to odniesol 
hlavne zadok. Dokonca sa vtedy vravievalo: Ak chceš ísť za 
hranicu, opýtaj sa najprv zadku, či to znesie.

Po istom čase na vojenských staniciach vznikli pries-
kumno-poli� cké bunky. Členovia výzvednej služby zaháji-
li prácu v teréne, začali nadväzovať kontakty s lipnickými 
dievčatami, od ktorých získavali potrebné informácie, kto 
je slovenskej národnos� . Ak bol niekto prichytený na hra-
nici alebo existovalo podozrenie, že prechádzal cez hrani-
cu a prieskumno-poli� cká bunka mala informácie, že je to 
Slovák, vtedy dostal dvojnásobnú bitku. Napriek používa-
niu násilia a bi� a ľudia aj naďalej prekračovali hranicu.

Preto bol na hranici vytvorený šesť metrov široký hra-
ničný pás, kvôli ktorému bol vyťatý a vyklčovaný urbársky 
i súkromný les, a vzniknutý pás bol následne zoraný a vy-
rovnaný bránami. Tento pás  bol pravidelne každý týždeň 
bránený bránami. Na tomto mieste je potrebné zároveň 
podotknúť, že na tento pás boli bezprávne zobraté tak� ež 

Medzi klamstvom a pravdou VI.
pozemky roľníkov, od ktorých však ich majitelia museli aj 
naďalej odvádzať daň a odovzdávať povinné dávky.

Pašeráci však prišli na veľmi zaujímavý nápad. Prechá-
dzajúc cez tento hraničný pás na Slovensko išli spiatočky. 
Preto často dochádzalo k situáciám, že pašerák bol na Slo-
vensku a vojaci ho hľadali na poľskej strane a naopak. Po 
istom čase bola hranica prehradená ostnatým drôtom.

Po zhromaždení materiálov prieskumno-poli� ckými 
bunkami sa začalo zastrašovanie tých, ktorí patrili do Spol-
ku Slovákov alebo sa s ním iden� fi kovali, ak� vne sa zapá-
jajúc do ak� vít zameraných na zmenu hranice a opätov-
ného pričlenenia hornej Oravy k Slovensku. Tieto osoby 
boli zastrašované tým, že ak neprestanú ak� vne agitovať 
v tejto záležitos� , budú musieť vycestovať na Slovensko, 
alebo budú odvlečené na východ, alebo vyvezené na zá-
pad na ponemecké územia.

Jednému z ak� vistov, Jánovi Jazovskému, chy� li jeho 
dcéru Hilmu, keď pásla kravy, len preto, lebo ju podozrie-
vali z toho, že bola za hranicou, a bez akéhokoľvek súdu 
bol prevezená do Krakova, kde ju zadržiavali 6 mesiacov vo 
väzení na ul. Montelupich bez toho, aby informovali rodi-
nu, čo sa s ňou stalo.

Zato Andrej Cisárik, prvý predseda Spolku Slovákov na 
Orave, bol vysídlený na Slovensko.

Pamätám si, ako keby to bolo včera, bol som v tom čase 
žiakom 6. triedy, cestou do školy som sa od kamarátov do-
zvedel, že armáda chy� la mnoho pašerákov v čas�  Skoči-
ky. Ako neskôr vysvitlo, � to ľudia boli v noci zobraní rovno 
zo svojich domov a nie, ako sa hovorilo, že boli chytení na 
hranici. Všetci boli privlečení do strážnice v centre.

Vojenská špionážna služba získala informácie, že � eto 
osoby sa iden� fi kujú ako Slováci a chodia za hranicu. Pri-
bližne o 10.00 hod. prišlo vojenské nákladné auto, čo sme 
mohli vidieť počas veľkej prestávky, a počas tretej pre-
stávky sme zasa videli, ako toto nákladné auto odchádza 
od strážnice aj s ľuďmi, ktorí sedeli na korbe na laviciach 
uložených v troch radoch. Všetko sme videli, pretože ná-
kladné auto malo odokrytú korbu, tzn. nemalo ju prikry-
tú plachtou. Všetci zadržaní boli prevezení do Baligówky 
(u nás toto miesto nazývali Dunajecký les), pretože tam 
mala svoje kasárne posádka pohraničnej armády pre juho-
západný úsek slovensko-poľskej hranice. Ako niektorí ho-
vorili, tam boli vypočúvaní, zastrašovaní, a pritom aj bi� . 
Keď nadišiel večer a stmievalo sa, boli raz na nejaký čas po 
jednom prepúšťaní, takže sa nakoniec všetci do rána vrá� li 
domov do Lipnice.

Ako som už spomínal, členovia výzvednej služby získa-
vali informácie od niektorých obyvateľov Veľkej Lipnice, 
kto chodí za hranicu. Keď si už boli is� , v ktoré dni chodia 
za hranicu na Slovensko, vojaci pripravili neďaleko domu 
Fran� ška Plaščáka na briežku v Murovanici záťah na paše-
rákov. Keď pašeráci vyšli zo svojich chalúp, bez akýchkoľvek 
varovných výstrelov vystrelili priamo na pašerákov. Počas 
záťahu zahynul L. Ovšiek, ktorého nazývali „Kubinek“. Vo-
jaci sa začali zaoberať zastreleným a ostaní pašeráci, dob-
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re poznajúc okolie, sa rýchlo rozpŕchli rôznymi ces� čkami 
a dostali sa do neďalekých chalúp, v ktorých sa ukryli.

Nebudem menovať, od koho pochádzala táto informá-
cia, spomeniem však to, čo sa vtedy povrávalo v Murova-
nici. Vraveli, že vojaci v tom dome nocujú. Ako sa neskôr 
ukázalo, celá táto rodina odišla na Slovensko. Myslím si, 
že starší ľudia, ktorí žijú v Murovanici, dobre vedia, o koho 
ide. Avšak aj ich po dlhšom čase pos� hlo nešťas� e.

Vojaci v tom čase veľmi dobre spolupracovali s cirkev-
nými hodnostármi. Vojaci, ktorí neboli práve v službe, s 
celými oddielmi prichádzali na sv. omše, pochodujúc 
v skupinkách a spievajúc si pritom. Ako malý chlapec som 
netrpezlivo vyčakával na tú skupinku vojakov, ktorá prichá-
dzala zo strážnice v Prívarovke.

Veliteľov jednotlivých strážnic hos� l často na fare vte-
dajší lipnický farár, dp. Alojzy Wilczyński, ktorý prezentoval 
výrazný pro� slovenský postoj. Strašne nemal rád svojich 

farníkov, ktorí boli Slovákmi. Keď náhle zomrel môj svokor 
Ján Jazovský, moja žena ho musela priviesť do kostola pred 
východom slnka, pretože dp. Wilczyński to argumentoval 
tým, že svokor nedostal pomazanie chorých. Išlo však o to, 
že bol Slovákom. Pamätám si na to, ako keby to bolo vče-
ra, keď vojaci na 3. mája zháňali gazdov z polí, ktorí tam 
pracovali, pretože dp. Wilczyński zavádzal sviatok na tento 
deň, ktorý sa na Orave predtým neoslavoval.

Keď sa vzťahy medzi cirkvou a štátnou správou pohorši-
li a bol zavedený Sviatok práce na 1. mája, poľská armáda 
začala zháňať ľudí z polí na tento deň namiesto 3. mája.

Po istom čase sa situácia medzi obyvateľmi Veľkej Lipni-
ce a poľskou armádou začala pomaly normalizovať. Začali 
sa organizovať spoločné zábavy, na ktorých hrala vojenská 
dychovka a pomaly sa zabudlo na to, čo bolo predtým ani 
nie tak dávno počas upevňovania ľudovej a poľskej moci 
poľskou armádou vo Veľkej Lipnici. 

spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Slovensko je síce malou krajinou, ale má peknú tradíciu spo-

jenú s vinohradníctvom. Iba v polovici 90. rokov minulého storo-
čia vznikla zaujímavá myšlienka vybudovať vínnu cestu na Slo-
vensku, aby sa takýmto spôsobom spropagoval malokarpatský 
región a jeho rázovitosť nielen domácim, ale najmä zahraničným 
návštevníkom. Vinohradníctvo a vinárstvo sa vždy neodlúčiteľne 
spájalo so starobylými pamiatkami, folklórom a tradíciami. Putu-
júc touto cestou sa návštevník stretne aj so svojráznou architek-
túrou príznačnou pre tento región. 

Pripomeňme, že v súčasnos�  na Slovensku podľa zá-
konnej klasifi kácie je 6 vinohradníckych oblas�  situ-
ovaných pozdĺž jeho južnej hranice - Malokarpatská, 

Juhoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, Východo-
slovenská a Tokajská. Najväčšou z nich je Malokarpatská, 
kde sa vinohradníctvo dnes viaže na juhovýchodné stráne 
Malých Karpát, okolie Hlohovca a Skalice a najmenšou a 
najexkluzívnejšou Tokajská, ktorá úzko súvisí s rovnomen-
nou oblasťou na území Maďarska a obmedzuje sa iba na 
niekoľko obcí.

Každoročne sa v máji na Svätého Urbana, ktorý je 
ochrancom vinárov, vína, vinohradníkov, debnárov, 
a v novembri na dva dni otvárajú brány malokarpatských 
pivníc, aby mohli milovníci ochutnávať víno priamo me-
dzi sudmi plnými zrejúceho moku. Pre zaujímavosť uveď-
me ešte, že snáď najväčšie pivnice na Malokarpatskej 
vínnej ceste sú na hrade Červený Kameň, ale podľa his-
torických zdrojov sa tam v stredoveku skladovala meď. 
Najväčšia vínna pivnica je v obci Častá. Práve jej majiteľ 
v roku 2004 prvýkrát zorganizoval otvorený deň vo svojej 
vinici, kde všetci záujemcovia mohli preniknúť do pod-
staty vína a jeho pestovania. A to bol asi taký začiatok 
dnešnej veľkej akcie.

Tento rok sa táto akcia uskutoční v dňoch 24. – 25. mája 
2013. V ponuke otvorených pivníc čaká na návštevníkov 

obrovské množstvo odrôd a ročníkov vína, ktoré sa urodilo 
na Malých Karpatoch. V pivniciach privítajú návštevníkov 
majitelia pivníc, ktorí s ochotou porozprávajú o mladom 
víne a svojich najlepších vínach. Akciu otvorených pivníc 
organizuje združenie Malokarpatská vínna cesta. Záujem-
cov je viac ako vstupeniek. Ľudia prichádzajú dokonca 
i z ďalekých krajín, aby pocí� li  chuť slovenského vína. V 
tzv. „štartovacom balíčku“ sa nachádza farebné vrecúško 
na krk, pivničný pas, mapky, zoznam otvorených pivníc 
a hlavne pohár a bonus na nákup vína. 

Slovensko krajina vína. Foto: J. Bošnovič

Dni otvorených pivníc na Slovensku
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Kanonická vizitácia farnos�  vykonaná spišským bisku-
pom Dr. Jozefom Bélikom  1. a 2. júla 18321

I. O cirkevných a k nim 
pripojeným budovách 

1. Budova farského kostola v Nižných Lapšoch
Farský kostol v Nižných Lapšoch bol postavený okolo 

roku 1300, tento údaj je zaznačený aj v Žigrajovej vizitácii 
uskutočnenej v roku 1700, ale pre nedostatok dokumentov 
nevedno, kto ho založil. Je murovaný, sanktuárium je zakle-
nuté, krytá loď  s vymaľovaným stropom. Posvä� l ho Lukáš 
Naraly, biskup belehradský roku 1715. V kostole sa nena-
chádza žiaden znak posvätenia; nevedno, či slúžil niekedy 
inému náboženstvu; priestorovo stačí pre ľud farnos� ; je 
v dosť dobrom stave. 

Patrocínium sa oslavuje 4. júna na sviatok sv. Kvirína, 
biskupa a mučeníka, zasvätenie nasledujúcu nedeľu po 
tomto sviatku. Oltáre sú tri, na hlavnom oltári je obraz 
sv. Kvirína, biskupa a mučeníka pomedzi sochami svätých 
Petra, Šebas� ána, Jána Nepomuckého a Pavla. Na čelnom 
mieste je obraz sv. Rozálie a po stranách sú sochy svätých 
Vavrinca, Rocha, Peregrina a Štefana kráľa. Na tomto ol-
tári je malé, zdobené tabernákulum vhodné na dôstojné 
uchovávanie Najsvätejšej Sviatos� , kľúč od neho je ukrytý 
v skrini sakris� e. Na druhom bočnom oltári vľavo je po-
zlátená socha Panny Márie, z obidvoch strán ho zdobia 
sochy anjelov; na tomto oltári je aj závesný obraz Panny 
Márie. Na treťom bočnom oltári vpravo je obraz svätého 
Mikuláša so sochami svätej Barbory a Apolónie, na čel-
nom mieste je obraz svätého Antona Paduánskeho a so-
chy vládcov Imricha a Leopolda. Na každom z týchto oltá-
rov sú tri plachty,  úplné a neporušené porta� le (z ktorých 
jedno bolo za tejto vizitácie obnovené); cínové svietniky 
6, drevené spolu 20, vlastní základinu na večné svetlo; aj 
relikvie, vložené do pacifi kálu, nevykladajú sa k verejnej 
úcte pre nedostatok potvrdenej auten� city. 

Plnomocné večné odpustky udelil kostolu 11. decembra 
1784 pápež Pius VI. na sviatok sv. Kvirína, biskupa a mučení-
ka, pripadajúci na 4. júna. Pápež Pius VII. 3. júna 1800 udelil 
plnomocné večné odpustky aj na sviatok Nanebovza� a Pan-
ny Márie a v znení breve rozšíril � eto odpustky spišský biskup 
gróf Ján Révaj aj na sviatok Nanebovstúpenia Pána a sviatok 
sv. Jána evanjelistu. V týchto dňoch, ako aj na sviatok Nane-

1 Visitatio canonica parochialis ecclesiae Alsó Labsenis in dioecesi, 
archidiaconatu et comitatu Scepusiensi per illustrissimum ac reveren-
dissimum dominum Josephum Bélik, miseratione Divina episcopum 
Scepusiensem diebus 1a et 2a mensis Julii anni 1832 peracta. Štátny 
archív v Levoči, Kánonické vizitácie: NIŽNÉ LAPŠE b.č.

bovza� a veriaci získavajú odpustky. Tre� e odpustky na neur-
čitý čas udelil hlavnému oltáru pápež Benedikt XIV. 2. januára 
1749 - a možno ich obetovať za duše zomrelých.

Svätý hrob je drevený, maľovaný, pod chórom, je v ňom 
všetko potrebné, je v dobrom stave; pripojená sakris� a je zo 
severnej strany, murovaná, klenutá, vlhká, malá, bezpečná 
pro�  požiaru a zlodejom - sú v nej okrem dvoch skríň dve 
schránky na uschovanie kostolných vecí a � ež kostolná po-
kladnica. Nič súkromného sa tu neuchováva. Kazateľnica je 
drevená, dobrá. Chór je opro�  hlavnému oltáru, drevený, ma-
ľovaný, v biednom stave, pochádza z roku 1719, keď bol po-
stavený aj organ so 6 mutáciami a s dreveným tympanom.

Krs� teľnica je drevená, umelecky zhotovená s obrazom 
sv. Jána Krs� teľa, vždy zamknutá, kľúč od nej sa uschováva 
v sakris� i. Obnovuje sa každým rokom na Bielu sobotu a na 
Turíce. Sväté olejčeky sa obnovujú ročne, uschovávajú v ko-
vových pozlátených nádobkách v sakris� i pod zámkom.

Spovednice sú dve, jedna v kostolnej lodi, druhá v sak-
ris� i; postačujú aj pri návale kajúcnikov. Nie je tu štálum 
pre patróna či iného honoraciora. Súčasný patrón tu nemá 
rodový erb; nachádzajú sa tu však dvojité kríže pôvodného 
patróna, ktorými boli rehoľní kanonici, Strážcovia Svätého 
hrobu. Nad vstupom k hlavnému oltáru je erb rodiny Gör-
gey s nápisom: Balthasar Görgey senior. 

Lavíc je 11, sú spráchnivené, biskup nariadil vymeniť ich, 
vpravo sú muži, vľavo ženy. Sakrárium je v múre za hlavným 
oltárom, veci z neho sa spália raz do roka, na Bielu sobotu. 
Nestrpí sa v kostole nič, čo by znesväcovalo svätosť miesta, 
alebo by kostolu mohlo poškodiť.

V kostole sú nasledujúce nápisy: nad vstupom do kos-
tola: Laudetur Sanc� ssimum Sacramentum 1652 (Nech je 
pochválená Najsvätejšia Sviatosť 1652);  na strope: Assump-
ta est Maria in coelum, gaudent angeli laudantes, benedi-
cunt Dominum, restauratum 1714,  die 14. Aug. (Mária bola 
vzatá do neba, radujú sa anjeli, chváliac dobrorečia Pánovi, 
obnovené 14. augusta 1714) s pripojeným dvojitým krížom 
a s nápisom: Sub hoc signo (V tomto znamení). - Pri oltári 
Panny Márie je náhrobný kameň, slúžiaci teraz ako scho-
dok oltára, s dlhým dnes už porušeným nápisom, ktorý sa 
dá čítať: Prudens ac circumspectus dominus Thobias Mau-
kisch, senator Kesmarkiensis occisus de anno 1680 (Múdry 
a opatrný pán Tobíáš Maukisch, kežmarský senátor bol za-
vraždený roku 1680), š� t v tvare sekery je znakom profesie.  
Na chóre visí zo steny zástava rodiny Labšanských, na tej 
strane, kde je rodinný erb, možno hore čítať: Quem virtus 
erexit, invidia depressit (Koho cnosť pozdvihla, závisť zrazi-
la), v strede: Vexillum generosi domini Alber�  Labsansky de 
Alsó Labs, occisi a praedonibus die 17. Maii 1675, aetate 42 
(Zástava vznešeného pána Alberta Labšanského z Nižných 
Lápš, zavraždeného zbojníkmi 17. mája 1675 vo veku 42 
rokov). - Na obraze visiacom nad sakris� ou je pod krížom 
nápis: Margarita Pasinciovna coniux relicta Francisco olim 

PO STOPÁCH MINULOSTI

NIŽNÉ LAPŠE FARNOSŤ V ROKU 1832 (1)  
preklad z latinského originálu    PROF. JOZEF ŠIMONČIČ
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sculteto Labsensi marito suo, aeta� s illius 36 maesta posu-
it 1626 (Dala vyhotoviť v roku 1626 Margarita Pasinciovna, 
trúchliaca manželka Fran� ška, labšanského šoltýsa, ktorý 
zomrel 36-ročný).

Kľúče od kostola sa vždy opatrujú na fare. Veža je pripo-
jená ku kostolu, je murovaná, v dobrom stave, pokrytá roku 
1771. Vo veži sú dva zvony, väčší má 2 ½ centa, s go� ckým 
nápisom: O Rex gloriae veni cum pace (O, Kráľ slávy, príď  
v pokoji) - ak by to bol chronos� kom, tak udáva rok 1272. 
Druhý o váhe 1 centa má nápis: Verbum Domini manet in 
aeternum AD. 1587 (Slovo Pánovo trvá na veky AD 1587). 
Nad sanktuáriom je vežička, je tu malý zvon o 12 librách. 
Nevedno, kto ich zaobstaral, či ich posvä� l biskup a či niekto 
iný. Nemajú podobizne svätých, používajú ich jedine katolí-
ci. Hodiny nie sú tu žiadne. 

Zariadenie kostola:
Zariadenie kostola je nasledujúce: 2 kalichy, ich päta je 

trochu postriebrená, kupuly sú však lepšie pozlátené, kupu-
la jedného má rozličné ozdoby aj s erbom tvorcov a leto-
počtom 1621, patény sú pozlátené; 1 go� cká monštrancia 
s medeným držadlom a nápisom: Ecclesiae A. Labs repar. 
1725, zvyšok je strieborný, pozlátený; 1 strieborné pozlá-
tené cibórium, 1 strieborný pacifi kál, 1 kadidlo s lodičkou 
z rozličných kovov, strieborná pixida na prenos Sviatos�  ol-
tárnej 1, taká istá olovená 1, pixida na sväté olejky dnu po-
zlátená 1, oltárne zvončeky 6, pri sakris� i 2, 3 visiace cínové 
lampy, 2 drevené prenosné. 

Zástav je 9: 1) dve malé z červenej látky na obidvoch 
je Božia prozreteľnosť chrániaca de� , 2) dve väčšie biele 
hodvábne, opotrebované zobrazujúce: sv. Jána Evanjelistu, 
Barboru, P. Máriu a Šimona. 3) dve červené polohodvábne 
zobrazujúce Najsvätejšiu Trojicu, Vavrinca, Jána Nepomuc-
kého a Mar� na. 4) Zelená hodvábna Blahoslavenej Panny 
Márie a sv. Jána evanjelistu. 5) Červená hodvábna Kvirína 
a Anny, 6) pohrebná čierna zobrazujúca Ukrižovaného a sv. 
Barboru. 

Prenosné obrazy 3: 1) pozlátený s postavou Nanebovza-
tej, 2) obraz sv. Antona a Michala, 3) P. Márie a sv. Mikuláša. 
- Závesné obrazy: Nanebovzatej Panny Márie, sv. Augus� na, 
Štefana, náhrobok s Nanebovzatou Pannou Máriou, pat-
róna rádu strážcov sv. Hrobu, Bolestnej Matky - všetky sú 
vhodné na povzbudenie zbožnos� . - Kríže sú: na pohreby 
1, na procesie 1, v oblúku sankruária 1 s obrazom sv. Petra, 
Magdalény a so sochami Panny Márie a sv. Jána evanjelistu, 
dva malé kríže na oltároch.

Bohoslužobné predmety a ostatné: 
Ornáty prvej triedy: ornáty bielej farby 2, červenej 1, ze-

lenej 1. Ornáty druhej triedy: ornáty bielej farby 2, červenej 
1, fi alovej 1, čiernej 1. Ornáty tretej triedy: ornát biely 1, 
červený 1, žltý 1, zelený 1, rôznofarebný 1, čierny 1 – všetky 
s parížskymi strapcami. Pluviále biele 2, čierny 1, sviatočné 
alby 2, každodenné 12, vzácna rocheta 1, obyčajné 4, plach-
ty 16, korporály 12, purifi katóriá 18, humerále 13, uteráky 
18, obnosené miništrantské kamže 6, miništrantské super-

pelicey 16, 1 vélum vyšívané striebrom na držanie Sviatos� , 
staré véla 2, véla na nosenie Sviatos�  4, cinguly 6, staršie 
šatky na zakry� e krížov 6, ľanová prikrývka na tumbu 1, 3 
pokrývky na zakry� e oltárov v pôste, medené nádoby na 
svätenú vodu 2, nádoba ku krs� teľnici 1, tácka s džbánkom 
2, podušky na oltároch 2, červené prikrývadlo 1, pokrývky 
na oltár 3, birety 2, vyrezávaný baldachýn, misále 3, misál 
na rekviem 2, rituále 2, kniha evanjelií 1, železo na peče-
nie hos� í 1, na vyrezávanie hos� í 1, peča� dlá 2, meštek 2,  
schránka na prenášanie Sviatos�  1, kniha k chorým 1, truhli-
ca pri hlavnom oltári na uloženie plátna 1, kreslo pri oltári 1, 
tumba k rekviem za zomrelých 1, cínové misky na umývanie 
prstov 2.

2. Budova fi liálneho kostola - nič.  
O zariadení fi liálneho kostola - nič

3. Kalvárie a verejné kaplnky - nič
4. Privátne oratórium - nič
5. Kríže a sochy

V dedine je drevený kríž, ktorý postavili tunajší obyva-
telia. Pod dedinou je murovaný stĺp s podobizňou sv. Jána 
Nepomuckého, nevedno kto a prečo ho postavil,  bez dotá-
cie; vhodne sa oň stará obec. Ďalej pod kostolom je socha 
sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého, nechal ju postaviť 
miestny farár Tomáš Kavalský, Miechovčan, bez dotovania, 
s cínovou lampou. Ďalšia socha, skôr kaplnka je na vonkaj-
šom cintoríne, je v nej obraz Svätej rodiny, postavil ju pan-
ský provizor  Ján Krendray roku 1760 (na pamiatku toho, že 
potom ako bol odvlečený koňmi na toto miesto, sa uzdra-
vil), bez dotovania, s dvoma lampami. Na obidve � eto sochy 
časom nazbierali ľudia okolo 100 zl. v.v.

6. Krypty - nič 
7. Cintoríny

Vnútorný cintorín je náležite ohradený múrom s troma 
bránami, vo väčšej vzdialenos�  od múru sa v ňom pochová-
vajú honoraciori; okrem líp tu nie sú iné stromy. Vonkajší cin-
torín je vzdialený na ¼ hodinu, � ež je ohradený múrom, ale 
rozpadávajúcim sa - je naplánovaná oprava - jedna brána je 
zatvorená; požehnal ho Jozef Gampe, kacvínsky farár a du-
najecký dekan. Pochovávajú sa tu len katolíci, žijúci v spolo-
čenstve s Cirkvou. Nie sú tu príslušníci iného náboženstva. 
Hroby sa kopú na 6 stôp. Nepokrstené de�  sa pochovávajú 
mimo. Kostnica tu nie je. Vykopané kos�  sa dávajú naspäť 
do hrobov. Nachádzajú sa tu lipy a kaplnka Najsvätejšej ro-
diny a nič iné, čo by narušovalo posvätnosť miesta. Cinto-
rín ešte stačí na 20 rokov, nikdy sa nekosí. Tí, čo zomreli na 
choleru, sú pochovaní v Novákovej doline Za starú horu, to 
miesto požehnal miestny farár.

Pokračovanie nabudúce
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Milí jubilan� ,
prajeme Vám pri príležitos� 
30. výročia sobáša, 
aby ste boli nielen manželmi,
ale aj najlepšími priateľmi,
deliacimi sa o chvíle pohody,
ochotní stále počúvať toho druhého
a pripravení kedykoľvek pomôcť.
Prajeme Vám, aby Vaše manželstvo
bolo jednou z tých najlepších
a najkrajších vecí Vášho života. 
Rokmi Vám už dozrelo a dnes už má
chuť starostlivo uchovaného vzácneho vína. 

Toto blahoželanie zasiela manželom Anne a Jánovi 
Kačmarčíkovým z Krempách, ktorí oslávili v apríli t.r. 30. 
výročie sobáša, sestra Mária s rodinou a Wiesław s rodi-
nou z USA a k blahoželaniu sa pripájajú rodičia i celá ostat-
ná rodina z Krempách.

* * *
K úspešnému ukončeniu štúdia 
Ti srdečne blahoželáme 
a želáme veľa zdravia, 
šťas� a a úspechov 
v budúcom živote,
 zaujímavé povolanie 
a splnenie všetkých snov. 

Blahoželanie patrí Cecílii 
Świętekovej, rod. Cervasovej, 
z Garfi eldu v štáte New Jersey v 
USA, ktorá po úspešnom absol-
vovaní skúšok na New York State Bar Examina� on získala 

***
Pri príležitos�  
Vašich vzácnych 80. narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Tento vinš patrí krajanke Kataríne Molitorisovej, rod. Kol-
kovej z Kacvína, ktorá 25. apríla t.r. oslávila v rodinnom kruhu 
80. narodeniny, ku ktorým jej blahoželanie zasiela manžel, sy-
novia s nevestami, dcéry so zaťmi a všetky vnúčatá.

* * *
Nech Vám v zdraví, 
láske ras� e,  
nech Vám dáva iba šťas� e. 
Vo dne, v noci, skrátka stále,
nech Vás teší chlapča malé.

Dňa 25. marca 2013 sa ro-
dina Anny a Sebas� ána Ko-
walczykových z Vyšných Lápš 
rozrástla o nového člena synka 
Erika, ktorý je už ich druhým 
prírastkom. Sestra Emilka sa tomu veľmi teší a bude do-
hliadať na bračeka. Gratuláciu šťastným rodičom zasielajú 
starí rodičia, tety, ujovia a bratranci. 

Blahoželáme k narodeninám!
Dňa 30. mája t.r. sa prekrásneho životného jubilea 

99 rokov dožíva krajanka Cecília Grigláková, rod. Kiedžu-
chová, z Vyšných Lápš. Pri tejto príležitos�  jej všetko naj-
lepšie, zdravia, šťas� a, Božieho požehnania praje dcéra, 
zať, vnukovia, pravnukovia i celá rodina a rodina Krišíková 
k narodeninám jej zasielajú vinš

Dožiť sa rados�  
kvitnúceho rána 
je zázrak milos� , 
najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme 
dobrého zdravíčka
pre našu babičku 
od Pána z nebíčka.

Nech jej dá dar zdravia 
v ňom je ži� a sila
aby tu radostne a šťastne žila.

Vďaka Ti, Bože náš, za toľké roky krásne,
veď o každom z nich mohli by sme písať básne.
Vykročme zvesela na ďalšiu ži� a púť,
život aj v zrelos�  môže mať sladkú chuť.

* * *
Slávnostné je ovzdušie dnes, atmosféra zvláštna,
občania, čo chystá sa tu v tejto sieni za slávu?
Veď je celá obec na nohách a taká šťastná,
lebo drahí Rozália a Jozef slávia svadbu kamennú!
Boli by sme všetci veľkí nevďačníci,
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali,
keby sme sa tu dnes do jedného všetci
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Drahým jubilantom, Rozálii a Jozefovi Dronžekovcom 
z Vyšných Lápš, pri príležitos�  65. výročia svadby, ktoré 
oslávia 18. mája t.r. chceme popriať veľa zdravíčka, božie-
ho požehnania a samé pokojné a slnečné dni krstná dcéra 
Oľga s rodinou a Helena Grigláková.  

* * *
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K oncert spojený s prezentáciou nového CD pod náz-
vom „Drive“ skladateľa a vokalistu Jerzyho M. Boży-
ka a speváčky Magdy Bożyk sa konal 4. apríla 2013 

v Slovenskom inš� túte vo Varšave. 
Jerzy Bożyk je ak� vnym členom Spolku Slovákov v Poľ-

sku a čestný predseda jeho miestnej skupiny v Krakove. Je 
známym hudobníkom, skladateľom, spevákom, hercom, 
tlmočníkom, redaktorom a popularizátorom slovenskej 
kultúry v Poľsku. 

Hudobníci zahrali a zaspievali vlastné piesne z nového 
CD, ale aj známe jazzové štandardy a slovenské evergree-
ny, čo sa stretlo s veľkým záujmom a živou reakciou zhro-
maždeného publika. 

Poduja� a sa zúčastnili aj autori textov prezentovaných 
skladieb, medzi ktorých patrí napr. aj známy poľský sa� rik 
a textár Jan Pietrzak.  

Koncert Jerzyho M. Bożyka Koncert Jerzyho M. Bożyka 
v Slovenskom inštitúte vo Varšave

� tul advokát (A� orney and Counselor at Law) a 24. janu-
ára promovaná  počas slávnostného ceremoniálu v Albany 
v štáte New York. 

Zároveň prednedávnom oslávila 35. narodeniny. K obi-
dvom významným udalos� am jej praje veľa šťas� a, zdra-
via, rados� , Božieho požehnania manžel, synovia, rodičia, 
svokra, sestra a bra� a s rodinami, ako aj ostatná rodina. 

* * *
Pri príležitos�  25. výročia sobáša Jolanty a Jána 

Šoltýsovcov a Bernadety a Stanislava Królových z Lapšanky, 

ktoré oslávili 9. apríla t.r., obidvom manželským párom za-
siela gratuláciu celá rodina.

V tejto slávnostnej chvíli,
pri príležitos�  striebornej svadby,
Vás, milí manželia, život ocenil za to, 
že ste tých 25 rokov dokázali 
v dobrom aj v zlom prekonávať 
prekážky, ktoré Vám pripravil.
O tom, že si toto ocenenie 
plným právom zaslúžite, 
nepochybuje nikto z vašich blízkych. 
Všetci Vám do ďalšieho
spoločného života želáme 
veľa zdravia, porozumenia, 
lásky a pevne veríme, že sa
tu takto spolu opäť stretneme 
pri ďalšom okrúhlom
výročí Vášho sobáša.

***
Milí rodičia,
všetko dobré priať sme chceli,
nech Vás láska povznáša,
nech Ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani � síc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcéry, syna,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.

Tento vinš patrí manželom Bernade	 e a Eduardovi 
Biziakovocom z Vyšných Lápš, ktorí 24. marca t.r. oslávili 
35. výročie sobáša a pri tejto príležitos�  im želania zasiela 
dcéra s rodinou a syn.

 

Srdečné blahoželanie zasielame 
krajanke Anne Čižovej z Pekelníka, 
ktorá dňa 11. marca 2013 oslávila 
krásne životné jubileum 85 rokov. Či-
tateľkou krajanského časopisu Život 
je od jeho počiatku a spolu s rodinou 
ho číta dodnes. K tomuto krásnemu 
životnému jubileu želajú členovia MS 
SSP v Pekelníku jubilantke veľa zdra-
via, šťas� a a rados� .

MS SSP v Pekelníku



Za Štefániou Knapčíkovou
autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    ARCHÍV KNAPČÍKOVCOV

Naše spomienky nech budú tiché a pokojné. S úctou a láskou 
spomínajme predovšetkým na tých, ktorí nám boli v živote najbli-
žší a najdrahší. Ich odchod nám spôsobuje smútok a zvlášť, keď je 
nečakaný. A takou bola správa o náhlom odchode krajanky Štefá-
nie Knapčíkovej, rod. Wożnikowskej, z Mikołowa, ktorá bola veľkou 
oporou Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Mikołowe na Sliezsku. 

Narodila sa 19. januára 1943 a svoje detské roky strá-
vila v Mikołowe, kde získala aj vzdelanie. Tam mala 
svojich priateľov a známych. Pracovala v administra-

� vnych jednotkách na vysokých školách v Katoviciach. Na 
pracovisku spoznala svojho budúceho manžela Bronislava 

Knapčíka, ktorý študoval diaľkovo 
v Katoviciach na vysokej škole pre 
budúcich učiteľov. Po dlhšej zná-
mos�  sa 6. mája 1961 zosobášili. 
Spoločne vychovali jedného syna 
Krištofa. Počas materskej dovo-
lenky sa Štefánia presťahovala 
na Oravu, kde dôvernejšie spoz-
nala oravské prostredie a sloven-
skú kultúru. Isté obdobie strávila 
aj v Krakove, kde pracovala v se-
kretariáte na Ústrednom výbore 
Spoločnos�  Čechov a Slovákov 

v období, keď manžel Bronislav zastával funkciu tajomní-
ka tejto Spoločnos� . Neskôr sa opäť s manželom vrá� la 
na Sliezsko, do Mikołowa, kde sa naďalej venovala práci 
v školstve a pracovala v tejto oblas�  až štyridsať rokov, na 
ktoré rada spomínala. Po odchode do dôchodku venovala 
veľa pozornos�  vnučkám a veľmi rada o nich rozprávala. 

Všetky predchádzajúce skúsenos�  prispeli k Štefániinej 
neskoršej angažovanos�  pre slovenské otázky v miestnej 
skupine na Sliezsku. Bola dlhoročnou členkou i poklad-
níčkou Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Mikołowe, 
pomáhala organizovať chod klubovne, ako aj stretnu� a 
a bola ich dobrým duchom s veselým nádychom. Spoloč-
ne s manželom sa starali o propagáciu a predplatné na 
časopis Život vo svojom regióne, zúčastňovali sa spolko-
vých poduja�  a schôdzí. Jej veľkou záľubou bola príroda 
a výlety do nej. Spoločne s manželom strávili veľa pekných 
chvíľ na Skrzycznom. Tam � ež vypomáhala v poľskej turis-
� ckej organizácií (PTTK) ako dobrovoľníčka. Štefánia spolu 
s manželom Bronislavom prežila vyše päťdesiat rokov spo-
lu. Zlatú svadbu oslávili v rodinnom kruhu a neskôr spolu 
s inými manželskými pármi na úrade mesta Mikołów, kde 
si vyzdvihli vyznamenania od prezidenta PR za päťdesiat 
rokov manželského života. Dobrosrdečná a usmiata osta-
ne navždy v srdciach svojich najbližších.        

Zádušná sv. omša za zosnulú Štefániu sa konala 25. mar-
ca 2013 v bazilike sv. Vojtecha v Mikołove a pohrebné obra-
dy na miestnom cintoríne. Na poslednej ceste ju sprevádzal 

manžel, syn a nevesta, vnúčatá, rodina, známi, priatelia a za 
Spolok Slovákov v Poľsku šéfredaktorka časopisu Život Agá-
ta Jendžejčíková a tajomník redakcie Marián Smondek. 

Odišla k Pánovi vo veku 70 rokov, 21. marca 2013, � ško 
ako odchádza deň a v srdciach jej blízkych i známych zostala 
spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ju mal rád. 

Poďakovanie
Všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili pohrebu našej 

drahej zosnulej manželky, mamičky, svokry a babičky Šte-
fánie Knapčíkovej vyjadrujeme poďakovanie. 

Zároveň ďakujeme za všetky prejavy sústras� , ktoré sa 
celej našej rodine dostali v tomto ťažkom pre nás období.

Rodina Knapčíkova
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• máj – 12.05.2013
• jún – 09.06.2013
• júl – 14.07.2013
• august – 11.08.2013
• september – 08.09.2013
• október – 13.10.2013
• november – 10.11.2013
• december – 08.12.2013
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v 
Krakove o 16.30 hod.
• máj – 28.05.2013
• jún – 25.06.2013
• júl – 30.07.2013
• august – 27.08.2013
• september – 24.09.2013
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013

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 liálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navš� venia Panny Márie o 7.45 hod. 
a 9.30 hod., fi liálka Tatranská Javorina - kostolík 
sv. Anny o 11.00 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.

ČITATELIA • REDAKCIA
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ODIŠLI OD NÁS       
Dňa 27. marca 2013 zomrel vo Vyš-

ných Lapšoch vo veku 83 rokov krajan

ALOJZ GRIGĽÁK
Zosnulý bol ak� vným členom MS 

SSP a predpla� teľom časopisu Život. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostli-
vý manžel, otec, svokor, dedo, pradedo 
a brat. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Dňa 6. apríla 2013 zomrel v Jurgove 
vo veku 57 rokov krajan

JÁN VOJTAS
Zosnulý bol verným čitateľom ča-

sopisu Život a dlhoročným bubeníkom 
jurgovskej dychovky. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý brat, ujo, šva-
gor a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme  úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove a dychovka

Dňa 26. marca 2013 zomrela v No-
vej Belej vo veku 94 rokov krajanka

AGNEŠA KALATOVÁ
(rod. Monková)

Zosnulá bola najstaršou obyvateľkou 
obce a členkou Miestnej skupiny Spolku 
i vernou čitateľkou Života.  Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, ba-

bička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej

Dňa 4. apríla 2013 zomrel v Krem-
pachoch vo veku 89 rokov krajan

JAKUB ŽIGMOND
Zosnulý bol dlhoročným členom 

miestnej skupiny Spolku a verným 
Slovákom i čitateľom Života. Odišiel 
od nás vzorný krajan, starostlivý otec, 
svokor, dedo, pradedo. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

Dňa 20. marca 2013 zomrel v Niž-
ných Lapšoch vo veku 84 rokov krajan 

JOZEF TYMEK
Zosnulý bol predpla� teľom a čita-

teľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, staros� livý otec, dedo a 
pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
 úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa  23. marca 2013 zomrela v Kacví-
ne vo veku 66 rokov krajanka

MARGITA KRÓLOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou 

miestnej skupiny Spolku a vernou čitateľ-
kou časopisu Život. Odišla od nás vzorná 
krajanka, starostlivá manželka, matka, 
babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

Z krajanského diania na Sliezsku
Naši krajania na Sliezsku sa vždy potešia, keď dostanú 

informáciu o tom, že sa bude aj v ich blízkom okolí konať 
nejaká akcia spojená so Slovenskom a Slovákmi. Mesto Mi-
kołów má nadviazanú spoluprácu so slovenským mestom 
Ilava a práve v rámci nej sa uskutočňujú rozličné výmenné 
pobyty v rozličných oblas� ach. Je to potešiteľný fakt, že 
v súčasnej modernej dobe � eto medzinárodné kontakty 
sa udržiavajú a zvlášť so susednými štátmi, ktoré majú 
predsa spoločné historické pozadie a spoločne sa zapájajú 
aj do organizovania kultúrnych poduja� . 

Priamy kontakt dokáže najlepšie osloviť ľudí. Viaceré 
poduja� a sú v oblas�  športu pre školskú mládež, ktorá 
vďaka tomu nielen spoznáva susedný štát, ľudí, ich kultú-
ru a jazyk, ale � ež nadobúda priateľov. A tým aj krajania, 
ktorí ovládajú slovenský jazyk ho môžu využiť alebo si ho 
osviežiť. Snažíme sa takéto príležitos�  využívať.

V poslednej dobe jednou z takýchto príležitos�  bola 
pozvánka zo Žiliny, ktorá pozvala na športovú súťaž mládež 
z mesta Mikołów. Členovia karate klubu UKS Satori sa zú-
častnili Grand Prix Žiliny, ktoré bolo súťažou v karate o po-
stup na majstrovstvá Slovenska v karate. Z Mikołova sa súťa-
že zúčastnilo desať súťažiacich, ktorí obsadili pekné miesta. 
Doniesli domov štyri medaily, dve strieborné a dve bron-
zové, čomu sa nesmierne potešili. Podľa trénera mikołov-
skej skupiny, súťaž bola na vysokej úrovni. Okrem iného slo-
venský zväz karate je vo svetovom rebríčku na jedenástom 
mieste spomedzi 220 krajín a poľský na 61. mieste. 

Blíži sa letná sezóna a s ňou aj viaceré poduja� a v na-
šom regióne. Naši krajania sa už tešia na Týždeň beskyd-
skej kultúry, kedy budú môcť opäť v plnej kráse počúvať 
slovenských interpretov, pozrieť si tance i zvyky v ich po-
daní. Je to jedna z mála príležitos� , aby sa oboha� li o živú 
slovenčinu a mohli v nej komunikovať. 

Bronislav Knapčík
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FRANTIŠEK ROJČEK

Kačky
Na vode sa kačky kníšu,
Zobáčikmi kruhy píšu.
Píšu kruhy do vodičky,
Strašia žabky – klebetníčky.

Pavúčik
Na našom pivničnom okne
Sklenený pavúčik mokne.
Rozkvitnutá púpava
Svoj dáždnik mu podáva. 

MÁRIA TOPOĽSKÁ

Na motýľa
Keď som sa hral na motýľa,
Na obláčik za lesom,
Narástli mi zrazu krídla,
Fŕŕ! – a už aj lietal som.

Milé deti,
tentoraz bude vašou úlohou uhádnuť prídavné mená, ktoré chýbajú v slovných spojeniach. Napovieme vám, že sa 

jedná o prídavné mená vyjadrujúce pro� kladné vlastnos� .
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí.
V apríli sme odmenili: Júliu Pacigovú z Krempách a Dominika Kotarbu z Jurgova.

Mar� n a Ľubka vedia, že mamička a starká budú mať sviatok. Pripravili pre 
ne darčeky. Ale šnúrky na balíčkoch boli také dlhé, že sa im pomotali. 

Pomôžte im ich rozpliesť a určite, komu nesie darček Mar� n a komu Ľubka.

Hrniec je veľký – hrnček je ..................................

Slnko je horúce – ľad je ............................................

Dom je vysoký – domček je .................................

Prečítajte si a doplňte slová:
Tehla je ťažká – perie je .........................................

Lízanka je sladká – citrón je ................................

Auto je rýchle – slimák je .....................................

Cez deň je svetlo – v noci je ................................
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Cez zelené žitečko voda tečie [:Cez zelené žitečko voda tečie,:]
čože mi má milá, holubička sivá, doma rečie.
 
[:Čože by mi riekla, korheľovi,:]
keď som sa neopil, ani som neprepil kone, voly.
 
[:A ak som aj prepil, netajím sa,:]
husári verbujú, sebou ma volajú, zverbujem sa.
 
[:A ja sa zverbujem pre frajerku,:]
už šiesta nedieľka, nedalas' mi pierka z rozmajrínku.



text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ
Minulý týždeň nám zatelefonovala moja teta Ivka. Pamätáte sa na 

ňu? Tá, čo má psíka, super príbehy a je výtvarníčka. S mamkou klábosi-
li asi polhodinu a potom si k telefónu vypýtala mňa. Jój, tešila som sa. 
Teta Ivka má vždy zaujímavé správy. No a vôbec som sa nemýlila. Vraj 
sa chystá v sobotu ba� kovať a potrebuje pomocníka. Že či sa nehlásim 
dobrovoľne. Jasné, že som súhlasila! Ba� kovať... čo to len môže byť? 
Dúfam, že nie upratovať! Alebo to bude niečo v prírode? Ba� kovať... 
vôbec mi to slovo nič nehovorí. Ani mamka to presne nevedela. Len 
si spomínala, že to bude určite niečo „výtvarnícke“. To ma v každom 
prípade ukľudnilo.

Teta Ivka ma v sobotu privítala v kuchyni, ktorá sa dočasne zmenila 
na jeden veľký ateliér. Zmizli všetky koberčeky, stoličky a dokonca aj 
obľúbené kresielko trpezlivo čakalo za dverami susednej izby. Veľký 
pracovný stôl bol rozložený v strede kuchyne, teda pardón - ateliéru 
a na ňom bolo plno bieleho plátna. No... vyzeralo to zaujímavo, ale aj 
tak mi nebolo jasné, čo sa na mňa chystá. Chválabohu prv, než sme 
sa pus� li do práce, mi teta Ivka vysvetlila, čo je to vlastne ba� ka. Tak 
počúvajte. Je to farbenie látok! Ale nie také obyčajné. Mamka mala 
pravdu, je to výtvarnícka práca. No a ako na to? Najprv kus látky po-
skladáte, alebo pokrčíte a omotáte motúzkom. Veľmi, veľmi pevne. 
Potom látku vložíte do farby. My sme použili práškovú farbu na tex� l, 
ktorú sme rozmiešali vo vriacej vode. Teta tam pridala soľ. Neviem 
presne na čo, ale keď ju sypala do vody, spomenula, že to pomáha 
farbeniu. Vo veľkom hrnci sme � e previazané kusy látok varili (naozaj 
varili!) asi pol hodiny, možno aj dlhšie. A to ešte nie je všetko. Uvarené 
plátna sme na záver namočili a vypláchli v studenej octovej vode. No 
čudné, ale bola to zábava. Ruky sme mali zafarbené, pri veľkom hrnci 
s veľkou varechou sme vyzerali ako dve čarodejnice. Ale verte, že na-
ozaj čarovný bol až výsledok našej práce. Nádherné vzory a farby! Ta-
jomstvo ba� ky je to� ž v tom previazanom motúziku. Aj keď látku celú 
ponoríte do farby, pod pevne omotaný motúzik sa ani tá najdrzejšia 
farba nemá šancu dostať. A keď potom látku rozmotáte, vykuknú na 
vás čudokrásne biele vzory. Je veľa spôsobov viazania. Ak to omotáte 
len tak hala-bala, vzor bude náhodný. Ale teta Ivka mi ukázala fi nty, 
ako sa dajú vyviazať pravidelné ornamenty, ako napríklad jednoduché 
prúžky alebo kolieska (správny postup vám skúsim radšej nakresliť). 
Ba� kovanie ma veľmi bavilo. Zo zafarbených kúskov teta Ivka ušila 
milé vankúšiky a z tej najkrajšej látky s kolieskovým vzorom bude veľ-
ká taška. Pre mňa. Ževraj som najlepší pomocník. 
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Založenie dediny Horná Zubri-
ca (nazývanej � ež Vyšná Zubrica) 
spadá na prelom 16. a 17. storočia. 
Tam, kde dnes leží Horná Zubrica 
bolo pôvodne jadro dediny, ktorá 
sa nazývala len Zubricou. Takmer 
od počiatku obec spravovali šoltýsi 
z rodiny Moniakovcov, ktorá bola 
koncom 17. storočia za pomoc ci-
sárovi povýšená do zemianskeho 
stavu. Hlavným spôsobom obživy 
osadníkov bolo roľníctvo a dobyt-
kárstvo, ale osoh mali jej obyvatelia 
aj z predaja ni� . Časť z nich chodi-
la počas sezóny pracovať na Dolnú 
zem. Začiatkom 18. storočia bol 
v Hornej Zubrici postavený dreve-
ný kostol zasvätený sv. Michalovi. 
Murovaný kostol bol vybudovaný 
až v prvej polovici nasledujúceho 
storočia. V roku 1920 bola Vyšná 
Zubrica spolu s niekoľkými ďalšími 
oravskými obcami pripojená k Poľ-
sku, v roku 1939 späť ku Slovensku 
a v roku 1945 opäť k Poľsku, kde 
leží dodnes. V roku 1955 bol v obci 
otvorený skanzen, kde sa nachádza-
jú exponáty z hornej Oravy. Po voj-
ne jestvovala v obci slovenská ško-
la, v súčasnos�  tu funguje miestna 
skupina Spolku Slovákov v Poľsku. 
V hornej Zubrici sa narodila a pôso-
bí slovenská výtvarníčka a pedago-
gička Lýdia Mšalová. (mm-m)

H.
 Zu

br
ica

 (m
aľ

ba
 L.

 M
ša

lo
vá

)



Záhadný Maxim E. Matkin
spracovala    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Na Slovensku nie je v súčasnej literatúre veľa tajomných autorov píšucich beletriu, 
ktorí by sa ukrývali za umeleckými pseudonymami a ich totožnosť by pritom nebola 
známa. Jeden taký však existuje. A možnože jedna taká... Maxim E. Matkin. Povráva sa 
totiž, že za týmto umeleckým pseudonymom sa ukrýva žena. V slovenskom éteri sa už 
objavilo niekoľko zaručene overených tipov, kto by tajomný či tajomná „Matkin“ mohol 
byť. Nech je to ktokoľvek, každopádne bol nápad s utajením skutočnej totožnosti veľmi 
dobrým marketingovým ťahom a knihy Maxima E. Matkina sa stanú vždy po vydaní 
úspešným bestsellerom. Ale nakoniec nepripisujme to len samotnému zatajovaniu 
identity autora, pretože každá záhada sa po určitom čase zunuje, a ak by knihy neboli 
napísané pútavým štýlom, iste by sa nedočkali tak veľkého úspechu. 

Maxim E. Matkin debutoval v roku 2000 zbierkou príbehov pod názvom 
Polnočný denník, ktorá bola uverejňovaná v prvom plne profesionál-
nom internetovom časopise na Slovensku inZine. Anonymný autor 

tu zaznamenal neuveriteľných 137 543 prístupov, čo iste podnie� lo k tomu, 
aby boli � eto príbehy vydané aj knižne. Inicia� vy sa v tomto smere chopil Slo-
vart, ktorý je dodnes dvorným vydavateľom Matkinových diel. Prvé vydanie 
knižky, ktorej hlavný hrdina vystupuje v mužskom rode a pojednáva hlavne 
o zmysle života, depresiách, láske i sexe, sa v ankete časopisu Knižná revue 
stalo Debutom roka 2002. Aj druhá próza, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 
2004 pod názvom Láska je chyba v programe, oslovovala čitateľov najskôr 
v spomínanom internetovom časopise i v denníku Pravda a až jej záver ste sa 
mohli dozvedieť po zakúpení knižky v tlačenej podobe. Po týchto dvoch die-
lach sa na Slovensku spus� l pravý „matkinovský“ ošiaľ a každý rok vyšla nová 
úspešná próza prezentujúca nové príbehy a nových hrdinov. V roku 2005 to 
bola Mexická vlna, v ktorej bola prvýkrát hlavnou hrdinkou žena, v roku 2006 
druhé vydanie Polnočného denníka a v roku 2007 dokonca až dve knižky, a to 
Mužské interiéry a Miluj ma ironicky.

Potom sa Maxim E. Matkin na určitú dobu záhadne odmlčal. Zlé jazyky 
hovoria, že kvôli spolupráci na nie veľmi úspešnom koprodukčnom sloven-
sko-poľsko-česko-maďarskom veľkofi lme Jánošík. V roku 2010 sa však zno-
vu vracia na slovenskú literárnu scénu s prózou o, ako ináč, komplikovaných 
vzťahoch pod názvom Aj ja Teba. Od toho času sa Matkinove príbehy opäť ob-
javujú so železnou pravidelnosťou, zvyčajne každý rok pred Vianocami. V roku 
2011 to bola kniha pod názvom Nie na ústa a poslednou novinkou z dielne 
záhadného autora je dielo Žiadne prudké pohyby. 

Pútavý štýl, odhaľujúci tajomstvá mužského i ženského pohľadu na svet, 
často plný ironických poznámok a dvojzmyslov, v� ahne čitateľa do deja a v ko-
nečnom dôsledku mu umožní pozrieť sa na hodnoty z iného pohľadu, ako bol 
možno zvyknutý. Nakoniec prečítajte si a posúďte sami... 
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Anna Majeriková

Odkaz
Obloha otvorila okná
Dokorán

Z každého hľadia 
Božie oči

Na mňa
Aj na Teba

Rozhovor s Bohom
Patronát nad mojou láskou
Sám Boh
Prevziať chcel

Nechápala som
Jeho úmysel

Dnes
Po rokoch rokúcich
Viem

A

Úprimne ľutujem

(Básnická zbierka Božie oči, 2012)



Zuzka varí – Z kuchyne dolnozemských Slovákov
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MOTO A VARENIE

MINI Cooper Paceman
spracoval    MARIÁN SMONDEK

Za značkou MINI Cooper sa nekryje len malé športové vozid-
lo, ktoré je milovníkom motorizmu známe už niekoľko desaťročí 
skoro v nezmenenej podobe, ale i iné zaujímavé modely. Jedným 
z nich je nepochybne MINI Cooper S Paceman. Čo je to zač? Hat-
chback? Coupé? SUV? Z ničoho všetko, no zo všetkého trochu. 
A vo svojráznom obale.

To už nie je typické Mini nepre-
sahujúce dĺžku 3 metre. Model 
Pacerman nadväzuje na svojho 

úspešného predchodcu – model Coun-
tryman. Ale od neho sa zároveň dosť 
líši, stra� l pár zadných dverí, trochu 
sa znížil, zadné svetlá dostali nový, pre 
Mini netypický, tvar, a typická elipsa, 
ktorú má v predných dverách každé 
moderné MINI, sa tu na� ahla až do-
zadu, vďaka čomu sa lakťové opierky 
vo dverách stali naozaj komfortné. Pre 
cestujúcich vzadu je prichystaný malý 
„luxusný salónik“. Síce najprv sa treba 
doň nasúkať cez predné dvere, ale po-
tom sa o pohodlie dvoch cestujúcich 
postarajú dve takmer plnohodnotne 
tvarované sedadlá, medzi ktorými sa 
nachádza koľajnica na nápoje, puzdro 
na okuliare či ďalšie modulárne apliká-
cie, ktoré sa na ňu dajú nasadiť. A ani kufor so svojím kvad-
ra� ckým tvarom nie je na zahodenie. Avšak napriek týmto 
všetkým výhodám auto nestra� lo pocit motokáry.

Podvozok Pacemana je dosť tvrdý, takže rozbité cesty si 
cestujúci užijú v plnej paráde. Zato si vozidlo drží perfekt-
ne stopu a aj v hrboľatých zákrutách tlačí kolesá k povrchu 
veľmi poc� vo. Ak si vyberiete verziu s motorom o sile 184 
koní s turbodúchadlom, môžete sa tešiť na to pravé ore-
chové. Motor pracuje veľmi dobre na každých otáčkach 
a pritom si zachoval aj ten správny zvukový prejav. To je 
vidieť aj pri spotrebe. Pokiaľ máte ľahkú nohu, nemusíte 
sa o ňu obávať, pokiaľ však chcete vylúdiť � e zaujímavé 
tóny, vtedy vám auto načrie do peňaženky výraznejšie. 

Kelová polievka
1 hlávka kelu (50 dkg), 4 zemiaky, mleté čierne kore-

nie, Vegeta, 3 lyžice mas� , 2 lyžice múky, 1 menšia cibuľa, 
3-4 strúčky cesnaku, trochu červenej papriky, soľ, 2 1/2 l 
vody.

Pracovný postup: Do vriacej osolenej vody vložíme na 
kocky pokrájané zemiaky, očistenú hlávku kelu rozkrájanú 
na 4 čiastky, Vegetu, korenie, pokrájanú cibuľu a varíme 
asi 10 minút. Potom na mas�  popražíme drobno pokrá-
janý cesnak, pridáme múku, červenú papriku, zalejeme 
studenou vodou, necháme prevrieť, vylejeme do polievky 
a dosolíme.

Pečená divá hus alebo kačica
1 stará divá hus alebo kačica, moridlo, 6 lyžíc mas� , 

1 malá lyžička horčice, citrónová šťava, trochu cukru, 1/2 
dl smotany, 5 dkg údenej slaniny.

Pracovný postup: Očistenú hus alebo kačicu dáme do 
chladného moridla, v ktorom ju necháme 1 – 2 dni. Pred 
pečením ju pošpikujeme, a ak je staršia, najprv ju udu-
síme, a len potom pečieme v rúre do červena. Upečené 
mäso podávame s omáčkou z diviny, ktorú si pripravíme 
tak, že zeleninu z moridla udusíme na troche mas� , potom 
pretrieme cez sito, pridáme horčicu, citrónovú šťavu, cu-
kor, smotanu a necháme prevrieť.

Moridlo pre každú zverinu: 1 a pol litra vody, 1/2 litra 
octu, 1 mrkva, 2 cibule strednej veľkos� , 1 petržlen, 1 zeler, 
8 zŕn čierneho korenia, 2 bobkové listy.

Pracovný postup: Do hrnca nalejeme vodu s octom, 
pridáme nakrájanú zeleninu, cibuľu a koreniny. Dobre 
uvaríme a necháme vychladnúť. Do vychladnutého morid-
la vložíme mäso a necháme odležať deň a noc. Musí byť 
potopené v moridle. Soľ do moridla nedávame.

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

S tým však asi problém nebude, veď už pri samotnej cene 
auta je si záujemca vedomý, že nie je on určený pre chu-
dobných klientov. 
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KOSMETOLOG ELŻBIETA 

KRZYSIK

technik 

masażysta

Naturalne sposoby 
na obniżenie ciśnienia 

Nadciśnienie tętnicze – przewlekła 
choroba układu krążenia, która charak-
teryzuje się stale lub okresowo podwyż-
szonym ciśnieniem krwi zarówno skur-
czowym (górnym), jak i rozkurczowym 
(dolnym). Zdecydowana większość 
(ponad 90%) przypadków nadciśnienia 
ma charakter pierwotny (samoistny), 
tzn. bez zmian chorobowych. E� ologia 
nadciśnienia tętniczego pierwotnego 
nie została w pełni ustalona. Uważa się, 
że odgrywają w niej rolę czynniki gene-
tyczne i środowiskowe. Pozostałe przy-
padki to choroba o charakterze wtór-
nym (objawowym), gdy dobrze jest 
znana przyczyna choroby, np.: choroby 
nerek, choroby gruczołów dokrewnych 
lub choroby mózgu.

Możemy zrobić kilka rzeczy, aby 
zmniejszyć ciśnienie krwi nawet o 10 jed-
nostek, bez stosowania pigułek i innych 
leków z apteki. Usiądź wyprostowany – 
podczas siedzenia w pozycji przygarbio-
nej nasze ciśnienie krwi może wzrosnąć 
nawet o 15 %. Dzieje się tak, ponieważ 
garbiąc się utrudniamy przepływ krwi 
po całym organizmie i serce musi cię-
żej pracować, by przepompować krew 
do wszystkich części ciała. Zatem sie-
dząc w pracy zachowujmy prawidłowa 
postawę – podnieś oparcie krzesła, tak 
by podtrzymywało plecy w pozycji pio-
nowej i obniż krzesło tak, by stopy spo-
czywały płasko na podłodze. Pod część 
lędźwiową kręgosłupa podłóż mały 
zwinięty w rulonik ręcznik, pomoże Ci 
on zachować odpowiednią postawę. 
Rozciągaj się co najmniej raz na godzinę 
i weź kilka głębokich wdechów. Działa-
nia te z pewnością pomogą Ci obniżyć 
ciśnienie krwi. Masuj swoje palce – ma-
saż rąk pomaga obniżyć ciśnienie tętni-
cze krwi. Na twoich dłoniach znajduje 
się mnóstwo receptorów odpowiedzial-

Lipoliza – metoda 
na wymarzony wygląd!

Nareszcie wiosna! A może nawet eks-
presowe lato. W związku z czym wszyst-
kich ogarnął szał odchudzania. Każdy chce 
wyglądać pięknie na letniej plaży, ale co 
zrobić, jeśli mamy za słabą wolę, a diety 
i uprawianie sportu od czasu do czasu nie 
pomagają? 

Z pomocą przychodzą wyszczu-
plające zabiegi kosmetyczne 
m.in. LIPOLIZA. Jest bardzo 

skuteczna, gdy zwykłe ćwiczenia i od-
powiednia dieta już nie pomagają. 
Są takie miejsca na ciele, w których 
tkanka tłuszczowa się zbiera i nie ma 
jakiejkolwiek możliwości, aby ją sa-
memu zredukować. I właśnie lipoliza 
powstała między innymi po to, aby 
tłuszcz z takich miejsc usuwać. Jest to 
nowoczesna metoda medycyny este-
tycznej. 

Zabieg polega na wstrzyknięciu 
w ściśle określone miejsca preparatu 
pod nazwą fosfatydylocholina. Pre-
parat jest wstrzykiwany za pomocą 
cienkich specjalnych igieł w określo-
nej przez lekarza dawce bezpośred-
nio do tkanki tłuszczowej, która ma 
zostać zredukowana. Substancja bez 
problemu wnika do wnętrza komórek 
powodując rozerwanie błony komó-
rek tłuszczowych. Po wniknięciu do 
komórki tłuszczowej doprowadza do 
rozpadu trójglicerydów. Następnie 
wraz z lipoproteidami jest transpor-
towana do wątroby, gdzie tłuszcze 
są rozkładane a następnie zostaje 
wydalona z organizmu. Badania pro-
wadzone przez szereg specjalistów 
wykazały, że lipoliza jest zabiegiem 
pozbawionym całkowicie wad. Moż-
na ją stosować w każdym przypadku, 
ponieważ jest ona oparta na natu-
ralnych metodach. Preparat, który 
wstrzykuje się podczas zabiegu otrzy-
muje się między innymi z żółtek ku-
rzych jaj, rzepaku czy ziaren soi. Tak 
więc nie ma skutków ubocznych lipo-
terapii. 

Do zalet lipolizy należy to, że 
w szybkim tempie można zyskać ład-

ną sylwetkę oraz lepsze samopoczu-
cie. Zabieg jest w zasadzie bezbole-
sny pozostaje jedynie niewielki ślad 
po wkłuciu igłą. Pacjent po zabiegu 
może wrócić do domu. Czas trwania 
zabiegu waha się zazwyczaj od kilku-
nastu do kilkudziesięciu minut. Licz-
ba zabiegów zależy przede wszystkim 
od grubości tkanki tłuszczowej, którą 
chcemy zredukować. 

Zabieg lipolizy powinien być po-
wtarzany w odstępach od 3 do 6 tygo-
dni, minimum dwa do czterech razy. 
Po zabiegu lipolizy iniekcyjnej, efekt 
redukcji tkanki tłuszczowej można 
zaobserwować już po około trzech ty-
godniach od zabiegu. Na ogół jest to 
utrata od 2-4 cm w obwodzie w miej-
scu, gdzie zastosowano preparat. 
Skóra po zabiegu jest jędrna i gładka, 
gdyż rozpad komórek gromadzących 
tłuszcz powoduje miejscową likwida-
cję cellulitu. Lipolizę zawsze przepro-
wadza się etapami. Podyktowane jest 
to tym, iż w czasie jednego zabiegu 
nie można podać pacjentowi zbyt 
dużej ilości preparatu. Osoby, które 
zdecydowały się na ten rodzaj terapii, 
najczęściej określają ją jako średnio-
bolesną. Przez kilka dni po lipoterapii, 
w miejscach nią objętych, może wy-
stąpić przejściowe zaczerwienienie, 
obrzęk, uczucie dyskomfortu i nie-
wielki ból. 

Przeciwwskazania do wykonania 
zabiegu z zakresu lipolizy iniekcyjnej 
to: ciąża i okres karmienia piersią, in-
fekcje skóry w miejscach, w których 
miałby być przeprowadzony zabieg, 
nadmierna otyłość, ciężkie choroby 
nerek i wątroby, choroby związane 
z krzepliwością krwi, zaburzenia mie-
siączkowania, padaczka, alergia na 
którykolwiek składnik wykorzystywa-
nego preparatu. 

Jeśli więc chcemy liczyć na szybki 
efekt bez wyrzeczeń, nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko umówienie 
się na zabieg. 

Dawid
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nych za ciśnienie krwi. Podczas masażu wysyłają one sygnał 
bezpośrednio do mózgu, a Ty wprowadzany jesteś w stan 
spokoju i czujesz się zrelaksowany. Śpiewaj – śpiew pomaga 
nam zapomnieć o stresie, który powoduje wzrost ciśnienia 
krwi. Śpiewanie swoich ulubionych piosenek przez 20 mi-
nut dziennie, pomaga obniżyć poziom kortyzolu (hormonu 
wydzielanego podczas stresu) nawet o 25%. Słuchaj więc 
jak najczęściej swojej ulubionej muzyki, która Cię uspoka-
ja i inspiruje. Dzięki temu Twoje serce będzie zrelaksowane 
i zacznie wolniej bić, a co za tym idzie ciśnienie krwi ulegnie 
obniżeniu. Jedz – zamiast martwić się o to, czego nie powin-
naś jeść i jak zrzucić zbędne kilogramy, zadbaj o obniżenie 
ciśnienia krwi poprzez dodanie do swojej diety nowych pro-
duktów żywnościowych. Nie chodzi tu o byle jakie jedzenie, 
tylko dobre jedzenie. Do każdego posiłku dodaj jeden owoc 
i jedz owoce zamiast drugiego śniadania. Dziennie powin-
no się spożywać co najmniej 4 porcje owoców. Następnie 
dodaj do swojego obiadu i kolacji po jednym zielonym, żół-
tym i czerwonym warzywie. Zjadaj lekkie warzywne sałatki. 
Jako przekąskę schrup marchewkę, zielonego ogórka, żół-
tą paprykę lub liść sałaty – idealnie nadają się do zjedzenia 

w trakcie przygotowywania posiłku i podczas oglądania TV 
na kanapie, właśnie wtedy, kiedy masz największą ochotę 
na to, by coś przekąsić. Warzywa i owoce nie wymagają go-
towania, większość z nich powinna być spożywana w stanie 
surowym. 

Możemy też leczyć i zapobiegać ciśnieniu poprzez – 
owoc głogu – zażywaj codziennie 9-15 g owoców głogu. 
Cebula – czerwona, zielona, żółta lub biała – przygotuj sok 
z jednej średniej wielkości cebuli, pij sok codziennie lub 
usmaż cebulę, energicznie mieszaj z różnymi warzywami. 
Czosnek i ocet – 10 ząbków czosnku włóż do butelki, za-
lej 2 fi liżankami octu przykryj. Ocet powinien przykrywać 
czosnek około 2,5 cm warstwą. Dodaj   100 g cukru do mie-
szanki octu z czosnkiem. Przykryj i szczelnie zamknij butel-
kę na tydzień. Zażywaj 1-2 ząbków czosnku rano na pusty 
żołądek i dwie łyżki stołowe octu przez 15 dni. Czosnek 
– alliina zawarta w czosnku może obniżyć ciśnienie krwi. 
Jedz surowy, duszony lub gotowany czosnek w formie pap-
ki. Marchew – marchew można spożywać surową, goto-
waną lub krótko smażoną. Wypijaj 100 ml świeżego soku 
z marchwi każdego dnia. 

Jaka przerwa wliczona w czas pracy 
należy się pracownikowi? 

Prawo do przerwy jest uprawnieniem pracowniczym 
i przysługuje w związku z wykonywaną pracą. Kodeks pracy 
przewiduje pewne okresy w czasie pracy, które mogą być 
przeznaczone bądź na spożycie posiłku, bądź na chwilowy 
odpoczynek lub na karmienie dziecka. Obowiązkiem pra-
codawcy jest udzielanie przerw pracownikom. Przerwy są 
udzielane najczęściej ze względu na: czas pracy pracownika, 
uprawnienia niektórych grup pracowników oraz  rodzaj pra-
cy wykonywanej przez pracownika. Jeśli pracownik w ciągu 
doby pracuje co najmniej 6 godzin przysługuje mu przerwa 
trwająca 15 minut. Przerwa jest wliczona do czasu pracy 
pracownika.

Praca monotonna
Pracownik wykonujący pracę monotonną i pracę w usta-

lonym z góry tempie ma prawo do skrócenia czasu pracy. 
Pracą monotonną rozumiane jest wykonywanie tych sa-
mych czynności, które mogą wywołać stan znużenia. Nie 
ma dokładnego wykładnika, który wskazywałby ile wynoszą 
przerwy, jak często można je stosować. O ich liczbie i czasie 
trwania decyduje: regulamin pracy obowiązujący u praco-
dawcy oraz układ zbiorowy. 

Przerwy dla młodocianych
Przerwy w czasie pracy młodocianych są zależne od do-

bowego wymiaru czasu pracy. Wymiar ten uzależniony jest 
od wieku młodocianego. Młodociany, który nie ukończył 16 
lat nie może pracować dłużej niż 6 godzin dziennie. Praca 
pracownika, który ukończył już 16 lat nie może przekra-
czać 8 godzin na dobę. Przerwa przewidziana dla takiego 

pracownika wynosi 30 minut. Pod warunkiem, że pracow-
nik młodociany pracuje w ciągu doby powyżej 4,5 godziny. 
Przerwa dla młodocianego pracownika ma trwać nieprze-
rwanie przez 30 minut.

Praca uciążliwa
Pracownicy wykonujący pracę w warunkach uciążliwych 

lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia mają prawo do 
przerw wliczanych do czasu pracy.

Istotne jest, że przepisy nie wskazują jakie prace należy 
uznać za pracę w uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
warunkach. Pracodawca ustala po konsultacji z pracowni-
kami lub ich związkami oraz po zasięgnięciu opinii lekarza 
(sprawującego profi laktyczną opiekę nad pracownikami).

Przerwa na karmienie
Pracownice, które są matkami karmiącymi mają prawo 

do przerw na karmienie dzieci. Pracownicy karmiącej jed-
no dziecko przysługują 2 półgodzinne przerwy. Pracownica 
karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 2 przerw 
po 45 minut każda. Przerwy takie można łączyć na wniosek 
pracownicy. Za przerwy na karmienie dziecka pracownicy 
przysługuje wynagrodzenie. Pracownicy, która jest zatrud-
niona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie przysługują 
przerwy na karmienie. (aj)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaka vás fi nančne 

priaznivý mesiac. Aj keď 
sa vyskytnú výdavky, kto-
ré Vás dokonca znechu� a, 
hravo si s nimi poradíte. 

Máj je vhodný na prehodnotenie citov 
a plánov. Premyslite si, čo od vzťahu 
očakávate a toho sa držte.

RAK (22.6.-22.7.)
Minulý mesiac bol ako na 

hojdačke, raz lepšie, raz hor-
šie, ale zvládli ste ho vynika-
júco. A tento bude ešte lepší. 

To sa odrazí na vašom zdraví a zovňajš-
ku. Síce zmena imidžu vašich najbližších 
nepoteší, priatelia vás podporia.

LEV (23.7.-23.8.)
Máj bude vaším me-

siacom. Začnite realizovať 
svoje nápady a budete 
z nich čerpať ešte dlhšie 
obdobie. Chyťte život do 

vlastných rúk. Bude sa vám dariť nielen 
v práci, ale aj vo vzťahoch a fi nanciách 
i po zdravotnej stránke.

PANNA (24.8.-23.9.)
Vaše vzťahy preverí riad-

ny vietor. Vaši priatelia pre-
žijú ťažké chvíle vo svojom 
živote. Snažte sa veci vnímať 
pozi� vnejšie. I keď v láske na-

stane útlm, váš spoločenský život bude 
bohatý a odrazí sa na vašej budúcnos� .

VÁHY (24.9.-23.10.)
Posledné obdobie bolo 

pre vás veľmi stresujúce. Máj 
síce nebude ideálny, ale as-
poň o čosi lepší. Mali by ste 
viac oddychovať. V práci sa 

vám bude dariť. V láske síce nezažijete nič 
extra, váš vzťah s partnerom sa upevní.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11)
Nastáva pre vás lepšie 

obdobie, aj keď niektoré 
problémy zostanú, hlavne 
so štúdiom. Budete mu-
sieť zmeniť niektoré svoje 

rozhodnu� a a zrieknuť sa fi nančných 
očakávaní. Dávajte si pozor na zdravie 
a viac oddychujte. 

Čo si o tebe myslia 
chalani? 
Každá odpoveď vás presmeruje 
na ďalšiu otázku.
1. Keď vieš, že sa dnes stretneš 

so svojim bývalým, oblečieš si 
niečo sexy?

a) Nie, je mi to jedno. (choď na 
otázku č.5)

b) Rozhoďne! (choď na otázku 
č.2)

2. Pri hororoch sa vždy
a) Smeješ (č.5)
b) Schovávaš pod postel (č.4)
3. Keď sa �  niekto páči
a) Budeš fl irtovať (Vyšlo � , že si 

„Sexy fl irt“)
b) Povieš mu to (č.10)
4. V kine uvidíš skvelého chalana
a) Počkáš kým za tebou príde 

(č.7)
b) Keď pôjdeš okolo, povieš mu 

„AHOJ“ (č.3)
5. Keď máš depku kvôli rozchodu
a) Snažíš sa nedávať to najavo 

(č.7)
b) Je to vidieť na prvý pohľad 

(č.8)
6. Kamoš ťa pozve na sledovanie 

futbalu. Pomyslíš si...
a) Nuda... (Vyšlo � , že si „Tajom-

ná“)
b) Sladký... (Vyšlo � , že si „Kamoš-

ka“)
7. Prezeráš si nádherného chlap-

ca. Zrazu zis� š, že sa na teba 
pozerá...

a) Pozrieš sa rýchle inam (č.6)
b) Usmeješ sa (č.9)
8. Poprosila by si plavčíka na kú-

palisku, aby �  natrel chrbát?
a) Určite, prečo nie? (č.12)
b) NIKDY!!! (č.3)
9. Koľko máš kamarátov chala-

nov?
a) Viac ako spočítaš. (Vyšlo � , že si 

„Kamoška“)
b) Jedného alebo dvoch... (č.6)
10. Po prvej schôdzke dáš chlap-

covi...
a) Malinkú pusu (Vyšlo � , že si 

„Sexy fl irt“)
b) Dlhý sexy bozk (Vyšlo � , že si 

„Čarodejnica“)
11. Radšej chlapca zbalíš...
a) V� pným príbehom... (č.7)

STRELEC (23.11.-21.12.)
Konečne nadídu zme-

ny vo vašej fi nančnej si-
tuácii. Síce radikálne, ale 
zato pozi� vne. Dávajte si 
však pozor pri cestovaní. 

Vyvarujte sa stresu, prejedaniu. Očis-
� te svoj dom, telo i dušu a odstráňte 
z okolia všetky zbytočnos� .

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Máj nebude pre vás priaz-

nivým mesiacom. Pozor na 
stresujúce situácie. V pr-
vej polovici mesiaca radšej 

poľavte tempo. Ani vo vzťahu to 
nebude veľmi príjemné. Zato peňazí 

budete mať nadostač, ale investujte ich 
uvážene.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V máji nadíde mnoho 

pozi� vnych zmien i v lás-
ke i na pracovisku. Neboj-
te sa, keď trochu zatrasú 

vaším svetom, aj keď vy 
zmeny nemáte v obľube. Dávajte si po-
zor na zdravie a nezabúdajte na správ-
nu životosprávu a relax.

RYBY (19.2.-20.3.)
Tento mesiac bude o nie-

čo lepší. Prežijete však 
drama� cké chvíle spojené 
s deťmi, prácou, láskou i 

zdravím. Ak chcete niekam 
cestovať, radšej to preložte. Výdavky 
na rodinu budú vyššie, ale najbližší to 
patrične ocenia.

BARAN (21.3.-20.4.)
V práci budete musieť 

trochu poľaviť a venovať sa 
viac rodine i známym. Je dosť 
možné, že budete musieť rie-
šiť krízu v rodine, urobte to 

čo najrýchlejšie. Nezabúdajte pritom 
na zábavu a spoločné posedenia s pria-
teľmi.

BÝK (21.4.-20.5.)
Nastáva vhodný čas na 

komunikáciu a intelektuálne 
záujmy. Študentom sa bude 
dariť. Venujte sa hlavne ro-

dine, pracovné problémy môžete odložiť. 
Napriek nostalgickej nálade sa snažte 
s dôverou pozerať do budúcna. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhod-
li, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské 
frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, 

poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

smar� on smar� ón

heterodoksja – nieprawowierność, 
innowierstwo, niezgodność z prze-
pisami kościoła

heterodoxia – nepravovernosť, odchý-
lenie sa od pravej viery, inoverectvo

legastenia – nazwa ogólna na 
oznaczenie różnego rodzaju trud-
ności występujących przy nauce 
czytania

legasténia – porucha prejavujúca sa 
ťažkosťami pri osvojovaní si čítania

poddostawca subdodávateľ

wylansować kogoś lub coś presadiť, uviesť niekoho alebo niečo

przesunąć termin wymagalności posunúť termín splatnos� 

zastrzeżenie patentowe patentové nároky

ładowarka chwytakowa drapákový nakladač

naprężenie prostopadłe do włó-
kien

namáhanie naprieč vlákien

nanosić zaprawki nanášať záplaty

Muž na gauči pokojne sleduje Tele-
vízne noviny, keď sa zrazu objaví spoza 
chrbta jeho žena a tresne mu po hlave 
panvicou.

– To bolo za čo? – pýta sa jej.
– Šla som prať tvoje nohavice a vo 

vrecku som �  našla papierik s menom 
Rya Čechová!

– Ale no tak, nebuď hlúpa. Minulú 
sobotu som bol na dos� hoch a zapísal 
som si meno koňa.

Žena spokojná s odpoveďou sa mu 
za to ospravedlní. O dva dni neskôr sa 
situácia zopakuje a muž dostane po 
hlave ešte väčšou panvicou.

– To bolo zase za čo?
– Volal sem ten tvoj kôň!

***
Babička vraví:
– Ja na zlepšenie trávenia pijem 

pivo, pri zažívacích ťažkos� ach pijem 
biele víno, pri vysokom tlaku si dám 
červené víno, keď mám tlak nízky, tak 
si dám koňak a pri nachladnu�  si vypi-
jem slivovicu.

– A kedy pijete vodu?
– Tak takú chorobu som ešte ne-

mala...

b) Drsnými v� pmi... (č.9)
12. Nikdy si neoblečieš...
a) Sexy kraťasy... (č.10)
a) Minisukňu (č.11)

AK TI VYŠLO ŽE SI:
Tajomná

V prítomnos�  chalanov sa dosť 
hanbíš, neprejavuješ sa a čakáš väč-
šinou na prvý krok z ich strany. Ľu-
dia, ktorí s tebou trávia viac času, si 
na to už zvykli, ale POZOR! Ten, kto 
ťa nepozná, si môže myslieť, že si 
nafúkaná! Dokáž, že nie si netýkav-
ka a obšťastni občas niekoho milým 
úsmevom!

Kamoška
Nerobíš si stresy a chováš sa úpl-

ne prirodzene a to väčšina chalanov 
miluje! Keď ale ide reč o babách, 
berú ťa skôr ako kamošku, ktorá ne-
pokazí žiadnu srandu. Ak sa �  niekto 
páči, neboj sa dať mu to najavo a 
ukáž � ež roman� ckú časť svojej po-
vahy. Jasné, znamená to obliecť si 
niekedy niečo úplne babské a sexy, 
uvidíš, ako budú chalani veľmi milo 
prekvapení.

Sexi Flirt
Chalani sa v tvojej prítomnos�  

cí� a skvele a myslia si o tebe, že si 
velká pohodáčka. Si priateľská a veľ-
mi rada fl irtuješ a vďaka tomu sa s 
tebou každý chalan cí�  výnimočne.
Ale pretože si pre chalanov mag-
net, môže byť trochu odradzujúce, 
že fl irtuješ fakt s každým, lebo nikto 
nevie, kedy to myslíš vážne. Musíš 
na to ísť na rovinu – daruj mu jeden 
zo svojich sladkých úsmevov a opý-
taj sa, čo robí cez víkend...

Čarodejnica
Si tajomná a veľmi príťažlivá a nič 

veľmi nerozpitvávaš. Väčšinou si ot-
vorená a hovoríš to, čo si myslíš. Keď 
ideš na rande, vezmeš si na seba naj-
viac sexy oblečenie a fl irtuješ s ním 
ako blázon. Veľa chalanov je tým 
zaskočených. Chcelo by to trochu 
ubrať z rýchlos� . Miesto toho, aby si 
k nemu prišla a začala ho bozkávať, 
skús niečo jemnejšie. 

***
Svadobný fotograf: 
– A teraz urobím fotku najšťastnej-

šieho páru tejto svadby. Prosím, aby 
predstúpila nevesta s mamičkou!

***
Prijímanie troch študentov. Vojde 

prvý, ktorý má obrovskú protekciu. 
Opýtajú sa ho:

– Kedy skončila 2. svetová vojna?
– Hmm, niekedy uprostred storo-

čia – odpovedá študent.
– Geniálne, ste prijatý.
Vojde druhý študent, ktorý má len 

malú protekciu. Otázka je tá istá:
– Kedy skončila 2. svetová vojna?
– 1945.
– Trochu presnejšie.
– Niekedy na konci jari, asi v máji.
– V poriadku, ste prijatý.
Vojde tre�  študent, ktorí vôbec 

nemá protekciu. Otázka je rovnaká a 
študent odpovedá:

– V Európe 6. mája 1945 a Japonci 
kapitulovali v septembri 1945.

– Koľko ľudí stra� l Sovietsky zväz?
– Dvadsaťdvamiliónov sedemsto� -

síc stodva.
– Hmm, vymenujte...



Zaujímavý obraz
Originálny nápad sa premenil na 

obraz, pri ktorom sa určite pozastavíte. 
Španielsky maliar Alex Alemany, využí-
vajúci symbolizmus a hyperrealis� c-
ký výtvarný prejav vo svojich dielach, 

ženy dostali bolo – Čo je na vás najvý-
raznejšie? – Typická sebakri� cká odpo-
veď žien sa niesla v znamení –Trocha 
tuku a okrúhla tvár, s pribúdajúcim 
vekom mám viac pieh, mám pomerne 
veľké čelo. 

Následne boli k podobnému roz-
hovoru prizvaní priatelia, priateľky či 
partneri účastníčok experimentu, aby 
popísali � eto osoby ešte raz podľa 
toho, ako ich vnímajú – Bola tak š� hla, 
že ste jej mohli vidieť lícne kos� . A bra-
du mala peknú úzku, – povedala jedna 
z osôb o svojej kamarátke, ktorá sa vo 
svojom vlastnom opise sťažovala, že 
má veľkú bradu.

A aký bol konečný výsledok? Obi-
dva výkresy umiestnil vedľa seba a už 
aj holým okom bolo vidieť, že ženy sú 
v skutočnos�  omnoho krajšie, ako si o 
sebe myslia.

Po dokončení kresieb ich Gil ukázal 
účastníčkam. Mnohé z nich sa nezmoh-
li na slovo, keď zbadali, ako škaredo sa 
opísali samé a ako pekne ich opísali 
iní. Experiment poukázal najmä na to, 
že ženy často nevnímajú svoju vlastnú 
krásu. A na základe iného výskumu 
bolo preukázané, že iba 4 percentá 
žien z celého sveta si o sebe myslia, že 
sú naozaj krásne.

Obed v prírode vraj zlepšuje 
pracovný výkon

Ľudia, ktorí počas obeda opus� a 
kanceláriu a najedia sa v prírode, majú 
vraj omnoho lepší pracovný výkon. 
Mnohí zamestnanci si to však nemôžu 
dovoliť a obedujú popri práci. Avšak 
podľa štúdie psychológov z University 
of Sussex to môže mať veľmi nega� vny 
vplyv na ich pracovný výkon.

Vedci tvrdia, že obed mimo kance-
lárie a ideálne v prírode, pomáha vní-
mať svoje zamestnanie pozi� vnejšie a 
to má za následok aj vyššie pracovné 
nasadenie. Americkí vedci skúmali 
prostredie, v ktorom ľudia konzumu-
jú svoje obedy najradšej a na základe 
toho zis� li, že najlepším miestom pre 
obednú pauzu je pláž. Síce na Orave 
a na Spiši zostáva k dispozícii len Ne-
decká či Oravská priehrada, zis� lo sa, 
že dobrá je aj lavička v parku. Tá sa 
našla hneď na druhom mieste v rebríč-
ku. Pozi� vny vplyv na prácu má to� ž aj 
veľa zelene a stromov  tých je v naších 
koncoch nadostač. Zdroj: dobrenoviny.sk

to� ž namaľoval seba, ako maľuje svoj 
portrét, ktorý ho maľuje. Navyše, ak 
budete chvíľu obraz študovať, nájdete 
celkom zaujímavé súvislos�  a vynoria 
sa ďalšie otázky, na ktoré sa budete 
snažiť nájsť odpoveď.

Ženy sú krajšie...
Na jednoduchý experiment sa od-

hodlala v rámci novej kampane spo-
ločnosť Dove. Chcela to� ž poukázať na 
vysokú mieru sebakri� ky u žien v hod-
notení svojho zovňajšku. Osoby, ktoré 
sa podujali zúčastniť sa tohto experi-
mentu, čakal naozaj zaujímavý zážitok 
ako z fi lmu, v ktorom policajt podľa 
popisu očitého svedka kreslí podobu 
páchateľa trestného činu, pričom taký 
to portrét sa väčšinou výrazne zhoduje 
so skutočnou podobou páchateľa.

A ako vyzeral tento zaujímavý expe-
riment s využi� m tejto vyšetrovacej 
metódy? Ženy vchádzali do miestnos-
� , kde sedel portré� sta, príslušník FBI 
Gil Zamora, ktorý sa zaoberá kreslením 
portrétov od roku 1995, a robil si ich 
skicu. Kreslil portrét na jednom výkre-
se najskôr podľa toho, ako sama seba 
žena popísala. Ženy však nevideli, čo 
kreslí a portré� sta zasa nevidel ženy, 
s ktorými sa o ich zovňajšku rozprával. 
Hádam najzákladnejšou otázkou, ktorú 
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Milí čitatelia, 
srdečne Vás pozývame na poduja� a spojené 

s XX. ročníkom Dní slovenskej kultúry 
v Malopoľsku, ktoré pre Vás pripravuje 
Spolok Slovákov v Poľsku na Orave, 
Spiši a v Krakove. V rámci programu 
sa predstavia folklórne súbory, sólis� , 
hudobníci, umelci a uskutočnia sa výstavy. 
Podrobnejší program poduja�  nájdete 
na plagátoch a pozvánkach, ako aj 
na www.tsp.org.pl. 

XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

Foto: MS, AJ
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, 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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




