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V prvej polovici novembra t.r., v priebehu dvoch dní, navštívil 
spišské  základné  školy  a  gymnáziá,  v  ktorých  sa  vyučuje  sloven-
čina  ako menšinový  jazyk,  generálny  konzul  SR  v Krakove M.  Li-
sánsky.  Prvý  deň  v  sprievode pracovníčky Oddelenia  pre  národ-
nostné menšiny Malopoľského vojvodského úradu J. Nawalanovej 
a druhý deň malopoľského vojvodu J. Millera. Počas svojej návšte-
vy sa oboznamoval so stavom výučby slovenčiny.
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14-17 Oslava 65. výročia FS Spiš z Novej Belej

Tradície, zvyky, obradový folklór príznačný pre obec Nová Belá 
už 65 rokov zachováva pre budúce generácie folklórny súbor Spiš, 
ktorý pôsobí pri Miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku. Dňa 
24. novembra t.r. sa zišli bývalí i terajší členovia súboru, ako aj via-
cerí diváci, aby spoločne oslávili toto úctyhodné jubileum. 
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Výročné stretnutie dopisovateľov i doručovateľov časopisu Ži-
vot sa uskutočnilo v Repiskách-Bryjovom Potoku, kde sa preberali 
otázky spojené s budúcoročným predplatným a doručovaním ča-
sopisu do domácností na Orave a Spiši. 
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Zamagurie  je  región  ležiaci  na  slovensko-poľskom  pohraničí 
s množstvom prekrásnych prírodných scenérií, pozoruhodných a 
často  unikátnych  kultúrno-historických  pamiatok,  liečivých  vôd, 
minerálnych prameňov, jazier, či lesov plných plodov a zveri. Mno-
hí z nás tu žijeme, ale poznáme skutočne svoj rodný kraj?
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Ďaleko od vlasti,
no blízko k Vianociam,
pozdravy krajanom,
nech letia v ďiaľ...

Matica slovenská je naším symbolom, 
za morom a či tu, 
hrdým sme národom.

Raz v roku majú k sebe slovenské srdcia tak blízko, 
raz v roku preletia oceán i mesto, 
raz v roku sa spoja s vlasťou i rodinou, 
raz v roku vytvoria tak silné spojivo.

Každých tridsať dní sa mesiac strieda s ďalším mesia-
com. V kalendári ostáva posledný list, ktorý signalizuje, že 
ďalší rok za sebou onedlho zatvorí dvere. Na ňom sú čer-
venou farbou vyznačené dni, ktoré naznačujú, že sa blíži 
koniec roka, ale aj príchod najkrajších sviatkov. 

Je december – čas Vianoc. Za oknom poletujú ťažké 
snehové vločky, mráz svojím ostrým perom píše na okná 
mnohoraké odkazy, všade je chlad a ticho. 

No predsa i v čase najtuhšej zimy je tu niečo, čo nás 
hreje viac ako po iné dni roka – naše srdce. Silná láska 
k blížnym, cit k rodine, radosť zo stretnutí, možnosť spra-

Ctení krajania,

Čakajú nás dni predvianočné a vianočné. Sú to dni, kedy si každý z nás nachádza svoju 
chvíľu na stíšenie sa a zamyslenie sa nad minulým a budúcim. 

Tieto dni budú spojené s mnohými neopakovateľnými každoročnými vnemami, zážitka-
mi a prežitkami.

Sú to dni čarovné a ja verím, že aj pre vás naplnené hlbokým a ľudskosťou presýteným 
predvianočným rozjímaním. 

Dni príprav na sviatky spojené – pre našu ľudskosť – s tak potrebnými zastaveniami, so 
zamyslením sa nad všetkým i nad sebou. Ich znakom je a musí byť naša nezlomná viera a 
nádej v dobro a život svoj i ostatných.

Dovoľte mi, milí krajania, úprimne z duše Vám vinšovať takéto dni, radosť, milosť, blíz-
kosť všetkých tých, s ktorými ste radi, dni plné precítenia, pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko potrebné pre úspešný nový rok 2014.

                                Igor Furdík
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

viť niekomu radosť, ale i čas spomenúť si na tých, ktorí tu 
s nami nie sú, spomenúť si na všetko, čo máme radi, na 
to, kde patríme, kde sme prežili najkrajšie detstvo –  to sú 
Vianoce.

Nieto azda na celom svete človeka, ktorý nemiluje svo-
ju vlasť. A práve na Vianoce mnohí z nás, ktorí sú ďaleko 
od svojho rodiska, spomínajú na pravé slovenské Vianoce. 
V prvom rade sa v spomienkach vynára pocit tepla rodin-
ného krbu a spolupatričnosti. Spomeňme si aj na vôňu hu-
bovej polievky chudobnejších, na chuť kapustnice bohat-
ších, na tvar bobáľkov, pupáčikov, pupákov či opekancov, 
na atmosféru štedrovečernej omše i na pocit, že niekam 
patríme a sme niečoho súčasťou. Prichádza čas Vianoc 
– najkrajších sviatkov roka, a preto, milí naši krajania, aj 
keď nás delia stovky, ba až tisíce kilometrov, verte, že na 
Vianoce sa táto vzdialenosť kráti. Zasielame Vám pozdrav 
priamo z Matice slovenskej, ktorá sa snaží o to, aby ste 
na svoju domovinu nikdy nezabudli. Ste našou súčasťou 
i radosťou. 

Zo srdca a sídla nášho vlastenectva Vám chceme za-
želať tie najkrajšie, šťastné, veselé a najmä slovenské lás-
kyplné Vianoce. Buďte zdraví i milovaní!

Zuzana Pavelcová a Daniel Zemančík
Krajanské múzeum Matice slovenskej

Vianočný vinš
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autori    D. MOŚ, M. SMONDEK, D. SURMA
foto    D. MOŚ, M. SMONDEK, F. PACIGA

V dňoch od 13. do 15. novembra t.r. vystúpil v našich obciach 
- v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, v Obecnom kultúrnom 
dome v Krempachoch a na Základnej škole v Jurgove - detský fol-
klórny súbor Železiarik z Košíc, ktorý priniesol so sebou vánok ži-
vého slovenského folklóru a oslovil naše nielen detské publikum, 
ale aj dospelých. Pripravil pre všetkých divákov pekný kultúrny 
program, v  rámci ktorého predviedol tance a  piesne z  Abova, 
Liptova, Šariša, Zemplína, palicový tanec, gajdošské melódie 
a  pod. Súbor do krajanského prostredia pricestoval so zámerom 
osloviť krajanské deti i mládež slovenskou kultúrou a povzbudiť 
ich v učení sa slovenského jazyka.

Detský folklórny súbor Železiarik pôsobí v Košiciach od 
roku 1974. Jeho členmi sú žiaci Súkromnej základnej ume-
leckej školy Vlada Urbana v Košiciach. Vo svojich vystúpe-

DFS Železiarik na Spiši v Poľsku
niach prezentuje detské hry, piesne a tance zo zamerania 
školy, ktorá vychováva deti prostredníctvom ľudového 
umenia. Orientuje sa hlavne na tanec a spev. V roku 2009 
súbor oslávil svoje 35. výročie nepretržitej existencie. Vy-
dal aj CD nosiče so spevom i hudbou. V našich obciach sa 
prezentoval pred publikom po prvýkrát.

V Jurgove
DFS Železiarik vystúpil na Základnej škole v Jurgove 

dňa 14. novembra počas vyučovania a tak všetky deti mali 
možnosť zhliadnuť jeho vystúpenie. A spolu zo žiakmi 
základnej školy sledovali program s veľkým záujmom aj 
jurgovskí škôlkari. Program vtipným a zároveň veľmi zau-
jímavým spôsobom komentoval vedúci súboru Železiarik 
Vladimír Urban. A tak vďaka nemu mali deti možnosť nie-
len vidieť a počuť slovenský folklór, ale ešte sa aj o ňom 
niečo zaujímavé dozvedieť. Počas programu si tak mohli 
vypočuť aj netradičné ľudové nástroje, ku ktorým patri 

Pre novobelianske publikum hrá a spieva ľudová hudba DFS Železiarik Vystúpenie pred jurgovskými žiakmi
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napríklad drumbľa, dozvedieť sa niečo o jej pôvode a re-
gióne, v ktorom sa na nej hráva. Program vystúpenia bol 
spracovaný pútavou formou, ktorý plne oslovil mladších 
žiakov a škôlkarov, ktorí priam viseli zrakom na vystupujú-
cich i na slovách Vladimíra Urbana. 

Počas vystúpenia súboru školu navštívil aj generálny 
konzul SR v Krakove Marek Lisánsky v sprievode malopoľ-
ského vojvodu Jerzyho Millera.

Zážitky z vystúpenia v Krempachoch
V Kultúrnom dome v Krempachoch 14. novembra t.r. 

vystúpil Folklórny súbor Železiarik z Košíc. Vystúpenie vie-
dol, doslova viedol tzn. uvádzal, prezentoval, predstavo-
val, komentoval živým, zaujímavým spôsobom choreograf 
a umelecký vedúci súboru Železiar Vladimír Urban. Žele-
ziarik predviedol predovšetkým tance východoslovenské-
ho regiónu, ale našli sa aj piesne a tance z iných oblastí 
Slovenska. Tanečníci predviedli tiež sólové ukážky krokov, 
tancov  a spevu. Z veľmi dobrej strany sa prezentovala 
hudobná kapela, ktorá nielen sprevádzala účinkujúcich 
tanečníkov, ale aj sama predstavila divákom jednotlivé 
hudobné nástroje a hru na nich. Keď k tomu pridáme za-

ujímavý a vtipný komentár pána Urbana, tak môžeme si 
byť istí, že to zanechá na divákovi dojem. A že divákom 
zhromaždeným v krempašskom kultúrnom dome sa vystú-
penie Železiarika páčilo, svedčila živá reakcia a búrlivé po-
tlesky. Vystúpenie, ako som už spomínal, nepozostávalo, 
len z tancov, spevov, hudby, ale k spoločnej zábave pán Ur-
ban vyzval celé hľadisko, začalo sa od potleskov a skončilo 
na scéne učením krokov, pohybov a spoločným tancom.

Napriek tomu, že to bol všedný pracovný deň v hľa-
disku kultúrneho domu v Krempachoch sa zišlo vyše sto 
divákov, medzi ktorými nechýbala mládež a deti. A s vystú-
pením boli nadmieru spokojní. V Krempachoch pritom nie 
je nedostatok vystúpení folklórnych súborov, veď sa tu ko-
najú už tradične Fašiangy-Ostatki, Dni slovenskej kultúry, 
na ktorých vystupujú aj súbory zo Slovenska. Časté sú tiež 
prezentácie miestneho súboru Zelený javor a pod. Jed-
nako ľudia radi na tieto vystúpenia chodia a so záujmom 
ich sledujú. Toto posledné vystúpenie bolo jednako iné, 
nevšedné. Okrem radosti z tancov, hudby a spevu diváci 
dostali aj hodnú dávku vedomostí, informácií, humoru a 
zaujímavých podrobností o slovenských tancoch, speve 
a hudbe.  

NOVÁ BELÁ, JURGOV, KREMPACHY

Žiaci pozorne sledovali program spolu s vojovodom J. Millerom a gen. konzulom SR M. Lisánskym i ďalšími hosťami

Vedúci V. Urban sa prihovoril divákom v Krempachoch

Členovia súboru učia ochotníkov svoje tance

Sólová ukážka hry na gajdy
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Putovanie po spišských školách
autor    Marián Smondek

V dňoch 12. a 14. novembra t.r. navštívil spišské školy, v ktorých 
sa vyučuje slovenský jazyk, generálny konzul SR v  Krakove Marek 
Lisánsky.

V prvý deň navštívil školy v sprievode pracovníčky Od-
delenia pre národnostné menšiny Malopoľského vojvod-
ského úradu Jolanty Nawalanovej a redaktora časopisu 
Život Mariána Smondeka. Ako prvé navštívili gymnázium 
v Krempachoch, kde sa porozprávali s riaditeľom Mgr. Ing. 
Wojciechom Sołtysom, s učiteľom slovenčiny Mgr. Domini-
kom Surmom a školskou psychologičkou Mgr. Máriou Sur-
movou o situácii výučby slovenského jazyka na škole. Dozve-
deli sa, že v gymnáziu sa učia slovenčinu len 5 žiaci, čo je 
však dosť zvláštne, pretože práve do krempašského gymná-
zia prichádzajú žiaci zo základných škôl z Krempách a Novej 
Belej. Táto informácia podnietila diskusiu o dôvodoch 
takéhoto stavu. Slovenčina sa totiž vyučuje ako nepovinný 
predmet a zároveň ako jazyk národnostnej menšiny. V gym-
náziu sa žiaci učia už dva cudzie jazyky a pokiaľ sa chcú učiť 
aj slovenčinu, je to už tretí jazyk v poradí. Preto ako riešenie 
tejto situácie viacerí učitelia navrhli, aby sa slovenčina do-
stala do zoznamu západoeurópskych jazykov. Tým pádom 
by si ju žiaci mohli vybrať ako jeden z dvoch cudzích jazykov, 
čím by sa zároveň zvýšil záujem o tento jazyk.

Následne sme navštívili Základnú školu v Krempachoch, 
kde sa slovenčinu učí 39 žiakov. Tu nás privítala riaditeľka 
Mgr. Lidia Kamoń spolu s učiteľským zborom. Slovenčinu tu 
vyučuje Mgr. Monika Pacigová, ktorá poukázala na fakt, že na 
základných školách existuje predovšetkým problém s učebni-
cami. Zároveň však vyzdvihla fakt, že zájazdy a tábory organi-
zované pre krajanské deti zvyšujú záujem o slovenčinu.

K otázke učebníc a časopisov sme sa dostali aj počas 
návštevy a diskusie na Základnej školy v Novej Belej, kde je 
riaditeľkou  Mgr. Lucyna Klukoszowska a pôsobi tu viacero 
učiteľov, tj. Mgr. Dominik Surma, Mgr. Anna Krištofékova, 
Mgr. Beáta Florczyková a Mgr. Žofia Braviaková, ktorí ešte 
donedávna vyučovali deti v slovenskom jazyku, pretože tu 
existovala základná škola so slovenským vyučovacím jazy-

kom. Slovenčinu sa tu aktuálne učí 25 žiakov a vyučuje ju 
Dominik Surma. Na úvod si kratučký program na privítanie 
pripravili Beáta Podgórna a Karolína Lukášová. K ďalším pre-
beraným otázkam patril zánik školy so slovenským vyučova-
cím jazykom, a možnosti pomoci školám.

Následne viedli naše kroky do gymnázia v Bialke 
Tatrańskej, kam prichádzajú deti z Jurgova, Repísk a Čier-
nej Hory. Tu sa už aktuálne slovenčina neučí, aj napriek 

S deťmi, ktoré sa učia slovenčinu na ZŠ v Krempachoch

Pri rozhovore s riaditeľom gymnázia
 v Krempachoch

Na základnej škole v Novej Belej

U riaditeľa na gymnáziu 
v Białke Tatrzańskej



7KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

tomu, že, ako podotýka riaditeľ Mgr. Eugeniusz Madeja, 
podmienky na jej vyučovanie boli priaznivé. Na deti pra-
videlne čakal gymbus odvážajúci ich do rodných obcí. Ako 
sme sa nakoniec dozvedeli, práve čakanie gymbusa malo 
najvýraznejší vplyv na postupný pokles žiakov na slovenči-
ne, pretože tí, čo nechodili na slovenčinu, zazlievali tým, čo 
chodia, že musia na nich hodinu čakať, alebo o hodinu ísť 
skôr do školy, pretože slovenčina sa vyučovala pred alebo 
po hodinách, a to trikrát do týždňa. Slovenčinu v Bialke Tatr-
zańskej vyučovala Mgr. Monika Bednarčíková.

Poslednou našou zástavkou bola ZŠ v Jurgove, kde sme 
sa okrem žiakov a učiteľov stretli aj s vedením gminy Buko-
vina Tatrzańska, do ktorej Jurgov patrí. Privítala nás riadi-
teľka školy Mgr. Ing. Bogumiła Ciągwa spolu s učiteľkou slo-
venčiny Mgr. Annou Šoltýsovou. Všetky deti už na príchod 
gen. konzula M. Lisánského netrpezlivo čakali. Na privítanie 
mu odovzdali kyticu kvetov a zaspievali spoločne niekoľko 
slovenských piesní. V tejto škole sa dovedna učí slovenčinu 
46 osôb. Pani riaditeľka vo svojom príhovore vyzdvihla dob-
rú spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku, a poukázala 
na pozitívnu odozvu zo strany detí na detské letné tábory, 
zájazdy a výlety na Slovensko, ako i na súťaže, ktoré v prie-
behu roka Spolok spolu s redakciou pre deti pripravuje. 
Následne bolo pre hostí pripravené malé pohostenie.

Druhý deň navštívil gen. konzul M. Lisánsky školy, v kto-
rých sa vyučuje slovenčina v gmine Nižné Lapše, v sprievode 
malopoľského vojvodu Jerzyho Millera a redaktora Mariá-
na Smondeka. Ako prvú sme navštívili Základnú školu v Ka-
cvíne. Privítala nás riaditeľka Mgr. Magdalena Wenit spolu 
s učiteľkou slovenčiny Mgr. Alžbetou Górovou. Stretnutia sa 
zúčastnil taktiež vojt Paweł Dziuban. V Kacvíne sa slovenči-
nu učí aktuálne 28 detí. Počas diskusie sa venovali nielen 
otázke vyučovania slovenčiny, ale i otázke vojvodu J. Millera 
vo veci využitia cezhraničných projektov, tzv. mäkkých pro-
jektov, ktoré by pozitívne vplývali na udržanie národného 
povedomia slovenskej menšiny a prehĺbili spoluprácu so 
Slovákmi po slovenskej strane.

Na chvíľku sme sa vybrali do Jurgova, kde práve vystupo-
val so svojím programom DFS Železiarik z Košíc a následne 
sme navštívili gymnázium v Nižných Lapšoch. Tu sme spolu 
s riaditeľom Mgr. Mariuszom Wojtasom, učiteľkou sloven-
činy Mgr. Máriou Kačmarčíkovou a zástupcami gminy pre-
brali otázku výučby slovenčiny a dotkli sa taktiež toho, ako 
by mohlo vyzerať vyučovanie, keby sa slovenčina učila ako 
jeden zo západných jazykov.

Poslednou našou zástavkou bola Nedeca, kde vyučuje slo-
venčinu PhDr. Žofia Bogačíková. Hostí privítal riaditeľ školy 
Mgr. Piotr Górecki. Nedecke deti si spolu s pani učiteľkou pri-
pravili krátky program na privítanie, počas ktorého zarecito-
vali báseň Ahoj, milá škola a zaspievali pieseň Slováci, Poliaci. 
Následne sa s hosťami porozprávali o slovenčine, ako sa im 
páči, kde boli a čo sa im na Slovensku páči najviac. Po krát-
kom pohostení, ktoré pripravili žiaci, sme sa pobrali na obed 
k vdp. Jozefovi Bednarčíkovi, kde sa prebrali aj ďalšie otázky 
spojené so slovenským menšinovým školstvo na Spiši.

Na záver už len dodám, že všetky deti dostali od gen. 
konzula aj malú pozornosť v podobe sladkostí, ktorú im ve-
novala firma IDC Polonia. 

Privítanie gen. konzula M. Lisánskeho na ZŠ v Jurgove

Spoločný záber so žiakmi pred gymnáziom v Nižných Lapšoch

V riaditeľni u M. Wenit na ZŠ v Kacvíne

S deťmi na nedeckej základnej škole
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Dňa 23. novembra t.r. sa v požiarnej zbrojnici v  Harkabú-
ze opätovne uskutočnilo tradičné podujatie nazvané Oravský 
sviatok, ktorý zorganizovali žiaci a  učitelia zo základnej školy 
v Harkabúze v spolupráci s rodičmi. Medzi hosťami tohtoročného 
sviatku nechýbali poslanec PR Edward Siarka, vojt gminy Raba 
Wyżna Andrzej Dziwisz spolu so svojím zástupcom Rafałom Gry-
gorowiczom, predstavitelia obce a lokálnych združení. Podujatie 
svojou hrou obohatila ľudová kapela z Podvlka.

Tohtoročný sviatok sa tematicky spájal so strácajúcim 
sa zvykom tlačenia kapusty domácim spôsobom, ktorý 
bol kedysi udalosťou, ktorej sa zúčastňovala celá rodi-

na. Práca bola príjemná, veď bola vynikajúcou príležitosťou 
k tomu, aby sa stretla celá rodina, a pritom sa porozprávala, 
spomenula si na mnohé veselé príhody, spoločne si zaspie-
vala a zatancovala. Predstavenie bolo pripravené v orav-
skom nárečí podľa scenára Marie Gnieckovej, vďaka kto-
rému sa dalo dôkladne sledovať, čo všetko bolo potrebné 

Oravský sviatok v Harkabúze

urobiť k tomu, aby bola dobre pripravená 
kapusta na kysnutie. Príbeh bol spracova-
ný veľmi realisticky, veď nechýbal pravdivý 
drevený sud a kapusta, staré nože na krája-
nie kapusty aj s plachtou a do suda tlačila 
kapustu skutočná Oravčanka v kroji – žiačka 
z harkabúzskej školy. Do kapusty dodávala 
kôpor i soľ, jabĺčko i „všelijaké prísady“ po-
trebné k tomu, aby kapusta vykysla. A ako 
to bývalo zvykom, po ťažkej práci prišiel čas 
na dobrú zábavu pri muzike. Tak si pri pies-
ňach oravskej ľudovej hudby z Podvlka za-
tancovali nielen vystupujúci žiaci, ale i po-
zvaní hostia. Keďže piesne v podaní hudby 
boli naozaj skočné, tancovačka trvala ešte 
hodnú chvíľu. A keď sa už niektorí z taneč-
níkov unavili, mohli ochutnať skutočnú 
oravskú kapustnicu zvanú „kvašnica”.

Poďakovanie za zorganizovanie krásneho podujatia 
patrí nielen škole, ale i Elżbiete Smółkovej za jej pomoc, 
bez ktorej by sa podujatie neuskutočnilo a mamám har-
kabúzskych žiakov za prípravu celého pohostenia a občer-
stvenia. 

spracoval    MARIÁN SMONDEK
foto    ARCHÍV ZŠ V HARKABÚZE

Dňa 23. novembra t.r. sa v požiarnej zbrojnici v Harkabú-
ze opätovne uskutočnilo tradičné podujatie nazvané Oravský 
sviatok, ktorý zorganizovali žiaci a  učitelia zo základnej školy 
v Harkabúze v spolupráci s rodičmi. Medzi hosťami tohtoročného 
sviatku nechýbali poslanec PR Edward Siarka, vojt gminy Raba 
Wyżna Andrzej Dziwisz spolu so svojím zástupcom Rafałom Gry-
gorowiczom, predstavitelia obce a lokálnych združení. Podujatie 
svojou hrou obohatila ľudová kapela z Podvlka.

ohtoročný sviatok sa tematicky spájal so strácajúcim 
sa zvykom tlačenia kapusty domácim spôsobom, ktorý 
bol kedysi udalosťou, ktorej sa zúčastňovala celá rodi-

na. Práca bola príjemná, veď bola vynikajúcou príležitosťou 
tomu, aby sa stretla celá rodina, a pritom sa porozprávala, 

spomenula si na mnohé veselé príhody, spoločne si zaspie-
zatancovala. Predstavenie bolo pripravené v orav-

skom nárečí podľa scenára Marie Gnieckovej, vďaka kto-
rému sa dalo dôkladne sledovať, čo všetko bolo potrebné 

Oravský sviatok v Harkabúze

ňach oravskej ľudovej hudby z
tancovali nielen vystupujúci žiaci, ale i po-
zvaní hostia. Keďže piesne v podaní hudby 
boli naozaj skočné, tancovačka trvala ešte 
hodnú chvíľu. A keď sa už niektorí z taneč-
níkov unavili, mohli ochutnať skutočnú 
oravskú kapustnicu zvanú „kvašnica”.

Poďakovanie za zorganizovanie krásneho podujatia 
patrí nielen škole, ale i Elżbiete Smółkovej za jej pomoc, 
bez ktorej by sa podujatie neuskutočnilo a mamám har-
kabúzskych žiakov za prípravu celého pohostenia a občer-
stvenia. 

MARIÁN SMONDEK
ARCHÍV ZŠ V HARKABÚZE

Ukážka tlačenia kapusty do sudu

Zadelenie úloh každému členovi rodiny

Hodnotenie žiackeho výkonu

Krájanie kapusty tradičným spôsobom
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 KRAKOV

autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Pred dvadsiatimi rokmi, 1. januára 1993, sa na mape Európy 

objavil neveľký štát – Slovenská republika. Bol to síce mladý štát, 
ale ako poznamenal jeden zo spoluorganizátorov výstavy – riaditeľ 
Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, mladý štát staré-
ho národa. A táto starobylá história slovenského národa, a nielen 
ona, sa odzrkadlila, okrem iného, na poštových známkach – tých 
malých poslíkoch, ktorí roznášajú do celého sveta dôležité odkazy 
vypovedajúce posolstvá o tej-ktorej krajine.

Preto sa Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) v spolupráci s kra-
kovskou pobočkou Poľského filatelistického zväzu (PFZ) 
i už spomenutým Slovenským inštitútom (SI) rozhodli 

uctiť si dvadsiate výročie existencie Slovenskej republiky 
výstavou vybraných slovenských zná-
mok, ktoré majú nielen veľkú výpoved-
nú hodnotu, ale aj vysokú umeleckú 
úroveň, o čom svedčí viacero ocenení 
i na svetových fórach.

Výstava sa uskutočnila 22. novem-
bra v Galérii slovenského umenia SSP 
v Krakove a stretla sa s pozitívnym 
ohlasom prítomných, medzi ktorými 
nechýbali: gen. konzul SR v Krakove 
Marek Lisánsky, zástupkyňa Oddelenia 
kultúry a národného dedičstva Úradu 
mesta Krakov Katarzyna Olesiak, čest-
ný predseda krakovskej pobočky Poľ-
ského filatelistického zväzu Jan Malik 
i terajší podpredseda Jerzy Duda, ako 
aj desiatky milovníkov filatelistiky či 
slovenského národa.

V úvode gen. tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris privítal všetkých zúčastne-
ných a pripomenul dlhoročnú spolu-
prácu SSP s poľskými filatelistami, kto-
rí vydali v našom vydavateľstve viacero 
filatelistických publikácií i pohľadníc. 
Upozornil tiež, že pri príležitosti tejto výstavy a významné-
ho výročia mladej Slovenskej republiky vydala poľská pošta 

Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky v známkach

pohľadnicu a vytvorila pečiatku, pri-
čom obe tieto pripomienkové atrak-
cie si mohli prítomní počas vernisáže 
zakúpiť.

Následne sa slova ujal čestný pred-
seda krakovskej pobočky PFZ Jan Ma-
lik, ktorý poďakoval gen. tajomníkovi 
SSP za ústretovosť pri zorganizovaní 
tejto výstavy a stručne predstavil jed-
notlivé tematické okruhy vernisá-
že. Výstavu prirodzene otvára prvá 
známka so slovenským znakom, vy-
daná pri príležitosti vzniku SR 1. janu-
ára 1993, po ktorej nasledujú známky 
znázorňujúce slovenskú históriu od 
čias Nitrianskeho kniežactva a Veľ-
kej Moravy, cez našich panovníkov, 
významných slovenských dejateľov 
až po množstvo hradov a vzácnych 
pamiatok nachádzajúcich sa v našej 
krajine. Slovenské známky prirodze-
ne neobchádzajú ani krásnu prírodu, 
či už neživú vo forme majestátnych 
hôr a čistých riek, ako aj pestrú fau-

nu a flóru s množstvom chránených druhov zvierat a rast-
lín, rôzne atrakcie, z ktorých viaceré sú zapísané v zozname 
svetového dedičstva UNESCO, či kroje typické pre jednotlivé 
oblasti Slovenska.

Súčasťou výstavy je tiež sedemdesiatstránkový katalóg, 
kde možno spomínané známky nielen vizuálne obdivovať, 
ale sa aj niečo o nich dočítať. Keďže v tomto roku si pripo-
míname nielen dvadsiate výročie vzniku SR, ale aj výročie 
oživenia rádu minoritov na Slovensku, či výročie vzniku Tla-
čiarne a vydavateľstva SSP v Krakove, ktorej činnosť vždy 
bola a je spojená s propagáciou Slovenska, obsahuje spo-
mínaný katalóg taktiež články venované týmto udalostiam. 
Všetkým milovníkom známok i slovenskej histórie a krajiny 
teda odporúčame jeho preštudovanie a samozrejme všet-
kých srdečne pozývame do Galérie slovenského umenia na 
prehliadku sprístupnenej výstavy.  

Organizátori výstavy  
Ľ. Molitoris (SSP), M. Novotný (SI) a J. Malik (PZF)

Na výstave možno obdivovať tiež známky prezentujúce 
slovenskú históriu

 Milovníci �latelie a Slovenska  
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HORČIČNÉ ZRNKO
8. 12. 2013

2. adventná nedeľa
(Mt 3, 1 – 12)

Ján Krstiteľ sa výrazne odlišoval od iných učiteľov a pre-
to vzbudzoval otázky. Nie je to náhodou očakávaný Mesi-
áš? Jeho odev a jeho strava robili z neho čudáka, ale jeho 
slovo bolo jasné a priťahovalo zástupy. Nakoniec došlo ku 
konfrontácii a Ján mal možnosť prisvojiť si čosi zo slávy 
Mesiáša. Ján odmietol označenie Mesiáš, odmietol ozna-
čenie Eliáš alebo iný prorok. Ježiš o ňom neskôr povedal, 
že „medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší 
ako Ján Krstiteľ.“ (Mt 11, 11). Prečo Ján nepriznal, že je 
prorok? Ján cítil svoju malosť zoči – voči úlohe, ktorú dá-
val Boh prorokom. Bol pokorný a autentický. Poznal prav-
du o sebe a nenechal sa strhnúť vôľou davu. Poznal svoje 
prednosti i chyby a v pravde priznal, že on nie je Mesiáš, 
len pripravuje cestu. 

Prvým krokom k tomu, aby sa človek stal pokorným a au-
tentickým, je ochota poznať seba samého. Spytovanie sve-
domia je pre nás kresťanov dobrým nástrojom k tomu, aby 
sme mali pod kontrolou sami seba a pravdivo sa poznali.

15. 12. 2013
3. adventná nedeľa

(Mt 11, 2 – 11)
V každej dobe bol ťažký život tých, ktorí hovorili plnú 

pravdu o vládcoch a mocných tohto sveta. Verejné osoby 
sú vystavované verejnej kritike a to sa nepočúva príjem-
ne. Veľa prorokov v Starom zákone bolo prenasledovaných 
a siahalo sa im na život, pretože napomínali a chceli pre-
budiť svedomie. Jána Krstiteľa tiež postihol osud proroka. 
Herodes ho nechal uväzniť a takto chcel umlčať jeho hlas 
a jeho výčitky. Vo väzení už Ján nemohol verejne kritizovať 
nemorálny život Herodesa s manželkou vlastného brata. 
Nejeden napomínaný sa vyberie podobnou cestou. Aby 
umlčal výčitky svedomia, zbaví sa toho, kto napomína. 
Každý, kto odvážne hovorí pravdu v ťažkých okamihoch, 
je istým spôsobom prorok. Írsky filozof Edmund Burke po-
vedal: „Nato, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia 
nerobili nič.“ Nerobili nič znamená i to, že dobrí ľudia budú 
mlčať, keď je potrebné prorocky povedať pravdu, alebo sa 
postaviť za tých, ktorí sa neboja pravdu hlásať.

22. 12. 2013
4. adventná nedeľa

(Mt 1, 18 – 24)
Štvrtá svieca na adventnom venci je posledná. V prí-

prave na sviatky Božieho narodenia sme v závere a po-
sledný adventný týždeň je veľmi krátky. Zradným nebez-
pečenstvom v našej adventnej príprave je veľký zhon 
a zaťaženie. Častokrát sa tak zapraceme a zaťažíme, že 
potom ľahko znervóznieme a pripravíme sa o pokoj. Bola 
by to škoda, ak by nám vonkajší ruch zakryl a ukradol ta-

jomstvo Vianoc. Ak niekto povie, že mal toľko predvianoč-
ných povinností, že sa ani nestihol zmieriť s Bohom, o čom 
budú jeho Vianoce? Všetko vonkajšie vianočné zmizne po 
dvoch týždňoch a ak človek vložil všetku svoju námahu iba 
do toho, ostane prázdny. V závere adventu by sme mali 
pouvažovať nad tým, aké znamenie ohlásil prorok Izaiáš 
v mene Emanuel – Boh s nami. Malo by byť naším úsilím, 
aby cez nás bol Kristus Boh prítomný medzi ľuďmi.

29. 12. 2013
1. nedeľa po Narodení Pána 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(Mt 2, 13 – 15)

Jozef a Mária sa stali rodinou, keď sa im narodil syn Je-
žiš. O osem dní mali syna obrezať a dať mu meno. Boh 
dal meno svojmu synovi už deväť mesiacov predtým pri 
zvestovaní, preto Jozef s Máriou neprežívali ťažkú dilemu 
nájdenia mena pre dieťa. Mária sa dozvedela od anjela, že 
počne a porodí syna a dá mu meno Ježiš. Neskôr sa Jozef 
vo sne dozvedel, čo znamená jeho meno: „Porodí syna a 
dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 
(Mt 1, 21). Toto meno nosilo veľa ľudí, ktorých Mária po-
znala. Až v druhom storočí Židia na znak dištancovania sa 
od kresťanov prestali používať meno Ježiš. V našich mod-
litbách a bohoslužbách Ježišovo meno vyslovujeme s úc-
tou a láskou, ako to robila kedysi Panna Mária. 

Dieťa sa toto slovo učí hovoriť v našich rodinách, keď 
sú Vianoce a máme pred očami betlehemy v najrôznejších 
podobách, keď ukazujeme na kríže a obrazy Ježiša, kto-
ré máme na stenách a hlavne vtedy, keď sa deti v rodine 
učia modliť. Potom pri každej dôležitejšej udalosti života 
viery: pri prvom svätom prijímaní, sv. spovedi, birmovaní, 
sviatosti manželstva, pri pohrebe, vždy vtedy Cirkev žehná 
a rozhrešuje v mene Ježiša Krista.

5. 1. 2014
2. nedeľa po Narodení Pána

(Jn 1, 1 – 18)
Pred pár dňami nám začal plynúť nový rok 2014. Už 

dnes vieme a počítame s tým, že v nasledujúcich dňoch 
nového roku nevyjdú všetky naše plány, hoci budú dobre 
mienené, hoci sa budeme snažiť. Nájde sa čosi, prípad-
ne ktosi, čo ich, alebo kto ich skríži. Neraz budeme cítiť 
horkosť pozemského života. Napriek tomu môžeme ako 
kresťania dúfať v šťastný a požehnaný nový rok a želať po-
dobne aj iným, veď šťastie nového roku nie je závislé iba 
na vonkajších okolnostiach, ale predovšetkým je závislé od 
vnútorného postoja človeka. 

Náš život v novom roku sa zase o niečo premení, ak ho 
vo viere a nádeji otvoríme tajomnému prúdu Božej milos-
ti. Pane, buď s nami po celý nasledujúci rok, ochraňuj nás, 
daruj nám svoje požehnanie a pokoj. 

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ



11KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

autor    DOMINIK SURMA 
foto     GABRIELA TAZIK

Už po druhýkrát Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Ko-
menského v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vedy 
a športu  Slovenskej republiky zorganizovalo mikulášske a pred-
vianočné stretnutie pre krajanské deti z  Chorvátska, Maďarska, 
Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny v Modre Harmónii. Z Poľska 
sa podujatia (4.-7. decembra t.r.) zúčastnilo 14 detí z  gymnázií 
v Krempachoch  a v Nižných Lapšoch a zo základných škôl v Kac-
víne a Nedeci.

Organizátori pripravili zaujímavý program zvlášť pre deti 
a zvlášť pre učiteľov. V prvý deň si deti v Pezinku po-
zreli Malokarpatské múzeum, Schaubmarov mlyn a 

„pracovali“ na hrnčiarskom kruhu. Vo večerných hodinách 
si pozreli detské pásmo v predvedení žiakov Základnej 
umeleckej školy v Modre a na záver zavítal k nim aj Miku-
láš so skutočnými darčekmi.

V tom čase učitelia navštívili Vinohradnícke múzeum 
v Pezinku, stretli sa s prorektorom Univerzity Komenské-
ho, pozreli si vianočné trhy v Bratislave a po večeri boli 
v Slovenskom národnom divadle na predstavení Vejár.

V druhom dni už všetci spoločne – žiaci a učitelia navští-
vili hrad Červený kameň, kde v podobe živých obrazov, 
predstavenia sa oboznámili so životom na hrade a s jeho 
významnými postavami a nakoniec sa stretli s Mikulášom, 
ktorý ich obdaril cukríkmi. Po obede v Bratislave navštívili 
Bibiánu – medzinárodný dom umenia pre deti, kde sa zú-
častnili tvorivých dielní. Potom v Divadle P.O. Hviezdosla-
va si pozreli predstavenie Čary, máry, fuk alebo kúzelnícka 

Slovenský darček na Mikuláša
rozprávka. Aj tuná na záver zavítal Mikuláš a odovzdal de-
ťom balíčky s lahôdkami. 

Počas celého pobytu na Slovensku všetci účastníci 
podujatia boli ubytovaní v Študijnom a kongresovom stre-
disku CĎV UK Modra Harmónia.

Deti si odniesli z výletu množstvo zážitkov, poznatkov, 
ale aj hodnotné mikulášske darčeky. Organizátorov podu-
jatia treba pochváliť za zaujímavý a interesantný program, 
vzornú organizáciu a príkladnú starostlivosť o naše deti 
a o nás, pedagógov.

Podujatia na Slovensku sa zúčastnili tieto detí: Eva Ben-
dyk, Evelina Łabuz, Daniel Surma, Gabriela Tazik, Karolina 
Kozub, Gabriela Galovič, Justína Vnenčak, Robert Łabuda, 
Katarína Soja, Lidia Milaniak, Mariola Pierwola, Joanna Ve-
nit, Karolina Radecka, Monika Radecka a učitelia – Alžbeta 
Górova, Mária Kačmarčíková a Dominik Surma. 
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Problematike stanovenia severnej hranice Slovenska na hor-
nej Orave a severnom Spiši po skončení druhej svetovej vojny je 
v  poslednom období v  slovenskej historiogra�i venovaný väčší 
priestor. Je to podmienené aj tým, že v čase komunistického re-
žimu nebolo možné venovať sa celkovo slovensko-poľským vzťa-
hom v rokoch 1918 – 1947 a to z „príčin nerozdúchavania napätia 
v  spoločenstve krajín socialistického tábora a  proletársky interna-
cionalizmus po roku 1948 (na Slovensku) umelo zmazal, presnejšie 
povedané utlmil, výskum krízových momentov a  národnostných 
treníc v  stredoeurópskej oblasti.“1 Vďaka určitému „odmäku“ po 
roku 1989 vzniklo v  slovenskej historiogra�i niekoľko kvalitných 
štúdií, zaoberajúcich sa práve situáciou na hornej Orave a sever-
nom Spiši v rokoch 1945 – 1947.2

Územie severného Spiša a hornej Oravy sa stalo v prvej 
polovici 20. storočia viackrát predmetom hraničných 
sporov medzi týmito susednými štátmi. Teritoriálne 

spory mali negatívny dopad predovšetkým na miestne 
obyvateľstvo, ktoré sa nedobrovoľne dostalo 28. júla 1920 
na základe rozhodnutia Najvyššej rady mierovej konfe-
rencie z novovybudovanej Československej republiky pod 
správu orgánov poľskej štátnej moci na devätnásť rokov.3 

1  SYRNÝ, M. – ŠMIGEĽ, M.: K problematike hornej Oravy a se-
verného Spiša v rokoch 1945 – 1947 : východiská a perspektívy 
výskumu. In: Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľ-
sku, 2010, s. 121.

2  MAJERIKOVÁ, M.: Príspevok k povojnovým perzekúciám Slo-
vákov na severnom Spiši a hornej Orave. In: Perzekúcie na Sloven-
sku v rokoch 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, 
s. 139-150; MAJERIKOVÁ, M.: Postavenie slovenského obyvateľ-
stva na severnom Spiši a hornej Oravy po skončení druhej sve-
tovej vojny (1945 – 1947). In: Nepokojná hranica..., s. 139-154; 
ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Ora-
vy a Spiša v rokoch 1945 – 1947. In: Susedstvo v čase prelomových 
zmien. Bratislava : Prodamama s. r. o. , 2009, s. 73-99.; ANDRÁŠ, 
M.: Československo – poľské vzťahy v rokoch 1945 – 1948. In: Su-
sedstvo v čase prelomových zmien..., s. 53-72.; GAREK, M.: Horná 
Orava a Severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. In: Almanach Slováci 
v Poľsku XI, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 147-243; 
SYRNÝ, M.: K problematike hornej Oravy a severného Spiša po 
druhej svetovej vojne. In: Acta historica Neosoliensia 8, Banská 
Bystrica : UMB, 2005, s. 137-143.; MOLITORIS, Ľ.: Postoj Kuraša 
„Ogňa“ ku slovenskej národnostnej menšine na Spiši a Orave v ro-
koch 1945 – 1947. In: Nepokojná hranica..., s. 157-196.

3  Konkrétne ide o tieto spišské obce: Čierna Hora, Durštín, 
Fridman s osadou Falštín, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšan-

Po pripojení týchto obcí k Poľsku bolo obyvateľstvo vysta-
vené silnej polonizácii. Poľská vláda obsadila svojimi ľuďmi 
oblasti školstva, kultúry a postupne aj cirkevnú správu. Poľ-
ský mocenský aparát tak mohol v spolupráci s množstvom 
mimovládnych organizácií bez väčších problémov pristúpiť 
k násilnému popoľšťovanie miestnych obyvateľov.4

K zmene hraníc na tomto území prišlo aj po Mníchov-
skej dohode, kedy Poľsko vystúpilo s ďalšími územnými 
požiadavkami voči oslabenému Československu. K Poľsku 
boli následne pripojené obce Čierne, Skalité, Svrčinovec 
(okres Čadca), Javorina (okres Kežmarok), Suchá Hora, 
Hladovka (okres Trstená), Lesnica (okres Spišská Stará 
Ves). Slovensko tak stratilo 226 km2 územia a 4 280 oby-
vateľov.5 Opätovná zmena príslušnosti tohto územia sa 
uskutočnila na základe revízie hraníc na začiatku druhej 
svetovej vojny. Po spoluúčasti slovenskej armády na útoku 
Nemecka na Poľsko boli oblasti Spiša, Oravy i Kysúc pripo-
jené na konci roku 1939 späť už nie k Československej re-
publike, ale ku samostatnej Slovenskej republike.6 Po šesť-

ka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Bela, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše 
a oravské obce: Bukovina-Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, 
Vyšná Lipnica, Dolná Zubrica, Oravka, Pekelník, Podvlk, Srnie, časť 
obce Nižná Lipnica, Horná Zubrica.

Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Anton Granatier, 
Predbežná zpráva o hraničných otázkach poľsko - českosloven-
ských, s. 3-4, inv. č. 167, šk. 4.

4  Najkomplexnejšie otázku severného Spiša v medzivojnovom 
období spracovala MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš. Spiš v politike 
Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľ-
ských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 45-91.

5  ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušovského, predsedu 
delimitačnej komisie československej-poľskej v roku 1938. In: 
Studia historica Tyrnaviensia 3. Trnava : FF TT, 2003, s. 307-311.; 
SNA Bratislava, f. Anton Granatier, Predbežná zpráva o hranič-
ných otázkach poľsko - československých, s. 4, inv. č. 167, šk. 4; 
JAKUBEC, P.: Septembrová kríza 1938 a delimitácia Českosloven-
sko-poľskej hranice v okolí Javoriny. In: Z minulosti Spiša XV. Levo-
ča : Spišský dejepisný Spolok, 2007, s. 163-192.

6  K definitívnemu pričleneniu prišlo až schváleným návrhu 
ústavného zákona „o inkorporácií územia bývalým Poľskom v ro-
koch 1920, 1924 a 1938 zabraného“ z 22. decembra 1939. Po 
podpísaní tohto návrhu zákona J. Tisom bol ústavný zákon vyhlá-
sený 30. decembra 1939 v Slovenskom zákonníku čiastka 71 pod 
číslom 325. Toho istého dňa nadobudol platnosť. Bližšie k právnej 
stránke inkorporácie pozri: CIĄGWA, J.: Slovenský právny systém 
na severnom Spiši v rokoch 1939 – 1945. In: Terra Scepusiensis. 

Správa podpredsedu Slovenskej národnej rady  
mjr. Milana Poláka o obnovení predmníchovských hraníc  
na hornej Orave a severnom Spiši
autor    MGR. EDUARD LAINCZ
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ročnom vojnovom období, ktoré bolo 
pre miestne obyvateľstvo po stránke 
hospodárskej, ekonomickej, sociálnej 
a kultúrnej veľmi prosperujúce (pre-
dovšetkým v porovnaní s vývojom na 
území predvojnového a hlavne voj-
nového Poľska), sa stalo toto územie 
v roku 1945 opätovne sporným.7

Po oslobodení tohto územia Čer-
venou armádou v prvých mesiacoch 
roku 1945, vznikli začiatkom februára 
vo všetkých obciach slovenské národ-
né rady a vojaci vracajúci sa z frontu, 
vytvorili slovenské milície. Ich hlav-
nou úlohou bolo ochraňovať miestne 
obyvateľstvo pred rôznymi lúpežný-
mi bandami.8 Miestne obyvateľstvo 
týmito opatreniami naznačilo, že sa 
chce pripojiť po vojne k Českosloven-
skej republike. Napriek tejto ich snahe 
krakovský vojvoda Kazimierz Pasen-
kiewicz už 15. februára 1945 nariadil 
starostovi Nového Targu Karolovi Chli-
pałovi, zaviesť na tomto území poľskú 
administratívu. Táto ich snaha sa nepodarila, pretože na 
odpor sa postavila slovenská pohraničná stráž a žandár-
stvo, ktoré malo aj podporu miestneho obyvateľstva. Proti 
zavedeniu poľskej správy bol aj sovietsky veliteľ, ktorý rie-
šenie hraničných sporov odkladal na obdobie po vojne.9

Túto zložitú situáciu chcela československá vláda čo 
najskôr vyriešiť. Treba však poznamenať, že vyriešenie 
hranice medzi Poľskom a Československom nebolo ur-
čite jednoduché. Ukázalo sa, že otázka severného Spiša 
a hornej Oravy nehrala v tomto období v očiach českoslo-
venskej vlády primárnu úlohu. Hlavnou témou totiž bola 
otázka, ku ktorému štátu sa pričlení územie Tešínska.10 Už 
5. mája 1945 sa konala v Košiciach porada českosloven-
skej vlády, kde sa riešila práve otázka poľsko-slovenských 
hraníc. Prijalo sa rozhodnutie, že inkorporované územia sa 
vrátia späť Poľsku a tým sa hranica Československej repub-
liky vráti na úroveň spred roku 1938. Následne o tomto 

Levoča - Wrocław : Klaštorisko n. o., 2003, s. 927-937.; BAKA, I.: 
Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2006, s. 165.

7  LAINCZ, E.: Inkorporované územie severného Spiša v rokoch 
1939 – 1945. Diplomová práca. Trnava : Katedra histórie FF TU, 
2012,  s. 17-105.

8  MAJERIKOVÁ, M.: Príspevok k povojnovým perzekúciám Slo-
vákov..., s. 140.

9  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszósci slowackiej na Spiszu i Orawe 
w latach 1945 – 1957. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2003, 
s. 15.

10  KAMIŃSKI, M. K.: Polsko – Czechosłowackie stosunki po-
lityczne 1945 – 1948. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1990, s. 54-73.; FRIEDL, J. – JIRÁSEK, Z.: Rozpačité spo-
jenctví Československo-polské vztahy v letech 1945 – 1949. Praha 
: Aleš Skřivan ml., 2008, s. 26-107.

rozhodnutí boli vyrozumená poľská 
a sovietska vláda.11 Následne 9. mája 
štátny tajomník na MZV v Prahe Vla-
dimír Clementis predložil dispozíciu 
Predsedníctvu Slovenskej národnej 
rady (ďalej SNR), aby zariadili kurié-
rom stiahnutie pohraničných orgánov 
za predmníchovské hranice. Rovna-
ko Clementis oznámil, že na základe 
príkazu vicekomisára Vyšinského so-
vietska vláda obsadila svojím vojskom 
hranice na území Spiša a Oravy.12

V tejto situácií obyvateľstvo Jur-
gova a okolia 12. mája 1945 na verej-
nom zhromaždení prijalo manifest, 
na základe ktorého žiadalo slovenské 
školstvo a slovenské bohoslužby. Ve-
rejne sa prihlásili aj k slovenskej ná-
rodnosti.13 Napriek iniciatívam obyva-
teľstva severného Spiša predseda SNR 
Jozef Lettrich 17. mája poveril pod-
predsedu SNR mjr. Milana Poláka, aby 
obnovil predmníchovské hranice na 
severnom Spiši a hornej Orave. Spolu 

s ním bol na toto územie vyslaný aj zástupca Povereníctva 
vnútra mjr. Rudolf Viktorin14. O ich ceste na inkorporova-
né územie a priebehu rokovaní hovorí práve správa, ktorej 
autorom bol spomínaný M. Polák. 

Pokračovanie v ďalšom čísle

11  GAREK, M.: Horná Orava a Severný Spiš..., s.161; ŠTAIGL, J.: 
Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach..., s. 76.

12  MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie severných 
hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Slovenská archivistika, roč. 31, 
1996, č. 2, s. 23.

13  Slovo ľudu Hornej Oravy a Spiša rodákom v Českosloven-
sku a svetovej verejnosti. Bratislava : Komitét utečencov zo Spiša 
a Oravy, 1947, s. 27.

14  Rudolf Viktorin (13.7.1889 Mikulčice-Tešice – 3.6.1986 Bra-
tislava) – spolupracovník partizánskych skupín, ilegálnej SNR, člen 
Vojenského ústredia SNR v Banskej Bystrici. V rokoch 1945 – 1950 
dôstojník ZNB.

Autor správy mjr. Milan Polák

Milan Polák sa narodil 17. augusta 1897 v Čadci. 
Pôvodným povolaním bol učiteľom. Počas vojny sa 
podieľal na príprave Slovenského národného povsta-
nia, pričom v hodnosti kapitána pôsobil na Veliteľ-
stve pozemných vojsk v Banskej Bystrici. Bol spoluza-
kladateľom a funkcionárom Demokratickej strany, 
poslancom Národného zhromaždenia, Slovenskej 
národnej rady i člen jej predsedníctva a taktiež po-
vereníkom zdravotníctva. Zomrel pri autonehode 2. 
augusta 1951 medzi Kostolnou a Záblatím v okrese 
Trenčín.
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autor   AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    M. MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,  
A. JENDŽEJČÍKOVÁ

Krásu spišského a  slovenského folklóru už 65 rokov traduje 
folklórny súbor Spiš z Novej Belej, ktorý pôsobí pri Miestnej sku-
pine Spolku Slovákov v Novej Belej. Oslava tohto krásneho jubilea 
sa konala 24. novembra 2013 v Centre slovenskej kultúry v Novej 
Belej. 

Najskôr však bývalí i terajší členovia súboru spoločne 
vzdávali vďaky Bohu pri príležitosti tohto výročia, po-
čas slovenskej sv. omše v kostole sv. Kataríny Alexan-

drijskej na bohoslužbe slúženej farárom vdp. T. Korczakom. 
Oslavy sa zúčastnili aj viacerí čestní hostia, o. i. gene-

rálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky, podpredseda SSP  
D. Surma, generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, pred-
sedovia OV SSP na Spiši - čestný F. Kurnát a terajší  
F. Mlynarčík, predsedníčka MS SSP v Novej Belej M. 
Bednarčíková, vojt Gminy Nový Targ J. Smarduch, 
predseda Gminej rady W. Parzygnat, poslanci Gmi-
nej rady A. Krištofeková a P. Długi, vdp. farár T. 
Korczak, riaditeľka Gminého kultúrneho strediska 
v Łopusznej J. Kuchta, riaditeľka Gminej knižni-
ce w Łopusznej M. Bednarčíková, riaditeľka ZŠ 
v Novej Belej L. Klukoszowska, bývalý riaditeľ 
gymnázia v Krempachoch J. Szenderewicz, ve-
dúca FS Zelený javor z Krempách M. Wnęko-
vá, vedúci FS Maguranka zo Spišskej Starej 
Vsi P. Zelina, vedúci FS Čardaše z Čiernej 
Hory M. Kikla, predseda Združenia roz-
voja Spiša a okolia J. Kowalczyk, novobe-
liansky rodák a farár z Nedece vdp. J. 
Bednarčík, bývalá vedúca spojeného 
krajanského súboru OV SSP na Spiši A. Mačičáko-
vá z Jurgova, predseda urbáru z Novej Belej B. Kołodziej, 
predseda športového klubu „Łegi“ W. Półtorak.

Na úvod zhromaždených privítal vedúci FS Spiš J. Ma-
jerčak a všetci si minútou ticha uctili zosnulých členov 

FS Spiš. Prítomní hostia gratulovali vo svojich prího-
voroch jubilujúcemu súboru a odovzdali mu 

pamätné darčeky. Gratulačný tele-
gram zaslal tiež vojvoda Malopoľ-
ského kraja J. Miller a predseda 

samosprávy Malopoľského kraja M. 
Sowa. 

Poďakovanie za prácu v prospech 
súboru patrí bývalým vedúcim Emilo-

vi Cervásovi, Františkovi Kurnátovi, ako 
aj terajšiemu Jozefovi Majerčakovi, čo aj 

odznelo v gratuláciách podpredsedu SSP 
D. Surmu a generálneho tajomníka ÚV SSP 

Ľ. Molitorisa, ktorý im zároveň odovzdal 
ďakovné listy Spolku Slovákov v Poľsku za 

prácu v prospech folklórneho i krajanského 
diania. Získal FS Spiš pamätnú knihu, do ktorej 

sa neskôr zapísali všetci účastníci podujatia, aby takýmto 
spôsobom ostala spomienka na túto oslavu. Generálny 
konzul SR v Krakove M. Lisánsky odovzdal pozdrav od mi-

nistra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí 
SR M. Lajčáka a blaho-
želal súboru k peknému 
výročiu. Súbor získal tiež 
vyznamenanie udelené 
Gminou radou Gminy 
Nový Targ „Zaslúžený pre 
Gminu Nový Targ v ob-
lasti kultúry“, ktoré odo-
vzdal predseda gminnej 
rady W. Parzygnat a A. 
Krištofeková do rúk ve-
dúceho súboru J. Majer-
čaka. Vojt Gminy Nový 

Oslava 65. výročia FS SPIŠ z Novej Belej

 Vdp. farár T. Korczak prijíma obetné dary od členov súboru

krajanského súboru OV SSP na Spiši A. Mačičáko-
Novej Belej B. Kołodziej, 

Tanečný pár  

manželia M. a J. Bednarčíkovci

 Gratulácie od hostí pre FS Spiš preberá vedúci J. Majerčak 
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Targ J. Smarduch gratuloval súboru a zároveň sľúbil finanč-
nú podporu pre FS Spiš vo výške 2000 zlotých. 

Gratulantom a tým, ktorý podporujú činnosť súboru, 
vyjadril poďakovanie vedúci súboru J. Majerčak, ktorý 
zároveň oslovil rodičov v hľadisku, aby sa nebáli posie-
lať svoje deti do súboru a poďakoval tým, ktorých 
deti práve vstúpili na javisko. A konečne ono pat-
rilo folkloristom. Najskôr divákov potešil svojím 
vystúpením detský folklórny súbor Malí Beľania 
v početnom a novom zložení, ktorý uviedol hry 
a zábavy na pasienku. Špeciálne pri tejto peknej 
príležitosti vystúpili so svojim programom bý-
valí členovia súboru, ktorí účinkovali v 80-tych 
rokoch minulého storočia a druhý kolektív, 
ktorý pôsobil koncom 90-tych rokov. Boli to 
pestré programy, v ktorých si bývalí členo-
via pripomenuli obdobie, keď javiská pa-
trili práve im. Potom prišiel na rad terajší 
kolektív FS Spiš s pásmom slovenských a 
spišských piesní a tancov. Diváci prija-
li všetkých vystupujúcich s obrovským 
potleskom. Publikum si popritom za-
spievalo pesničky, ktoré hrala ľudová kape-
la FS Spiš, veď ešte aj v hľadisku bolo veľa bývalých 
členov súboru, ktorí vždy s ochotou uvítajú každé jeho 
vystúpenie. Pred divákmi sa prezentovali aj absolventi 
školenia hry na tradičné hudobné nástroje spolu so svo-
jimi inštruktormi. Záver patril novému programu FS Spiš 
s názvom Fľaškový tanec, v ktorom vírili krásne a pes-
trofarebné spišské kroje. Nakoniec súbor získal od zá-
stupcov obecnej rady v Novej Belej M. Bednarčíkovej  
a P. Długeho krásny kôš ruží, gratulácie a všetci mu zaspie-
vali Živio. A aby ostala pre nasledujúce generácie pamiat-
ka zo spoločného stretnutia, prítomní boli zachytení na 
spoločnej fotografii. 

Večerný program patril ľudovej veselici, počas ktorej 
sa spievali ľudové pesničky a hrala tiež ľudová kapela, pri 
ktorej melódiách sa tancovalo. Bol to večer venovaný spo-
mienkam, radosti zo spoločných stretnutí a veselý spev sa 
niesol belianskym chotárom široko-ďaleko. Členovia sú-
boru boli radi, že sa dočkali takejto peknej oslavy a prajú 
si, aby budúcnosť preniesla ešte veľa podujatí venovaných 
folklóru. 

Podujatie bolo realizované aj vďaka projektu Spoločne 
do budúcnosti – 65 rokov folklórneho súboru Spiš, ktorý 
bol podporený z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych ob-
lastí. Každý účastník si odniesol príležitostnú publikáciu 

65 rokov činnosti FS Spiš, ako aj CD s nahrávkami piesní 
v podaní členov súboru a DVD s archívnymi záznamami 
starších vystúpení súboru.

Z histórie FS Spiš
„Nezabúdajme na to, čo nám ponechali naši predko-

via – nedovoľme, aby dedičstvo našich predkov upadlo do 
zabudnutia.“ - táto veta v plnej miere odovzdáva zmysel 
činnosti súboru, ktorý vznikol z potreby sŕdc mnohých kra-
janov a aj vďaka ich odhodlaniu sa mohla cez tie všetky 
uplynulé roky napĺňať. 

História FS Spiš sa začala písať v roku 1948, krátko po 
založení Miestnej skupiny Spolku Čechov a Slovákov v No-
vej Belej. Bolo to veľmi spontánne, keď sa skupina nadšen-
cov rozhodla, že chcú mať súbor, ktorý bude zastupovať 
obec na rozličných kultúrnych i spoločenských poduja-
tiach doma i na okolí. V ich záujme bolo, aby sa tradovali 

zvyky, ktorými voľakedy život na dedine oplýval. Uve-
domovali si, že keď odídu starší ľudia, mladá 

generácia sa nebude mať od koho do-
zvedieť, ako to voľakedy bývalo, napr. 

pri páračkách, so svadobnými zvykmi, 
ale aj ako vyzerá miestny kroj, pretože 

rastúce tempo života už skoro vytlačilo 
tradičný odev z ich šatníka. Boli to zák-

ladné pohnútky, ktoré viedli k zorganizo-
vaniu súboru. Iniciatíva vznikla a bolo ju 

potrebné uviesť do života. Postarali sa o to 
krajania František Chalúpka a Ján Cervás. 

Na začiatku im pomohol tamojší učiteľ Kolo-
man Sopko, ktorý pochádzal zo Slovenska. On 

im poradil, ako začať s organizáciou, nácvikmi 
a všemožne ich v tomto úsilí podporoval. Naj-

skôr sa obrátili s oznamom o možnosti zapísať 
sa do novovznikajúceho súboru na miestnych 

obyvateľov. Záujem bol pomerne veľký a krajania 
i mlá- dež prichádzali na nácviky veľmi radi. Nácvik prebie-
hal v klubovni. O kroje nebola núdza, veď každý mal doma 
svoj vlastný. Prvé vystúpenia mali členovia súboru v Novej 
Belej, kde po prvýkrát ukázali, čo sa naučili. Následne sa už 
začala odvíjať niť ďalších vystúpení po okolitých obciach. 
Po niekoľkých rokoch sa súbor dopracoval k vysokej úrov-

Chlapčenská časť FS Spiš

kolektív FS Spiš s pásmom slovenských a 

spievalo pesničky, ktoré hrala ľudová kape

Spievajú M. Chalupková  
a J. Klukošovský

 Dievčenská zložka FS Spiš
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ni, vďaka čomu sa neskôr stal súčasťou reprezentačného 
súboru Obvodného výboru Spoločnosti Čechov a Slo-
vákov na Spiši. K zakladateľom tohto zoskupenia patrili  
o. i. krajania František Chalúpka a Ján Cervás z Novej Belej, 
Alojz Galuš z Krempách, Vojtech Mačičák z Jurgova a ďalší. 
Vedúcim súboru, ktorého členmi boli Novobeľania, Krem-
pašania a Jurgovčania, ostal naďalej Ján Cervás a pod jeho 
vedením sa súbor pripravoval na vystúpenia doma i na 
Slovensku. Členovia súboru sa vždy schádzali v niektorej 
zo spomenutých spišských obcí, kde nacvičovali. 

Na toto obdobie si krajania spomínajú veľmi radi, pre-
tože to bola zároveň príležitosť stretnúť sa a porozprávať 
sa o mnohých otázkach tykajúcich sa krajanského hnutia 
v jednotlivých obciach. Tým bol jednak zaistený kontakt 
krajanov a jednak sa vytváral pocit spolupatričnosť, čo 
prospelo i krajanským otázkam. 

V roku 1972 prebral vedenie tohto súboru Jánov syn 
Emil Cervás. Počas jeho vedenia sa súbor zúčastnil na Pod-
polianskych slávnostiach v Detve, čo bolo pre všetkých 
členov veľkým vyznamenaním a zadosťučinením. Neskôr 
prišli spoločnému krajanskému folklórnemu zoskupeniu 
do cesty ťažkosti s dochádzkou na spoločný nácvik a to 
spôsobilo, že sa súbor začal postupne rozpadávať. Najskôr 
sa odpojila krempašská skupina. V úlohe vedúceho súbo-
ru vystriedal v roku 1976 Emila Cervása krajan František 
Kurnát, ktorý bol jeho vedúcim do roku 1983. Na začiat-
ku osemdesiatich rokov minulého storočia mal súbor po-
menej vystúpení, keďže viacerí členovia odišli za prácou 
mimo obce, čo sťažovalo nácviky i jeho chod.

Spoločné nácviky sa opäť rozprúdili až v roku 1983. Ve-
dúcim súboru sa v tom čase stal Jozef Majerčak, ktorý ho 
vedie už tridsať rokov. Čiže pri krásnom 65. výročí FS Spiš 
slávil svoje pekné jubileum 30-ročnej práce v úlohe vedú-
ceho súboru. Do roku 1985 Novobeľania vystupovali ešte 
spolu s Jurgovčanmi, pričom novobeľanskú skupinu vie-
dol Jozef Maječak a jurgovskú skupinu Anna Mačičáková. 
V roku 1985 sa jurgovská časť súboru odpojila a Novobe-

ľania už ďalej pokračovali sami. Pred folklórnym súborom 
nastalo obdobie, kedy sa nevyhnutnou stala generačná 
výmena členov. Mládenci a devy sa poženili a povydávali, 
a tak bolo potrebné získať za nich náhradníkov. Nebolo to 
jednoduché, pretože si dorast žiadny nevychovali. Ak chce-
li súbor zachovať, tak museli urobiť všetko preto, aby sa im 
podarilo prilákať mládež i deti. Preto vedúci J. Majerčak 
založil spolu so sestrou Annou Kovalčíkovou (rod. Majer-
čakovou) detský folklórny súbor Malí Beľania, do ktorého 
sa im podarilo získať mladých nádejných folkloristov. Prvé 
vystúpenia absolvovali v Novej Belej pri rozličných príleži-
tostiach. Postupne sa dostali aj na rôzne podujatia mimo 
obce a z Malých Beľanov tak vyrástol dorast pre FS Spiš. 
Detský súbor už v tom čase zápasil s nedostatkom krojov a 
obuvi. Členovia mali na vystúpenia síce vlastné kroje, ale 
stále sa objavovala otázka, ako to bude v budúcnosti, či sa 
podarí zadovážiť nové kroje a vytvoriť lepšie zázemie pre 
nácvik, najmä v zime. 

V momente vzniku detského folklórneho súboru sa 
zdalo, že už nikdy nebude núdza o dorast pre FS Spiš, ale 
ako sa časom ukázalo, nebolo to tak. Keďže sa nekonali 
ďalšie kolá zápisov pre deti, už v polovici deväťdesiatych 
rokov minulého storočia, po odchode starších členov, FS 
Spiš opäť chýbal dorast. Keď už to vyzeralo tak, že sa sú-
bor rozpadne a pekná tradícia niekoľkých generácií zanik-
ne, podarilo sa získať niekoľkých záujemcov a postupne 
sa opäť činnosť rozhýbala. Podmienky pre nácvik neboli 
najlepšie, ale zanietenosť mladých ľudí pre folklór bola 
veľká, preto ich nič nedokázalo odradiť. Vďaka tomu už 
po niekoľkých rokoch práce FS Spiš opäť začal vystupovať 
v plnom zložení. 

Za všetky tie uplynulé desaťročia sa v súbore vystriedalo 
niekoľko generácií krajanov, ktorí mali veľké srdce pre folklór 
a s radosťou sa mu venovali. Často účasť v súbore prechá-
dzala z otca na syna a z matky na dcéru. Niektorých členov 
spojil FS Spiš na celý život. Folklór sa stal totiž neodlúčiteľ-
nou súčasťou ich života. Napriek viacerým povinnostiam si 

Detské hry na pasienke v podaní Malých Beľanov

Početné zhromaždení diváci a čestní hostia
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vždy našli čas na nácvik a vystúpenia. Aj keď mnohí z nich už 
dnes nepôsobia v súbore, ostali im pekné spomienky a zá-
žitky, ako aj v srdciach láska k folklóru, preto vždy s rados-
ťou uvítajú každú príležitosť pozrieť si jeho vystúpenie. Ako 
niektorí z nich hovoria, keď súbor tancuje, nohy sa im samé 
hrnú do tanca a v oku sa zaskvie aj slzička so spomienkou na 
obdobie, keď v ňom pôsobili.

FS Spiš má vo svojom repertoári tance a spevy zo sever-
ného Spiša. Základnými tancami sú: čardáš, polka, skrížená 
polka, goralská polka, „mazur“, valašský tanec. Vo svojom 
programe má súbor aj zvykoslovné pásma ako ohrávanie 
májov, páračky, priadky, svadobné piesne, čepčenie nevesty, 
pytačky a podobne. Súbor sa zapája do obecných slávností, 
spoločne s miestnymi požiarnikmi udržiava tradíciu ohráva-
nia májov v obci, svoje umenie prezentuje obyvateľom pri 
rozličných príležitostiach, zúčastňuje sa na hodoch či cir-
kevných sviatkoch. So svojím programom 
poteší publikum aj počas podujatí orga-
nizovaných Spolkom Slovákov v Poľsku a 
spestruje vždy taktiež oblátkové stretnutie 
miestnej skupiny, kde je vrelo vítaný. 

Počas svojej existencie sa FS Spiš zú-
častnil mnohých významných podujatí 
doma i v zahraničí, okrem iného, Zama-
gurských folklórnych slávností v Červe-
nom Kláštore, viackrát Podpolianskych 
folklórnych slávnosti v Detve, Dní zahra-
ničných Slovákov, kde FS Spiš účinkoval 
už viackrát a v roku 2000 sa mu podarilo 
prezentovať sa aj na doskách 
Slovenského národného 
divadla v Bratislave. Členo-
via súboru sa zúčastnili tiež 
Festivalu Jánošíkov dukát 
v Českej republike, Podro-
hačských folklórnych sláv-
ností, Folklórnych slávností 
na Kysuciach, Festivalu ná-
rodov na Hore sv. Anny na 
Sliezsku, Festivalu v Ursuse, 
Goralského karnevalu v Bu-
kowine Tatrzańskej, Spišskej 
zimy, Zamagurského plesu v Bratislave, Stretnutí s kultú-
rou v Červenom Kláštore a ďalších regionálnych i nadregi-
onálnych podujatí. Viackrát prezentovali slovenský a spiš-
ský folklór na Krakovskom rínku, Dňoch slovenskej kultúry 
v Malopoľsku, Fašiangoch-Ostatkoch v Krempachoch, Pre-
hliadkach krajanských dychoviek a iných akciách Spolku 
Slovákov v Poľsku. Svoje umenie predviedli tiež skupinám 
Američanov, ktoré prichádzali do Novej Belej, kde hľadali 
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lat działalności
rokov činnosti65

Tradície, zvyky a kultúra sú rozlišovacím znakom každej spoločnosti či komunity, 
ktorá sa ich snaží zachrániť od zabudnutia a odkázať nasledujúcim generáciám. V tomto 
duchu vyvíjal a vyvíja svoju činnosť folklórny súbor Spiš, ktorý pôsobí pri Miestnej skupi-
ne Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej a svoje sídlo má v novovzniknutom Centre 
slovenskej kultúry. Štúdia pojednáva o spomínanom folklórnom súbore od jeho vzniku 
v roku 1948 až po súčasnosť, pričom podáva informácie nielen o zložení, pôsobení či 
repertoári tohto zoskupenia, ale tiež o miestnom kroji, tradíciách a v neposlednom 
rade o vedúcich súboru, ktorí boli vždy zároveň poprednými činiteľmi Spolku Slová-
kov v Poľsku a i takýmto spôsobom sa podieľali na udržiavaní slovenského národného 
povedomia na severnom Spiši.

* * *
Tradycje, zwyczaje oraz kultura ludowa są ważnymi elementami podkre-

ślającymi odrębność każdej społeczności, względnie wspólnoty. Jej ochrona od 
zapomnienia i zachowanie jej dla następnych pokoleń jest ważnym działaniem 
pielęgnującym pamięć. W tym duchu działalność tę rozwijał i nadal prowadzi 
zespół folklorystyczny „Śpis”, który działa przy Kole Towarzystwa Słowaków  
w Nowej Białej i ma swoją siedzibę w nowopowstającym Centrum Kultury Słowackiej. 
Artykuł opisuje dzieje zespołu od jego powstania w 1948 roku aż do współczesności. 
Zawiera cenne informacje dotyczące nie tylko składu, działalności, czy też repertua-
ru zespołu, lecz również informacje o miejscowym stroju ludowym, lokalnej tradycji 
oraz o kierownikach zespołu, którzy byli równocześnie czołowymi przedstawicielami 
Towarzystwa Słowaków w Polsce, uczestniczącymi tym samym w podtrzymywaniu 
słowackiej tożsamości narodowej na północnym Spiszu.

* * *
Traditions, customs and culture are the distinguishing marks of each society or com-

munity which tries to maintain and to hand them down from generation to generation. 
In this spirit the folklore ensemble Spiš has carried on its activity under the aegis of 
the local organization of the Association of the Slovaks in Nová Belá; its seat is in the 
newly-opened Centre for Slovak Culture. The study deals with the folklore ensemble 
from its birth in 1948 until now; it provides information not only on the composition, 
activities or repertoire of this body, but also on folk costumes and traditions, and 
last but not least on the leaders of the ensemble who have always been prominent 
activists of the Association of the Slovaks in Poland. In this way they also participated 
in maintaining the Slovak national consciousness in Northern Spiš. 
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svoje korene a chceli aj prostredníctvom domáceho sú-
boru zažiť atmosféru, aká vládla voľakedy na veseliciach, 
o ktorých počuli od svojich predkov. 

FS Spiš získal za svoje vystúpenia mnohé ocenenia, pa-
mätné diplomy, ktoré sú dôkazom vynakla-
daného úsilia vedúceho i všetkých členov. 

Súbor to nie je len názov. To sú predo-
všetkým ľudia, ktorí ho tvoria a vkladajú do 
toho celé svoje srdce, ako aj úsilie o konti-
nuitu tradície a ľudovej kultúry obce Nová 
Belá, začínajúc od zakladateľov prostred-
níctvom ich pokračovateľov – vedúcich 
a nespočetného množstva členov, ktorí sa 
vystriedali za všetky uplynulé roky.

Vedúci súboru sa snaží pokračovať 
v tom, čo do súboru vniesli predchádzajú-
ce generácie. K repertoáru boli pripojené 

aj programy so slovenskými 
tancami z rozličných regió-
nov Slovenska. Mladým ľu-
ďom sa snaží vštepiť lásku 
k folklóru ich predkov, ako 
aj vedomie, že odkaz našich 
otcov je naďalej živý a trvá 
podnes. Najlepším spôso-
bom, ako im to odkázať je 
spev a ľudový tanec, v kto-
rom môžu vyjadriť seba, 
svoje pocity a emócie. 

Jubileum 65 rokov bolo 
zároveň výbornou príležitosťou, aby sa stretli bývalí i aktu-
álni členovia súboru. Pre mladých to bola výmena skúse-
ností, pre starších to bolo stretnutie po rokoch a privolanie 
výnimočných, neopakovateľných zážitkov. 

FS Spiš vyjadruje prostredníctvom časopisu Život po-
ďakovanie všetkým, ktorý sa zúčastnili oslavy 65. výročia 
činnosti, ako aj tým, ktorí prispeli k tomu, aby sa mohlo 
takéto pekné výročie sláviť. 
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Vystupuje hosťujúci súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi

Príležitostná publikácia a CD nosiče
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autor    MARIÁN SMONDEK
V našej návšteve v hájovni na Rovniach budeme dnes pokra-

čovať. Naposledy sme spoločne nahliadli a  priblížili si expozíciu 
venovanú Milovi Urbanovi, ktorá sa nachádza v  hospodárskej 
budove a dnes prejdeme do hájovne, v ktorej sa Milo Urban na-
rodil. Narodil sa vlastne v inej hájovni, ktorá stála síce na tomto 
mieste, avšak v  roku 1912 zhorela a  dom, v  ktorom sa aktuálne 
nachádza Hviezdoslavovo múzeum, bol na tomto mieste postave-
ný namiesto tej starej, zhorenej.

A ako sa vlastne Hviezdoslav dostal do hájovne? Keď pí-
sal dielo Hájnikova žena, žil neďaleko, v Námestove, 
kde pracoval ako právnik a chodil sa liečiť do kúpeľov 

na Slanej vode a jednou z procedúr liečby boli i prechádz-
ky, počas ktorých mal možnosť spoznávať okolitú prírodu 
i ľud, ktorý sa živil v tom čase drevovýrobou a vlastne po-
čas týchto prechádzok sa zoznámil aj s tunajšími hájnikmi, 
s rodinou Lachovcov. Azda najväčšou inšpiráciou bola pre 

básnika hájnička, ktorá sa, ako sa povráva, básnikovi veľmi 
zapáčila.

Hájnička bola zároveň inšpiráciou pre napísanie lyric-
ko-epického diela Hájnikova žena. A práve tomuto dielu 
je múzeum predovšetkým venované. Veď ktorý žiak sa na 
slovenčine neučil tie známe slová, ktoré zazneli v úvodnej 
časti nazvanej Pozdrav:

Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,
v opravdu priamom, bratskom cite
otvoriac lono dokorán,

Hájovňa na Rovniach (2)

básnika hájnička, ktorá sa, ako sa povráva, básnikovi veľmi 

Tradičná výbava hájovne na Orave

P.O. Hviezdoslav
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a srdečnosť kde odveká,
kde nikdy nevyspela zrada,
bez dotazu, kto on, čo hľadá,
na lono to, hľa, v objem sladký
ramenom láskyplnej matky
pritúliac verne človeka...
Len okamih tam pobudnutia:
už mŕtvie bôľ, už slabnú putá,
zrak čistí sa, tlak voľneje,
i oživujú nádeje;
len jeden pokyn, zášum lesný,
len jeden horskej riavy skok:
a duša už sa ladí k piesni,
tkne sa jej bičík prečudesný –
a srdce hupká vozvysok;
len jedno orla skolotanie,
len jeden švihot sokola,
prez horu mužné zahvízdanie,
na holiach jeden záblesk vatry:
a nás už chváce povoľa,
duch už sa zažal, už sa jatrí,
plamenným krídlom šibe hor’,
jak v nebo naspäť meteor;
len chvíľka, ako vzdušný vlas
čo preletí nám ponad hlavu –
a už ju máme, myseľ hravú:
zmladenej duše prez dúbravu
tak strie sa, ako dúhy pás...
...Z tej duše pozdravujem vás!

Prvá miestnosť je vlastne rozborom najväčšieho lyric-
ko-epického diela tohto najvýznamnejšieho slovenského 
básnika Hájnikovej ženy, do ktorého okrem opisu prírody 
a života oravského ľudu zakomponoval Hviezdoslav tragé-
diu – vraždu grófskeho hájnika Artuša Vilániho. Preto jed-
nou z rekvizít múzea je kuchynský nôž, ktorým ho hájniko-
va žena zabila.

Vražda, ako taká je však do tohto diela zakomponovaná 
a nie je opisom pravdivej histórie, ktorá by sa v hájovni na 
Rovniach naozaj odohrala. Básnik ako právnik chodil totiž 
po súdoch a z rôznych súdnych procesov čerpal taktiež ná-
mety pre svoje diela. Veď hájnička, ktorá tu spolu 
s hájnikom žila, mala veľký počet detí a o vražde 
tu nikdy nebolo počuť.

Hájnický život tejto horárni bol ťažký hlavne 
v zime, keď napadli dva metre snehu. Vtedy bola 
hájovňa úplne odrezaná od sveta a hájnici muse-
li vyžiť zo základných potravín, teda z toho, čo si 
vypestovali na okolitých poliach. V hájovni vraj 
bola dobre podelená práca, v hájovni mali totiž 
paholkov, ktorí sa starali o polia a hospodárstvo, 
hájnik bol zároveň pracovníkom oravského kom-
posesorátu a mal na starosti oravské lesy a tak sa 
vraj o hájničku, ako to znovu zlé jazyky povedia, 
staral básnik. A tak nájdeme v prvej miestnosti 
okrem spomínaného vražedného noža tradičnú 
posteľ, stôl, kuchynskú výbavu, hygienické nára-
die či piecku na kúrenie.

Ďalšia miestnosť predstavu-
je pracovný kútik básnika, ktorý 
často navštevoval hájovňu a spria-
telil sa s hájnickou rodinou. Sú tu 
tie prezentované kópie rukopisov 
a poznámok básnika k dielu. Po-
chádzajú z najtvorivejšieho bás-
nikovho obdobia. Nájdeme tu 
i niekoľko obrazov zobrazujúcich 
Hviezdoslavove diela. Ďalej tu náj-
deme dobový kabát a typický mo-
týlik, aký básnik nosieval.

Ďalšia miestnosť je venova-
ná básnikovmu životu. Nájdeme 
tu fotografie z Vyšného Kubína, 
v ktorom sa v roku 1849 narodil, 
sú tu tiež staré zábery na kúpele 
na Slanej Vode, ktoré po druhej 
svetovej vojne zanikli, na dom, 
v ktorom v Námestove praco-
val a v ktorom napísal svoje naj-
väčšie diela. V tejto miestnosti 
nájdeme taktiež všetky vydania 
Hájnikovej ženy, od najstaršie-
ho v Slovenských pohľadoch, až 
po tie najnovšie. Celý príbeh bol 
spracovaný či už hudobne, alebo 
výtvarne a azda najkrajším zobra-

zením je cyklus 16 obrazov, ktoré namaľoval Martin Ben-
ka, na ktorých zachytil celý dej. Dej bol spracovaný taktiež 
v divadelnej forme i vo forme inscenácie, ktorá sa dostala 
na televízne obrazovky. Azda najznámejšia je inscenácia 
z roku 1971, v ktorom hájnika hrá Jozef Adamovič, hájnič-
ku Božidara Turzonovova a grófskeho hájnika Michal Do-
čolomanský.

Úryvky z tejto inscenácie si môžete dokonca pozrieť. 
Na sedenie je prichystaných 14 pníkov, ktoré stráži socha 
hájnikovej ženy. Na ne si pohodlne sadnete a budete sa 
cítiť ako v kine. A prečo práve štrnásť? Vraj toľko detí mala 
hájnička, ba dokonca ešte o štyri viac, ale tie zomreli pri 
narodení alebo ešte ako veľmi malé deti. 

Písací stôl básnika

Interiér kuchyne z Hájnikovej ženy s vražedným nožom
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KRÁTKO Z ORAVY, SPIŠA A SLIEZSKA

Hody na sv. Martina v Krempachoch
Dňa 11. novembra sa uskutočnili hody na sv. Martina 

v Krempachoch, ktoré zhromaždili veľký počet veriacich 
počas slávnostných bohoslužieb. Na slovenskej sv. omši 
prišiel medzi obyvateľov Krempách hlásať Božie slovo 
novokňaz P. Duffala z Chmelnice, ktorý má svoje korene 
v tejto obci a spolu s ním slávil patróna tamojšieho kosto-
la spišskostaroveský dekan vdp. O. Želonka zo Spišských 
Hanušoviec. Na poľskej sv. omši slávil 50 rokov kňazstva 
prelát z Nového Targu dp. M. Łukaszczyk. Spolu s nimi eu-
charistiu slávili viacerí pozvaní kňazi z okolitých obci a nie-

len. Hodové sv. omše ozvláštnila mládež, deti, dychovka, 
hasiči a početní veriaci oblečení do spišských krojov. (fp)

Ondrejské stretnutie v Mikołove
Krajania na Sliezsku majú pekný zvyk a vždy na Ondre-

ja si usporiadajú v rámci svojej miestnej skupiny stretnu-
tie. Tento rok sa stretli 30. novembra 2013 v klubovni v 
Mikołove, kde veselo strávili čas, okrem iného lúštením 
fazule, páraním peria, spomienkami na dávne časy, spe-
vom slovenských ľudových pesničiek a hrou na hudobné 
nástroje. Podvečer si išli spoločne prezrieť v Kultúrnom 
dome v Mikołove výstavu maliarstva slovenských, českých 
a poľských autorov. Bol to pre nich príjemne strávený deň. 
(brono)

Hody v Novej Belej
Na sv. Katarínu, t.j. 25.11.2013, sa uskutočnili hody 

v Novej Belej a veriacich prekvapil i prvý sneh. Slovenskú 

hodovú sv. omšu odbavoval farár zo Spišskej Starej Vsi vdp. 
P. Garaj. Prítomní boli aj viacerí farári a kapláni z nedecké-
ho dekanátu. Po bohoslužbe sa veriaci rozišli do svojich 
domácnosti spolu s hosťami, ktorí prišli k nim. Najskôr 
však si ešte pozreli pestrofarebné stánky, ktoré ponúkali 
rozličné hračky a sladkosti, z čoho mali radosť najmä deti. 
(aj)

V. memoriál Grzegorza Wesołowského
V polovici novembra sa na Orave uskutočnil V. me-

moriál Grzegorza Wesołowského o Pohár kardinála Sta-
nisława Dziwisza. Turnaj sa konal zároveň v štyroch športo-
vých halách v Pekelníku, Veľkej Lipnici, Jablonke a taktiež 
v Załucznom.

Tohoročného memoriálu sa zúčastnilo 27 družín, ktoré 
boli rozdelené do štyroch kategórii. V kategórii gymnázia 
dievčatá spomedzi štyroch družín vyhralo družstvo zo 
Załuczného, v kategórii gymnázia chlapci z troch prihláse-
ných družín si najlepšie počínalo SKS Ochotnica Górna.

Druhú vekovú kategóriu tvorili stredoškoláci a starší, 
ktorá bola taktiež rozdelená na ženskú a mužskú kategó-
riu. Do kategórie žien sa prihlásilo 8 družín a tak boli roz-
delené do troch eliminačných skupín, a ďalej postúpili len 
najlepšie družiny, spomedzi ktorých prvé miesto v tejto 
kategórii získali Góralki Nowy Targ.

Najpočetnejšie bola zastúpená kategória mužov, do 
ktorej sa prihlásilo až dvanásť družín. Tieto družiny boli 
rozdelené na štyri eliminačné skupiny. Po mnohých zápa-
soch si nakoniec prvenstvo vybojovalo mužstvo Szalone 
promile.

Nápad zorganizovať volejbalový turnaj na Orave mal 
dosť skomplikovanú históriu, pretože na jej počiatku bola 
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smrť mladého človeka Grzegorza Wesołowského, ktorý 
zomrel počas volejbalového zápasu. Boli to ťažké chvíle 
pre jeho najbližšiu rodinu i blízkych priateľov. Na základe 
iniciatívy vdp. Pawła Kubaniho po jeho smrti najbližší spí-
sali svedectvá týkajúce sa života Grzegorza. Po pol roku na 
spoločnom stretnutí vznikol nápad zorganizovať volejbalo-
vý turnaj na jeho pamiatku, pretože Grzegorz mal volejbal 
veľmi rád a počas jedného zo zápasov zomrel. Organizač-
né veci zobrali na seba okrem spomínaného už dp. P. Ku-
baniho Jakub Dyrcz i Mateusz Lichosyt a tak sa už tento 
rok uskutočnil piaty ročník volejbalovej súťaže na Orave. 
(zdroj: memorialgrzegorza.pl)

Nové investície v gmine Jablonka
Jeseň je obdobím, počas ktorého žneme úrodu pomaly 

sa končiaceho roka, a to nielen na poliach a záhradkách, ale 
i v oblasti stavebných investícií, ktoré boli realizované počas 
roka. Aj v gminie Jablonka bolo takýchto investícií viac.

Ešte koncom októbra bolo pri základnej škole v Hornej 
Zubrici v časti Zimná Diera, otvorené nove multifunkčné 
ihrisko, prispôsobené pre futbal, volejbal a basketbal. Na 

druhý deň bola slávnostne otvorená cesta do Pieronkov 
v Podvlku.

Novembrové počasie síce už tak veľmi neprialo sláv-
nostiam v plenéri, 7. novembra bola otvorená obnovená 
cesta v Jablonke Boroch z Chyžnika do Šalasu. O dva dni 

Hraničný priechod Trstená - Chyžné získal 
novú tvár

Od začiatku novembra sa vodiči môžu zo zrekonštru-
ovaného hraničného prechodu na Orave medzi Trstenou 
a Chyžným. Doterajšia nočná mora sa stala už minulosťou, 
a priechod medzi oboma krajinami sa skvie v plnej kráse. 
Slovenská správa ciest ešte v roku 2011 pripravila projekt 
rekonštrukcie cesty na hraničnom priechode, ktorá sa 
mala začať už vlani, avšak výsledky prvej verejnej súťaže 
zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. Nová zmluva bola 
uzatvorená až koncom júla. Práce na oprave priechodu tr-
vali tri mesiace a stáli viac ako 630-tisíc eur. (ms)

Výtvarná súťaž v Krempachoch
V novembri prebehla v Obecnom kultúrnom dome 

v Krempachoch výtvarná súťaž s tematikou jesene, do kto-
rej sa zapojili početní žiaci, ktorých práce ocenili porota 
a za svoje úsilie získali aj pekné ceny. (fp)

neskôr sa tešili obyvatelia Oravky z otvorenia nového mos-
tu spájajúceho centrum z časťou Za vodou.

Prvé reálne efekty sú viditeľné už aj v rámci výstavby 
kanalizácie v Chyžnom, kde bola 9..novembra slávnostne 
otvorená čistiareň odpadových vôd, ktorá bola realizo-
vaná z prostriedkov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce 
Jablonka – Trstená, a 10. novembra t.r. bol slávnostne sprí-
stupnený chodník z Jablonky do časti Husté Domy popri 
ceste do Veľkej Lipnice. (zdroj: jablonka.pl)

Nová lektorka na Katedre slovakistiky
Od nového akademického roka na Katedru slovakistiky 

Jagelovskej univerzity v Krakove prišla nová lektorka Mgr. 
Adela Gabríková, PhD., ktorá je vyslanou lektorkou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky. Koncom októbra t.r. navštívila sídlo Spolku Slovákov 
v Poľsku a redakciu Život. Stretla sa s generálnym tajomní-
kom ÚV SSP Ľ. Molitorisom, šéfredaktorkou časopisu Život 
A. Jendžejčíkovou a redaktorkou M. Majerikovou-Molito-
ris. Diskutovalo sa na rôzne témy. (aj)
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Tohtoročná porada Života priviedla krajanov do neveľkej spiš-
skej dedinky Repiská, ktorú mnohí z  nich doteraz nemali mož-
nosť ani len navštíviť. A  práve tento rok sa im naskytla k  tomu 
výnimočná príležitosť.

Stretnutie krajanov sa začalo už tradične sv. omšou 
v slovenskom jazyku v kostole Božieho milosrdenstva 
v Repiskách – Bryjovom Potoku, ktorú tento rok ce-

lebroval spišskostaroveský dekan vdp. Ondrej Želonka. Po-
čas svojho príhovoru si zaspomínal na viacerých spišských 
rodákov pochádzajúcich, či pôsobiacich na severnom Spi-
ši, ktorých osobne poznal a ktorých si nesmierne vážil. Sv. 
omša bola obetovaná za všetkých krajanov, ktorí svojou 
činnosťou prispievajú k udržaniu dedičstva našich otcov 
a zároveň za zosnulých krajanov z Repísk.

Pochváliť treba aj dvoch repišských miništrantov – 
J. Mandela a M. Ligasa za to, že pekne prečítali čítania po 
slovensky aj napriek tomu, že sa slovenčinu neučia.

Po sv. omši sa krajania presunuli do požiarnej zbrojni-
ce, kde porada pokračovala. Na úvod sa slova ujal hostiteľ, 
predseda miestnej skupiny SSP v Repiskách – Bryjovom 
Potoku Ján Jurgovian, ktorý privítal všetkých krajanov, 
otvoril tohtoročnú poradu Života a slovo odovzdal šéfre-
daktorke Života Agáte Jendžejčíkovej, ktorá najprv poďa-
kovala všetkým doručovateľom za ich neoceniteľnú prácu 

v prospech redakcie i krajanov, a taktiež neopomenula ani 
dopisovateľov, vydavateľa, ktorým je ÚV SSP v Krakove, 
a redaktorov časopisu Život, ktorí dennodenne pracujú na 
zdokonaľovaní krajanského časopisu.

Následne A. Jendžejčíková poinformovala krajanov 
o zvýšení ceny predplatného za jeden kus života na 3,00 
zloté, a tým pádom sa cena ročného predplatného do 
miestnych skupín zvýšila na 36,00 zlotých. Cena ročného 
predplatného v rámci Poľska bude stáť 55,20 zlotých, na 
Slovensko za ročné predplatné krajania zaplatia 72,00 zlo-
tých. Cena za predplatné do Európy a zámoria normálnou 
poštou bude v roku 2014 stáť 156,00 zlotých a leteckou 
prioritnou zásielkou 192,00 zlotých.

A ako dopadol končiaci sa rok 2013 z hľadiska pred-
platného? V tomto roku bolo spolu predplatených 1562 
kusov Života, z toho 960 výtlačkov do miestnych skupín 
na Spiši a 323 výtlačkov do miestnych skupín na Orave. Vo 
vnútroštátnej zásielke v rámci Poľska bolo rozposielaných  
135 kusov Života, na Slovensko 32 kusov, do USA a Kanady 
40 kusov, z čoho 16 kusov leteckou zásielkou. Do Európy 
boli zasielané 4 exempláre. Okrem toho boli Životy zasie-
lané na úrady v Poľsku i na Slovensku a v rámci povinnej 
zásielky vyplývajúcej zo zákona 17 kusov do poľských kniž-
níc. Oproti predchádzajúcemu roku redakcia zaznamenala 
pokles v počte predplatného o 3 kusy.

V súťaži o „Zlaté pero“ – teda o najaktívnejšieho do-
pisovateľa redakcie, podobne ako po minulé roky, sa 
opätovne suverénnym víťazom stal krajan František Pa-
ciga z Krempách. Je stálou oporou redakčného kolektívu 

Porada Života 2013

Za predsedníckym stolom: A. Jendžejčíková, J. Jurgovian, Ľ. Molitoris, D. Surma a F. Harkabuz 

Výherca súťaže  O zlaté pero F. Paciga
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a okrem pravidelného spravodajstva zo života v Krempa-
choch i na Spiši nás pravidelne obohacuje aj svojimi kvalit-
nými fotografiami. Spomedzi oravských krajanov aj tento 
rok k tým najaktívnejším patril už zosnulý Karol Novák, 
vďaka ktorému sme mali možnosť nejedenkrát načrieť do 
histórie Oravy.

Následne bolo hodnotené predplatné podľa miestnych 
skupín, teda súťaž predplatiteľov, počas ktorej všetci do-
ručovatelia dostali zároveň finančnú odmenu a diplom za 
doručovanie časopisu Život do krajanských domácností. Je 
to však viac symbolická odmena, pretože žiadna odmena 
nedokáže náležite vynahradiť túto nezištnú prácu jednot-
livých doručovateľov. Popri hodnotení sa hneď aj plánova-
lo, ako bude približne vyzerať predplatné na rok budúci, 
aby sa celkové predplatné udržalo na aktuálnej úrovni, 
respektíve, aby sa aspoň trochu zvýšilo. V rámci hodnote-
nia sa výsledky súťaže výrazne nezmenili. Život si najviac 
predplácajú krajania v Krempachoch, o čosi menej v Novej 
Belej, Kacvíne a Jurgove. Spomedzi oravských miestnych 
skupín je najviac Životov predplácaných v Jablonke, Pod-
srní, Chyžnom a Podvlku. Treba však podotknúť, že veľká 
vďaka patrí všetkým, čo Život doručujú, pretože len vďaka 
nim sa časopis Život dostáva tam, kde patrí, teda k čitate-
ľom do krajanských domácností.

Týmto bodom boli vyčerpané všetky otázky spojené 
s predplatným na rok 2014 a otvorila sa diskusia, v úvo-
de ktorej sa slova ujal generálny tajomník ÚV SPP Ľudomír 
Molitoris. Vo svojom príhovore najprv poprosil krajanov 
o pomoc pri zvyšovaní počtu predplatiteľov Života, záro-
veň sa dotkol otázky financovania redakcie, a nakoniec 
poďakoval za neúnavnú prácu redaktorov.

Krajania z Nedece sa obrátili na Ľ. Molitorisa s otázkou 
klubovne v Nedeci, ktorá by bola v tejto obci veľmi 
potrebná. Padlo zároveň niekoľko návrhov, kde by sa 
mohla klubovňa nachádzať. Táto otázka by sa však mala 
ďalej riešiť po zvolaní porady výboru MS SSP v Nedeci, kde 
by krajania spolu s gen. tajomníkom Ľ. Molitorisom spo-
ločne prebrali túto otázku a dohodli sa na tom, ako ďalej 
v tejto veci pokračovať.

Do diskusie prispeli viacerí krajania, o.i. Anna Bendi-
ková z Novej Belej, Dominik Surma z Krempách, František 
Kurnát z Novej Belej, Jozef Krišík z Vyšných Lápš. V ich prí-
hovoroch zazneli nielen kritické slová, ale i tie pochvalné, 
v ktorých sa dotkli viacerých pálčivých otázok týkajúcich 

sa cirkvi, školstva, fungovania obvodných výborov na Spiši 
a Orave, a pod. 

Krajan Jakub Milon, predseda DPZ v Repiskách – Bry-
jovom Potoku sa zároveň poďakoval za finančnú podporu 
zo strany Spolku, ktorú krajania dostali na obnovu miest-
nej požiarnej zbrojnice, v ktorej sa nachádza klubovňa 
k výstavbe ktorej krajania kedysi prispeli a teraz pomohli 
s jej opravou. Vďaka tomu tu majú svoje miesto a môžu sa 
pravidelne v zbrojnici stretávať. Po prerokovaní všetkých 
viac či menej pálčivých otázok si krajania pochutili na vý-
bornom obede i na poháriku dobrej pálenky. Napokon si 
veselo zaspievali a  s piesňou na perách sa v ústrety večeru 
poberali domov.

Chceli by sme sa na záver poďakovať v mene redakcie 
i krajanov za ústretovosť a pomoc pri zorganizovaní toh-
toročnej porady DPŽ i Miestnej skupine SSP v Repiskách 
– Bryjovom Potoku, s nádejou, že sa v tejto malebnej spiš-
skej obci o niekoľko rokov opäť stretneme. 

Vendelín Vontorčík, Vendelín Bosák a Augustín Findura preberajú diplomy Krajania zo Spiša

Krajania počas porady
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Z DIANIA NA SLOVENSKU

Oravské kultúrne stredisko oslavovalo
Orava je región, ktorý je v súčasnosti rozdelený medzi 

dva štáty – Slovensko a Poľsko, ale keďže dlhé storočia 
tvoril jeden viac-menej homogénny politický, hospodársky 
i kultúrny celok, existujú medzi týmito, dnes rozdelenými 
časťami isté väzby, ktoré boli aj v minulosti utužované vzá-
jomnou solidaritou a spoluprácou po oboch stranách hra-
nice. Jednou z organizácií, ktorá nikdy nezabudla na to, že 
aj za hranicami Slovenska žijú krajania, je Oravské kultúr-
ne stredisko (OKS), pripomínajúce si v tomto roku šesťde-
siate výročie svojej existencie. Za týchto šesťdesiat rokov 
aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej kul-
túry sa etablovalo na inštitúciu s vysokým odborným kre-
ditom, tradíciou, systematickosťou a koncepčnosťou pri 

Spolupráca so Žilinským samosprávnym 
krajom

Začiatkom decembra navštívili generálny tajomník 
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris v sprievo-
de manželky a redaktorky časopisu Život Milice Majeriko-
vej-Molitoris sídlo Žilinského samosprávneho kraja, kde sa 
stretli s riaditeľom úradu ŽSK Pavlom Holeštiakom i niekoľ-
kými odbornými pracovníčkami, aby prerokovali možnosti 
vzájomnej spolupráce. V priateľskej atmosfére obe strany 

vyhľadávaní, uchovávaní, 
sprístupňovaní, zveľaďova-
ní a propagovaní tradičných 
i súčasných kultúrnych hod-
nôt v regióne i šírení nových 
vedomostí a zručností. Osla-
vy tohto pekného výročia si 
Oravci pripomenuli 4. de-
cembra v priestoroch Mest-
ského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne a medzi 
gratulantmi prirodzene ne-
mohli chýbať ani zástupco-
via Spolku Slovákov v Poľsku (SSP), ale aj predstavitelia 
Žilinského samosprávneho kraja, primátori a starostovia 
viacerých oravských miest a obcí, predstavitelia partner-
ských združení z Česka i Poľska a mnohí ďalší hostia, pre 
ktorých bol pripravený pekný program prezentujúci tra-
dičnú i modernejšiu tvár oravskej kultúry. Pri príležitosti 
šesťdesiateho výročia udelil riaditeľ a projektový mana-
žér Miroslav Žabenský v mene OKS ocenenia niekoľkým 
osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o udržiavanie 
a zveľaďovanie oravskej kultúry. Medzi nimi bol aj Spolok 
Slovákov v Poľsku, spolupracujúci s OKS v podstate už od 
jeho založenia. Poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu vo 
forme gratulačného listu a vecných darov vyjadril v mene 
SSP aj gen. tajomník Ľ. Molitoris. (mm-m)

načrtli svoje predstavy, pričom riaditeľ úradu prezentoval 
absolútnu otvorenosť a ochotu podporiť krajanov v Poľ-
sku, čo nakoniec už aj v minulosti dokázal konkrétnymi 
aktivitami. Ďakujeme za otvorené a pozitívne prijatie a dú-
fame, že toto stretnutie už čoskoro prinesie svoje ovocie, 
pričom, ako sa zhodli obe strany, naša spolupráca môže 
byť úspešná i prínosná tak pre Slovákov v Poľsku, ako aj 
pre Žilinský samosprávny kraj. (mm-m)

Slovenčina vo svete – súčasný stav 
a perspektívy

V dňoch 23. až 25. októbra sa v priestoroch bratislav-
ského hotela Bôrik uskutočnila trojdňová medzinárodná 
konferencia o problematike stavu a perspektív sloven-
ského jazyka v prostredí mimo územia Slovenska, ktorá 
sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Dušana Čaploviča, pričom jedným z partnerov bol 
aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na pracovných 
rokovaniach a diskusiách sa v pléne i sekciách zúčastnila 
rovná stovka zástupcov krajanských komunít v zahraničí, 
predstavitelia katedier slovakistiky na Slovensku i za hra-
nicami, ďalší odborníci vrátane jazykovedcov, ako aj učite-
lia slovenčiny v krajinách so slovenskými národnostnými 
menšinami a lektori na zahraničných pracoviskách, kde 
sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk. Slovákov v Poľsku 
zastupoval gen. tajomník Ľudomír Molitoris. Výstupom 



25KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

z konferencie bude, o.i., zborník zostavený z jednotlivých 
príspevkov v elektronickej podobe. (úsžz)

Vymenovanie profesorov
Prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič vymenoval 26. no-
vembra t.r. 45 nových vysokoškol-
ských profesorov.  K novo menova-
ným profesorom sa priradil aj J. E. 
Mons. Jozef Haľko, bratislavský po-
mocný biskup,  predseda Rady pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý 
je Konferenciou biskupov Slovenska 
poverený starostlivosťou o zahranič-
ných Slovákov. (úsžz)

Vianočný festival zvykov a remesiel na Orave
Posolstvo Vianoc v podobe medzinárodnej výstavy, 

ľudového jarmoku i zvykoslovného programu priniesli 
do Dolného Kubína a Zuberca účinkujúci a účastníci Via-
nočného festivalu zvykov a remesiel. Podoby vianočných 
sviatkov ožili na Orave hneď trikrát. Najskôr, 9. a 10. de-
cembra v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne v podobe prác zručných remeselníkov 
– rezbárov, pernikárov, drotárov, sviečkarov, keramikárov 
a ďalších na medzinárodnom jarmoku ľudových remesiel. 
Po obidva dni predvádzala svoje umenie viac ako tridsiat-
ka ľudových umelcov z troch štátov. Súčasťou festivalu 
bolo i otvorenie 10. medzinárodnej posúťažnej výstavy 
Vianočná pohľadnica, ktorá je výberom z viac ako 5000 
prác detí z celej Európy a sprostredkováva výtvarný po-
hľad na vianočné sviatky cez optiku výtvarne nadaných 

Voľby do vyšších územných celkov
Dňa 9. novembra si obyvatelia Slovenska volili svojich 

zástupcov do jednotlivých samosprávnych krajov, celkovo 
8 predsedov a 408 poslancov. Volebná účasť bola pomer-
ne nízka – k urnám v prvom kole pristúpilo takmer 900000 
oprávnených voličov, čo tvorí približne len jednu pätinu 
z celkové počtu. Predsedu sa v prvom kole podarilo zvo-
liť v troch samosprávnych krajoch, a to v žilinskom, kde 
54% zúčastnených voličov rozhodlo, že do predsedníckeho 
kresla zasadol opäť Juraj Blanár, v prešovskom, kde s 
53,8% zvíťazil taktiež bývalý predseda Peter Chudík 
a v trenčianskom, kde bol s 53,5% zvolený 
nový predseda Jaroslav Baška. O naj-
vyšších postoch v ďalších vyšších 
územných celkoch rozhodli voliči v 
druhom kole, ktoré sa konalo 23. 
novembra a zaznamenalo ešte 
nižšiu volebnú účasť. V Trnav-
skom samosprávnom kraji bol 
zvolený Tibor Mikuš, v Brati-
slavskom samosprávnom kra-
ji Pavol Frešo, v Nitrianskom 
samosprávnom kraji Milan 

detí. Výstava potrvá do 13. januára 2014 a bude jednou 
z piatich výstavných posúťažných kolekcií nainštalovaných 
na sklonku roka okrem Dolného Kubína ešte i v Prievidzi, 
Trenčíne, poľskom Żywci a moravskom Vlčnove. Vianočný 
festival zvykov a remesiel vyvrcholil 14. decembra o 17.00 
hodine v kultúrnom dome v Zuberci uvedením scénického 
programu o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií pod 
názvom 23. Oravské Vianoce. V programe, ktorý zachytá-
va pestrosť zvykov od Kataríny až do Troch kráľov sa pred-
stavili detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové 
hudby a skupiny betlehemcov z Rabčíc, Sihelného, Zubro-
hlavy, Zuberca, Zázrivej, Brezovice a Gilowic v Poľsku. Fes-
tival pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Ku-
bíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom v Dolnom Kubíne a Obecným úradom v Zuber-
ci. Nadväzuje ním na niekoľko ročníkov úspešného pro-
jektu Višegrádske Vianoce a predovšetkým na 22-ročnú 
tradíciu uvádzania scénického zvykoslovného programu 
Oravské Vianoce. Ten na jeho takmer 60-tich uvedeniach 
vzhliadlo viac ako 12 tisíc divákov na Slovensku, v Poľsku 
a v Českej republike. Cieľom podujatia je podľa slov ria-
diteľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Žaben-
ského vyhľadať, zaznamenať a  prezentovať tradičné pre-
javy vianočných sviatkov, pôvodné a autentické vianočné 
výročné zvykoslovie a tvorivo predstaviť ich spoločný 
kultúrny základ i súčasnú pestrosť v oblasti výtvarnej, 
remeselnej, zvykoslovnej a hudobnej. Festival je jednou 
z aktivít projektu spolufinancovaného Európskou úniou 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. (PhDr. 
Miroslav Žabenský)

Belica a v Košickom samosprávnom kraji Zdenko Trebuľa. 
Najväčšie prekvapenie sa konalo v Banskobystrickom sa-
mosprávnom kraji, kde sa novým predsedom stal Marián 
Kotleba, a to i napriek tomu, že v prvom kole strácal na 
svojho protikandidáta z vládnej strany vyše 35000 hlasov. 
Z ôsmych predsedníckych stoličiek šesť obsadili kandidáti 
strany Smer, v Bratislave zvíťazil kandidát s podporou ši-
rokého zoskupenia pravicových strán a v Banskej Bystrici 

predstaviteľ neparlamentnej strany Ľu-
dová strana Naše Slovensko. (mm-m)
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Žili medzi nami zbojníci
Dňa 26. novembra t.r. sa v Inštitúte slovanských jazykov 

Filologickej fakulty Sliezskej univerzity (FF SU) v Katoviciach, 
v nových priestoroch budovy fakulty v Sosnovci, uskutočnilo 
kultúrne podujatie, organizované študentmi slovakistiky, po-
zostávajúce z výstavy študentských fotogra�í s názvom „Slo-
vensko našimi očami“ a �lmového festivalu s názvom „Žili 
medzi nami zbojníci“. Čestným hosťom podujatia bol gene-
rálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky. 
Udalosť sa začala slávnostným otvorením výstavy, ktorú pripravi-
li študenti štvrtého ročníka. Pozostávala z fotogra�í urobených, 
počas exkurzie v prvý májový týždeň tohto roku po Slovensku. 
Komentovaný výklad vlastných fotogra�í bol obohatený o  ich 
subjektívne zážitky. Spomínali na to, čo ich prekvapilo, čo sa im 
páčilo a niektorí hovorili aj o tom, ktoré miesta by podľa nich 
mali Poliaci na Slovensku určite navštíviť. Študenti prezentovali 
navštívené miesta, ktorými boli Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Košice, Banská Bystrica, Tajov a Bratislava.

Dôležitou súčasťou otvorenia výstavy bol prejav gene-
rálneho konzula SR M. Lisánskeho a jeho zaujímavé ko-
mentáre k fotografiám. Počas diskusie s konzulom pri 

poháriku dobrého slovenského vína mali študenti možnosť 
dozvedieť sa veľa o vzájomných vzťahoch medzi Poľskom a 
Slovenskom, ale aj o zážitkoch konzula z pobytu v Poľsku a 
plánoch spoločnej organizácie Zimných olympijských hier 

v roku 2022 v Poľsku a na Slovensku. Prvú časť podujatia 
ukončilo slávnostné pohostenie.

Druhá časť sa konala popoludní a bola tematicky spoje-
ná s 300. výročím úmrtia Juraja Jánošíka. Študenti druhé-
ho ročníka pripravili prezentáciu, ktorej cieľom bolo priblí-
ženie tejto legendárnej postavy a konfrontácia historickej 
pravdy o Jánošíkovi so spracovaniami jánošíkovskej tema-
tiky v slovenskej a poľskej kultúre. K tejto problematike 
sa vyjadril aj generálny konzul SR M. Lisánsky a uviedol 
niekoľko vlastných postrehov. Študentka štvrtého ročníka 
Natalia Shlikhutka vo svojom prejave hovorila o zbojníckej 
tematike v slovenskej literatúre, umení a filme. Študenti 
v rámci tejto prezentácie mali možnosť spoznať históriu 
filmov spojených s osobou Jánošíka, pozrieť si úryvky slo-
venských večerníčkov o tomto zbojníkovi, ba aj uvidieť 
post modernistický komiks o jeho dobrodružstvách. Na zá-
ver si všetci účastníci festivalu pozreli film Martina Friča 
„Jánošík“ z roku 1935 v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom.

Cieľom realizovanej výstavy „Slovensko našimi očami“ 
a festivalu „Žili medzi nami zbojníci“  bolo priblíženie nie-
len slovenskej kultúry, ale aj poukázanie na jej vzťah k poľ-
skej kultúre. Nemalú zásluhu na uskutočnenej udalosti má 
pomoc Dr. Lucyny Spyrkovej, riaditeľky knižnice Mgr. Ane-
ty Nocuńovej, a predovšetkým lektorky slovenčiny PhDr. 
Andrei Goótšovej, ktorá motivovala študentov a koordino-
vala ich prácu pri pripravovaní podujatia.

Dawid Wilken

študent II. ročníka slovenskej filológie na Inštitúte slovanských 
jazykov FF SU v Sosnovci

Sv. Cyril a Metod v slovenskej a uhorskej tradícii
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa v rámci pripomenutia 1150. výročia príchodu  

sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu uskutočnila prednáška prof. Martina Homzu z 
Katedry slovenských dejín Filozo�ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 
tému „Svätí Cyril a Metod v slovenskej a uhorskej historiogra�i“. 

Martin Homza je držiteľom prestížneho štátneho vyznamenania Rytier-
skeho kríža Rádu za zásluhy, ktoré mu v uplynulom roku udelil prezident 
Poľskej republiky Bronisław Komorowski. Uvedené vyznamenanie je oce-

nením prof. Homzu za aktívnu prácu, predovšetkým v oblasti spoločnej sloven-
sko-poľskej histórie, čoho dôkazom je o. i. príprava a vydanie I. časti publikácie 
„Dejiny Spiša do roku 1526“, ktorá vyšla v oboch jazykoch. V tomto období sa 
pripravuje druhá časť tohto rozsiahleho vedeckého diela, zaoberajúca sa obdo-
bím 1526-1918.

Na prednáške sa zúčastnili študenti viacerých ročníkov slovakistiky a slavistiky Varšavskej univerzity, ako aj ďalší zá-
stupcovia varšavských akademických a historicko-vedeckých kruhov i „laickej“ verejnosti. (Ľ. Miller)

SOSNOVEC
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Ekonomika a �nancie
Dňa 20. novembra t.r. bol prezentovaný v Librarii Cole-

gium Maius Jagelovskej univerzity v Krakove druhý zväzok 
pentalógie Podnik a podnikanie nazvaný Ekonomika a fi-
nancie autorstva Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, 
DrSc. Preklad do poľského jazyka pripravil Ryszard Juch-
niewicz. Publikáciu spoločne vydali Księgarnia Akademic-
ka a Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied „Veda“. 
Prezentácia sa uskutočnila pod čestným patronátom veľ-
vyslanca SR v Poľsku Vasila Grivnu.

Štefan Kassay patrí medzi 
popredné osobnosti Slovenska. 
Dvadsať rokov úspešne spája 
vedu s praxou. Ako to viace-
rí podotkli, autor je splnením 
amerického sna na Slovensku, 
pretože sa najprv vyučil za sú-
stružníka a niekoľko rokov vy-
konával túto profesiu. Avšak 
vďaka svojej pracovitosti stále 
hľadal spôsoby, ako zvýšiť efek-
tivitu výroby a popri práci začal 
študovať a stal sa strojným inžinierom. Následne pracoval 
ako vedecko-technický novinár a neskôr televízny spra-
vodajca v Maďarsku, Juhoslávii a Rumunsku. Vďaka tejto 
práci zahájil štúdia žurnalistiky na Karlovej univerzite 
v Prahe. Tu zároveň získal doktorát z filozofie. V tom istom 
čase sa na technickej univerzite stáva kandidátom ekono-
mických vied. Revolučné roky (1989) vytvárajú nové mož-
nosti, so svojim spoločníkom sa im podarí získať Pečivár-
ne Sereď a Figaro Trnava, ktoré sa stávajú súčasťou I.D.C. 
Holdingu. Podniky však treba postaviť na nohy a pretrans-
formovať na výrobu v trhovom hospodárstve. Štefan Kas-
say veľa študuje, píše a učí aj zamestnancov, ako zavádzať 
zmeny v podniku v prospech všetkých. Na základe týchto 
skúseností následne vzniká jeho päťzväzkové dielo Podnik 
a podnikanie. (ms)

Slovenské umenie v Krakove
Slovensko – kultúra a krajinky

Milovníci Slovenska a jeho krás si prišli na svoje 3. de-
cembra t.r. v Centre židovskej kultúry v Krakove, kde sa 
uskutočnila vernisáž prác významného slovenského foto-
grafa Laca Struhára s názvom Slovensko – kultúra a krajin-
ky. Medzi vystavovanými prácami sú fotografie a plagáty, 
na ktorých môžeme obdivovať krajinky, architektúru a kul-
túru Slovenska. Po prezretí tejto výstavy vzniká u pozoro-
vateľa obraz krásnej, harmonickej a ničím nerušenej po-
kojnej krajiny, ktorou Slovensko aj je. Autor sa sústreďuje 
na obklopujúce nás prírodné javy, ale nafotené okom ob-
jektívu sú nezvyčajné a krásne.

Prezentované práce boli sprístupnené Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch a samotným autorom a vý-
stavu zorganizoval Generálny konzulát SR v Krakove v spo-
lupráci s Centrom židovskej kultúry prehliadku, ktorej od-
porúčame. 

Macbeth v slovenskej interpretácii
Dňa 4. decembra t.r. sa krakovským divákom prihovo-

rilo už známe divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi, ktoré 
uviedlo v „Teatrze Zależnom“ predstavenie Macbeth v slo-
venskom preklade Zory Jesenskej a podľa scenára a réžie 
Klaudyny Rozhin. V monodráme Macbetha zahral Peter 
Čižmár. Svetoznáma Shakespearova dráma Macbeth je 
príbehom chrabrého rytiera a skutočného vlastenca, od-

daného svojmu kráľovi, ktorý sa pod vplyvom lákavých 
vízií postupu v spoločenskom rebríčku, nahovorený bez-
ohľadnou manželkou, rozhodne zavraždiť svojho vládcu, 
Duncana. V súlade s veštbami čarodejníc prevezme po 
ňom trón. Od momentu prvej vraždy žije Macbeth v ne-
ustálom strachu. Z nekalých úmyslov podozrieva dokonca 
aj svojho najbližšieho priateľa Banqua. To vyústi do ďalšej 
vraždy. Ruleta zločinu sa roztáča, mŕtvoly sa kopia... Lady 
Macbeth v šialenstve spácha samovraždu, Macbeth sa 
dočká zvrhnutia. Dielo predstavuje tragédiu úpadku člove-
ka, ktorý v posadnutí ambíciou moci necúvne ani pred zlo-
činom. V monodráme sa objavuje len postava Macbetha, 
cez ktorú sa divák dostáva do spleti klamstiev, šialenstva 
a ich následkov, ktoré drvivo ničia hrdinu. Jeho utrpenie 
by mohlo byť prostriedkom k prebudeniu. Inšpiráciou pre 
adaptáciu tejto drámy bolo dielo Eckarta Tolleho, najmä 
jeho kniha Sila prítomného okamihu. Túto akciu usporia-
dal pre divákov Generálny konzulát SR v Krakove. (aj)

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Bronislav 

Knapčík z Mikołowa sumou 3.090 zlotých pre potreby MS 
SSP na Sliezsku.

Srdečne ďakujeme!
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispie-

vať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. 
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O 
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972. 

KRAKOV
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Poznáte Zamagurie?

Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho roz-

počtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republi-
ka – Slovenská republika 2007-2013.

autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Zamagurie je región ležiaci na slovensko-poľskom pohraničí, 

ktorý z  juhu a východu vymedzuje pohorie Spišskej Magury,  zo 
severu rieka Dunajec a zo západu rieka Bielka, ktorá však v mi-
nulosti zmenila svoje koryto, a  tak sa jedna zamagurská obec - 
Nová Belá ocitla mimo tohto ohraničenia. Ide o jedinečnú oblasť 
s  množstvom prekrásnych prírodných scenérií, pozoruhodných a 
často  unikátnych kultúrno-historických pamiatok, liečivých vôd, 
minerálnych prameňov, jazier, či lesov plných plodov a  zveri. 
Oblasť, ktorej obyvatelia si počas stáročí vytvorili svojráznu kul-
túru nachádzajúcu svoje vyjadrenie v  nenapodobiteľných náre-
čiach, piesňach, tancoch, povestiach či rozprávkach. Oblasť, kde 
možno v  tichosti rozjímať, ale aj aktívne využiť čas na turistiku, 
rôzne druhy športu, kultúrne vyžitie, historické poučenie, posil-
nenie zdravia, či rozličnú zábavu od adrenalínových zážitkov po 
príjemné posedenie s hudbou pri miestnych kulinárskych špecia-
litách. Záleží len Vás, aby ste si vybrali, prišli, videli a zažili.

ČO PONÚKA KRAJ ZA SPIŠSKOU MAGUROU?
Panenskú prírodu s malebnými zákutiami

Ak ste milovníkom obja-
vovania nepoznaných druhov 
fauny a flóry, či prekrásnych 
prírodných scenérií, tak ste na 
Zamagurí správne. Toto územie 
je totiž súčasťou Pieninské-
ho národného parku, kde sa 
nachádza viacero endemitov 

i množstvo vzácnych rastlín a živočíchov, ako napr. chry-
zantéma zawadského (1), rebrica horská sibírska, púpava 
pieninská, motýľ jasoň červenooký, kobylka pieninská, ko-
ník belasonohý, výr skalný, 
myšiak hôrny, vydra riečna, 
vlk dravý, rys ostrovid, či hla-
vátka obyčajná. Na pienin-
ských lúkach možno nájsť 
až 70 druhov rastlín na 1 ár! 
Medzi najkrajšie zákutia patrí 
nepochybne Prielom Dunaj-

ca, ktorý môžete obdivovať ako peší turista, ale aj zo sedla 
bicykla či tradičnej plte. Neopakovateľnú atmosféru má 
tiež Prielom Bielky medzi dvoma vápencovými skalami, 
kde sa o.i. nachádza jaskyňa Oblazová s najstarším dolože-
ným osídlením Zamaguria. Bumerang (2), ktorý tu bol náj-
dený, má 30 000 rokov a je tak vôbec najstarším bumeran-
gom na svete! Táto jaskyňa bola tiež miestom pravekých 
magických rituálov, ale magickú atmosféru si musíte vy-
chutnať na mieste sami. Z ďalších úchvatných prírodných 
scenérií možno spomenúť Jezerské jazero, osturňanské 
jazerá, Haligovské skaly, pás vápencových skál tiahnuci sa 
od prírodnej rezervácie Kramnice v prielome Bielky až po 
tzv. Červené skalky, Nebeskú Dolinu, Prielom Lesnického 
potoka a ďalšie, pričom bez zveličenia možno povedať, že 
ak vyjdete na vyvýšené miesto v ktorejkoľvek zamagurskej 
obci, naskytnú sa vám prekrásne výhľady na malebné zá-
kutia tohto kraja, ale aj Tatry, odľahlejšie časti Pienin, ba 
dokonca aj Gorce.

Zaujímavú i tajomnú históriu
Zamagurie je taktiež krajom s množstvom jedinečných 

historických pamiatok. Nad riekou Dunajec sa vypína ma-
jestátny a tajomný Nedecký hrad (3), ktorý bol kedysi 
sídlom pánov spravujúcich časť zamagurských obcí. Bolo 

v ňom objavené, o.i., kipu indiánskeho kmeňa Inkov, ktoré 
je kľúčom k nájdeniu ich zlatého pokladu. Možno je prá-
ve v niektorej zamagurskej obci... Dávnou históriou dýcha 
taktiež sídlo „mlčanlivých mníchov“ Červený Kláštor (4), 
v ktorom vznikli unikátne diela posúvajúce vtedajšie pozna-
nie dopredu, ako napr. herbár obsahujúci 283 exemplárov 
rastlín s ich popisom v niekoľkých jazykoch a možnosťami 
využitia, prvý preklad Biblie do slovenčiny, latinsko-sloven-
ský slovník a podľa legendy aj jeden z prvých lietajúcich 
strojov. V každej zamagurskej obci sa nachádzajú typické 

1
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prícestné kaplnky a rímsko alebo gréckokatolícky kostolík. 
Mladšie majú niekoľko rokov, no najstaršie tu stoja už mi-
nimálne sedem storočí a ich architektúra, exteriéry i inte-
riéry vedia „vyrozprávať“ 
množstvo zaujímavých 
príbehov. V centre Zama-
guria - Spišskej Starej Vsi 
stála kedysi aj synangóga, 
dnes je najzachovalejšou 
pamiatkou po židovských 
obyvateľoch miestny cin-
torín, kde sa podľa niekto-
rých židovských autorov 
nachádza jedno z energe-
tických centier Zeme a tiež 
galéria (5) miestneho ro-
dáka, maliara európske-
ho formátu Ferdinanda 
Katonu. Život miestneho 
obyvateľstva v minulosti 
pripomínajú ešte stojace 
drevené usadlosti, ktoré sa nachádzajú takmer v každej 
obci, ale azda najkomplexnejšie sú zachované v Osturni, 
ktorá je akýmsi „živým skanzenom“. Z niektorých boli 
vytvorené etnografické múzeá, ako napr. v Čiernej Hore, 
kde je múzeum v gazdovskej usadlosti slovenskej talento-
vanej umeleckej rodiny Korkošovcov, v Jurgove zas usad-
losť Šoltýsovcov. Pestrú paletu historických pamiatok do-
pĺňajú bývalé kaštiele vo Fridmane, Falštíne a Spišských 
Hanušovciach, stometrové dvojposchodové vínne pivnice 
vo Fridmane, unikátne sypance (6) zachované už len v je-

dinej obci Kacvín, komplex niekdajších pastierskych sala-
šov v Jurgove, jediné slovenské ľudové múzeum hlaholiky 
tzv. Ogrod svätých Sedmopočetníkov v Malej Frankovej, 
súkromné etnografické múzeum rodiny Grochovských 
v Novej Belej a Jozefa Ivančáka v Nedeci, či pamätná ta-
buľa na rodnom dome významného slovenského herca 
Michala Dočolomanského v tej istej obci.

Športové zážitky v malebnej prírode
V lete i v zime je Zamagurie pripravené poskytnúť 

návštevníkom pestrú paletu možností aktívneho vyžitia. 
V zimných mesiacoch tu funguje viacero väčších i men-
ších lyžiarskych stredísk (7) so zjazdovkami rôznych ob-

tiažností, modernými vlekmi i lanovkami, snowtubingom, 
snowraftingom, bobovými i sánkarskými dráhami, mož-
nosťami občerstvenia i ubytovania a samozrejme prekrás-
nymi výhľadmi na okolie. Medzi vyhľadávané patria Ski 
Bachledova v Jezersku, Hawrań v Jurgove, Litwinka-Grapa 
či Koziniec-Czarna Góra v Čiernej Hore, ale tiež menšie 
strediská v Červenom Kláštore, Spišských Hanušovciach, 
Spišskej Starej Vsi, Nedeci a Repiskách. Krásu zasneže-
nej zamagurskej krajiny možno obdivovať aj na bežkách, 
z konského sedla, či pešo pri prechádzkach i náročnejších 
túrach po množstve vyznačených turistických chodníkov, 
prístupných v každom ročnom období. Keď zíde sneh, prí-
du si na svoje tiež milovníci cykloturistiky, ktorí majú k dis-
pozícii niekoľko cyklotrás (8) a Bikepark Sun Bachledova 
v Jezersku. Vo viacerých obciach sa nachádzajú tenisové 
kurty a multifunkčné ihriská. Vyhľadávanou atrakciou je 
splav na pltiach (9) po rieke Dunajec, ktorý možno absol-
vovať z prístavísk v Spišskej Starej Vsi, Majeroch i Červené-
ho Kláštora alebo výlet loďou po Čorštýnskom jazere. Pre 
tých, ktorí majú radšej viac adrenalínu je pripravený splav 
Dunajca na rafte, kanoe či kajaku alebo možnosť zalietať 
si na paraglajdoch i klzákoch z najvyššieho kopca Čiernej 
hory Litwinky.
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Pohladenie na tele a duši
Na Zamagurí môžete nechať rozmaznávať všetky svoje 

zmysly. Okrem vyššie spomínaných zážitkov je možné za-
kúsiť účinky sírovodíkovej vody s množstvom minerálnych 
látok, ktorá vyviera na viacerých miestach. V Červenom 
Kláštore boli nedávno znovuotvorené kúpele Smerdžon-

súkromných ubytovní sú prístupné takmer v každej obci. 
Na oboch stranách hranice sa nachádza viacero stravova-
cích zariadení ponúkajúcich miestne špeciality, niekedy za 
sprievodu miestnych ľudových hudieb. Na roztrúsených 
salašoch si môžete pochutnať na čerstvom syre alebo žin-
čici. Počas celého roku sa tu koná viacero spoločensko-kul-
túrnych i športových akcií, z ktorých azda najpopulárnejší 
je trojdňový festival Zamagurské folklórne slávnosti (11), 
ktorý každoročne v máji navštívia tisícky divákov. Tradič-
ný folklór však možno vidieť aj počas ďalších podujatí ako 
Ostatki – Fašiangy v Krempachoch, Śpiskie zwyki a Śpis-
ko Watra v Nedeci, Pieninská ozvena v Spišskej Starej Vsi, 
Lindada (12) v Jurgove, Dni slovenskej kultúry v Malopoľ-
sku, či Stretnutie Goralov v Lesnici. Medzi zaujímavé ak-

cie nepochybne patria tiež: multikultúrny festival Zogrod 
v Malej Frankovej, ľudová verejná zabíjačka Katarínske 
hody v Matiašovciach, ochutnávka zabíjačkových špecialít 
spojená s folklórnym programom a súťažami Fašiangová 
sobota vo Veľkom Lipníku, Mikulášska zabíjačka v Červe-
nom Kláštore, Furmanské preteky v Osturni, evanjelizačný 
Breakfestival spojený s gréckokatolíckou omšou, zábav-
nými workshopmi a hudobným festivalom kapiel, Medzi-
národný pieninský pochod dobrej nálady z Majerov cez 
Lechnicu a Červený Kláštor do Sromowiec Niżnych, Malý 
pieninský maratón prielomom rieky Dunajec v Červenom 
Kláštore, Pieninský horský duatlon z Lesnice do Szczawni-
ce, Zamagurský motozraz v Spišskej Starej Vsi, Dni mesta 
Spišská Stará Ves, Dni obcí Matiašovce a Spišské Hanušov-
ce, Kláštorné Dni v Červenom Kláštore, Súťaž o najlepší 
jezerský guľáš v Jezersku, lyžiarska súťaž v dobových kos-
týmoch Kapieľuš-Cup v Spišských Hanušovcich, Zama-
gurské vianočné trhy v Spišskej Starej Vsi a veľa ďalších 
športových či kultúrnych podujatí. Veď nakoniec, príďte sa 
pozrieť sami, lebo lepšie, ako si o tom len čítať, je precítiť 
krásu a jedinečnosť tohto pekného kraja všetkými svojimi 
zmyslami priamo na mieste.

Páčila sa Vám táto reportáž? Navštívte miesta, ktoré 
Vás zaujali a taktiež našu stránku www.tsp.org.pl a zahla-
sujte za najkrajšie zamagurské zákutie alebo pamiatku. Ak 
nám necháte na seba kontakt, môžete vyhrať zaujímavé 
publikácie o Zamagurí z vydavateľstva Spolku Slovákov 
v Poľsku a mesta Spišská Stará Ves. 

ka (10), ktoré využívajú liečivé efekty tejto vody, vhod-
nej najmä na liečbu kožných ochorení, ale aj pohybové-
ho ústrojenstva, tráviaceho traktu alebo na relaxáciu a 
uvoľnenie. Pozitívnu energiu prírody možno čerpať tiež 
v kempingoch, či už pod Troma korunami v Červenom 
Kláštore, Goralskom dvore v Haligovciach alebo pri Čor-
štýnskom jazere vo Fridmane. Ubytovacie kapacity vo 
forme hotelov, rekreačných stredísk, penziónov, chatiek a 
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Blahoželania
K 50-tim narodeninám:
Nepozeraj, Silvester, spiatky,
teš sa z krásnej päťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky 
z mladosti sa k Tebe vrátia,
A všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie,
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie.

Toto blahoželanie patrí Silvestrovi Bednarčíkovi z No-
vej Belej, ktorý 29. decembra t.r. oslávi 50-te narodeniny 
a zároveň aj meniny. Pri tejto príležitosti mu pevné zdra-
vie, veľa slnečných dní a božie požehnanie z úprimného 
srdca praje manželka Marta, dcéra Dominika, syn Roman 
a sestra s manželom a rodinami z USA. Do kruhu gratu-
lantov sa pripájajú: svokra, rodiny z Kacvína, Vyšných Lápš 
a Slovenska.

***

Pošepkal nám malý škriatok,  
že máš dneska 
pekný sviatok,  
že dnes sláviš veľký deň, 
Tvojich tretích narodenín, 
ktorý patrí Tebe len.  
Prajeme Ti teda zdravia,  
šťastia hromadu,  
a vždycky dobrú náladu.

Táto básnička patrí malej 
oslávenkyni Emilke Pacigovej 
z Krempách, ktorá 21. de-
cembra t.r. oslávi tretí rok svoj-
ho života. Prianie zasielajú krstní rodičia a ostatná rodina.

***

55. výročie svadby
Dňa 10. októbra 2013 

sa na Mestskom úrade 
v Mikołove uskutočnila 
pekná slávnosť, počas kto-
rej primátor mesta M. Bal-
cera odovzdal jubilujúcim 
manželským párom me-
daily za dlhoročný manželský život. Boli medzi nimi aj kra-
jania Mária a Štefan Adamčíkovci z Mikołova, ktorí oslá-
vili 55. výročie manželstva. Pri príležitosti tohto pekného 
jubilea im vinš zasiela MS SSP na Sliezsku a ich rodina:
Veru, dnes je to už 55 rokov, čo ste sa vzali, 
teraz sa ešte viac milujete, vtedy ste sa mali radi. 
Roky bežia, no vy sa stále máte radi a držíte pri sebe, 
nemáme len rodinu, ale aj sami seba na svete. 
Viete, že vždy jeden na druhého sa môžete spoľahnúť, 
vždy, keď sú nejaké problémy, rozumne sa viete dohodnúť. 
Podporujete jeden druhého a vždy držíte spolu, 
môžte sa vybrať aj na koniec sveta spolu. 
Lebo viete, že ten druhý pozná cestu späť, 
že jeden bez druhého si už neviete predstaviť svet.

***
Dnes, keď Vám celý svet prináša kvety,
keď v srdciach hnevu niet, keď v očiach detí
vidíte len šťastný svit po rokoch znova, 
radosť chcú znásobiť aj naše slová:
Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde
za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmite dnes kyticu vďaky,
zdravia i šťastia les a lásky vlaky.

Dňa 18. novembra t.r. 
35. výročie manželstva 
oslávili Mária a Štefan 
Beňo z Košíc – Barce. Má-
ria, rod. Kurnatová, po-
chádza z Novej Belej. Pri 
tejto príležitosti jubilan-
tom veľa zdravia a ďalších 
významných životných ju-
bileí prajú synovia Jožko a Ľubo s rodinami. K blahoželaniu 
sa pripája mama a aj celá rodina Kurnatová z Novej Belej, 
ktorá oslávencom praje veľa zdravia a všetko dobré.

***
Dňa 15. októbra 2013 oslávila 

svoje krásne 18-te narodeniny Patrí-
cia Majerčáková z Novej Belej. Pri 
tejto príležitostí jej všetko najlepšie 
prajú rodičia, súrodenci, starí a krst-
ní rodičia, ako aj celá ostatná rodina.

Už máš osemnásť, už to vieš, 
už cítiš, čo to znamená, 
už kráčať po vlastných smieš, 
už je to povinnosť každodenná.
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ODIŠLI OD NÁSSLOVENSKÉ 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.
•	 december – 08.12.2013
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v Kra-
kove o 16.30 hod.
•	 december – 17.12.2013

V NEDEĽU A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie  
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod.  
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 hod., 
filiálka Tatranská Javorina - kostolík sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

ČITATELIA • REDAKCIA

Dňa 19. novembra 2013 
zomrel v Leviciach vo veku  
58 rokov redaktor

PETER KOLLÁRIK
Zosnulý sa narodil v roku 

1955 v Leviciach, kde ab-
solvoval povinnú školskú 
dochádzku. Neskôr študo-
val na vysokej škole a po jej 
ukončení sa stal učiteľom na 
Strednom odbornom učilišti 
obchodnom v Kalnej nad Hro-

nom. Po pár rokoch sa oženil a za manželku si zobral poľku 
Elżbietu. Spoločne vychovali syna Tomáša. Isté obdobie 
bývali na Slovensku, ale neskôr sa presťahovali do Krako-
va, kde manželka pracovala a preto aj redaktor Peter Kol-
lárik si začal hľadať prácu v Krakove, kde sa dostal do kon-
taktu s redakciou krajanského časopisu Život a začal pre 
ňu pracovať. Pracoval tu v rokoch 1995-2004 ako redaktor 
a venoval sa spravodajstvu z Oravy. Chodil za krajanmi do 
oravských obcí a písal o ich radostiach i starostiach, roz-
prával sa s nimi a poniektorí mu prirástli k srdcu, ako napr. 
krajanka Angela Kulaviaková, ktorá bola tiež učiteľkou slo-

Dňa 5. decembra 2013 
zomrel v Podsrní vo veku 
79 rokov krajan

EMIL ZUBRICKÝ
Krajan Emil Zubrický 

sa narodil v 19. augusta 
1934 vo Veľkej Lipnici. 
Tu navštevoval počas 
druhej svetovej vojny 
slovenskú základnú školu. 
Neskôr 16 rokov, už ako 
mladý muž, pracoval 
v Československu. Do 
Podsrnia sa presťahoval 

po svadbe v roku 1974 a následne sa začal zapájať do 
krajanskej činnosti tunajšej miestnej skupiny. Prežil 
pohnutý život, keď v priebehu niekoľkých mesiacov v roku 
1996 stratil svoju manželku i milovaného syna.

Podsrnianskí krajania ho poznali predovšetkým ako ne-
únavného doručovateľa Života, ktorý dlhé roky doručoval 
do krajanských domácnosti časopis Život. Napriek smútku, 
ktorý prežil, vedel učarovať svojím úsmevom a humorom. 
Zapojil sa taktiež do činnosti krajanského folklórneho sú-
boru Kumoratky, s ktorým vystupoval na Orave, Spiši, na 
Slovensku i viacerých celopoľských folklórnych festivaloch.

Odišiel od nás starostlivý dobrý krajan, neúnavný do-
ručovateľ Života, brat, zať a ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
ÚV SPP, redakcia Život, OV SSP na Orave a MS SSP v Podsrní

Prechyľovanie ženských mien  
v slovenskom jazyku

Otázku prechyľovania ženských mien v slovenčine vy-
svetľuje Mgr. Miloš Horváth, PhD., odborný asistent na Ka-
tedre žurnalistiky FF UK v Bratislave:

„Prechyľovanie ženských priezvisk je v slovenčine po-
merne vypuklým problematickým javom. Slovenčina je to-
tiž flektívny (skloňovací) typ jazyka, a tak si aj cudzie slo-
vá a mená prispôsobuje svojim skloňovacím a časovacím 
potrebám, resp. vzorom. Príponu „-ová“ teda pridávame k 
slovotvornému základu nie preto, že by sme chceli meniť či 
dokonca „znetvorovať“ zahraničné priezviská, a tak sťažo-
vať čitateľom ich identifikáciu povedzme v tlači, ale preto, 
že v prechýlenej podobe sa lepšie, a najmä jednoduchšie 
skloňujú. Nelingvisti budú mať na to, prirodzene, iný názor 
a sťažovať sa na toto prechyľovanie, ale lingvisticky je to 
jednoznačne odôvodniteľné. Nie je to len môj subjektívny 
názor, ale názor celej lingvistickej obce u nás. Z tohto dô-
vodu sa odporúča pri všetkých cudzích ženských priezvis-
kách pridávať na koniec príponu „-ová“ a v tejto podobe 
priezvisko skloňovať v nepriamych pádoch, pričom v no-
minatíve - ako prvom, základnom pomenúvacom páde - sa 
môže uvádzať i v neprechýlenej podobe. Uvediem to na 
príklade nemeckej kancelárky Angely Merkelovej: V nomi-
natíve môže byť uvedené buď Angela Merkel alebo Angela 
Merkelová (tu je možnosť alternatívy), ale v iných pádoch 
už záväzne od Angely Merkelovej, k Angele Merkelovej, s 
Angelou Merkelovou a pod.“
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venčiny na Orave a často spolu diskutovali o slovenskom 
jazyku a učiteľstve, ktoré ho bavilo. Keďže bol výborným 
slovenčinárom, bola mu zverená aj korektúra časopisu, 
čomu sa rád venoval. Bol hrdý na svojho syna Tomáša 
a učil ho láske k Slovensku i slovenčine a dúfal, že aj on to 
raz odovzdá svojim deťom.

V roku 2004 sa rozhodol vrátiť sa na Slovensko k rodi-
čom, kde si našiel prácu a tam žil. Krajania z Oravy na neho 
radi spomínajú a zvlášť na rozhovory, ktoré s nimi viedol. 
Informácia o jeho odchode ich zasmútila a zdala sa im ne-
uveriteľnou.

Na poslednej ceste, 25. novembra 2013, ho na cintorín 
v Leviciach odprevadila rodina i známi. Krajania mu veno-
vali tichú spomienku a modlitbu.

Odišiel od nás dobrý človek, otec, syn, brat, ujo a zná-
my. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Redakcia Život, ÚV SSP a OV SSP na Orave

Dňa 28. októbra 2013 zomrel v Clifto-
ne vo veku 72 rokov krajan

SEBASTIÁN VOJTAS
Zosnulý pochádzal z Jurgova a žil dlhé 

roky v Cliftone v USA. Bol verným kraja-
nom a čitateľom časopisu Život. Odišiel 
od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, dedo, brat  a ujo. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 9. októbra 2013 zomrel v Lapšan-
ke vo veku 70 rokov krajan

DOMINIK ŠOLTYS
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom, pro-

pagátorom a doručovateľom časopisu Ži-
vot. Odišiel od nás dobrý krajan, brat, ujo, 
švagor a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Lapšanke a redakcia Život

Dňa 28. novembra 2013 zomrela 
v Durštíne vo veku 85 rokov krajanka

HELENA KUBUŠEKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou časopisu Ži-

vot. Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá matka, babička a teta. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

Redakcia Život

Dňa 7. decembra 2013 zomrel vo Frid-
mane vo veku 92 rokov krajan

JOZEF TOMÁŠKOVIČ
Zosnulý bol verným krajanom, odbo-

járom a dlhoročným čitateľom Života. 
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý 
manžel, otec, dedo, pradedo, ujo a zná-
my. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane, OV SSP na Spiši a redakcia Život

Dňa 28. októbra 2013 zomrel v Podvl-
ku vo veku 43 rokov krajan

Marek GAJEVSKÝ
Zosnulý bol čitateľom Života i členom 

Miestnej skupiny SSP v Podvlku. Odišiel 
od nás starostlivý otec, dobrý krajan, 
syn, brat a zať. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Podvlku

Dňa 24. novembra 2013 zomrel 
v Jablonke vo veku 88 rokov krajan

Karol NOVÁK
Karol Novák sa narodil 7. júla 

1925 v Jablonke ako najstarší syn 
Ignáca a Rozálie Novákovcov. Det-
stvo mu pripadlo na chudobné roky 
medzivojnového obdobia. Napriek 
tomu, že v roku 1938 ukončil poľ-
skú základnú školu, celý život sa 
považoval za Slováka. Nerobil však 

rozdiely medzi Slovákmi a Poliakmi. Najviac si cenil pravdu. 
Aj preto sa tešil v Jablonke veľkej úcte. Od svojej mladosti 
bol členom Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Jablonke 
a aktívne sa zapájal do jej činnosti. Dlhé roky bol taktiež 
členom urbáru a v rokoch 1972-1992 jablonskú urbariálnu 
spoločnosť viedol ako predseda, okrem toho bol členom 
dozornej rady Družstevnej banky v Jablonke.

Krajania i všetci čitatelia krajského časopisu Život si ho 
však zapamätajú aj ako neúnavného dopisovateľa, ktorý 
niekoľkokrát do roka prispieval svojimi článkami a ob-
jasňoval nejasné zákutia histórie na Orave. Nebál sa pri-
tom povedať a napísať ani tie informácie, ktoré boli pre 
mnohých nepríjemné a často ich pripomínal, aby pravdu 
o Orave poznali aj mladšie generácie. Odišiel od nás dobrý 
a čestný krajan, starostlivý  manžel a otec, dobrý dedko i 
priateľ. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

ÚV SPP, redakcia Život, OV SSP na Orave a MS SSP v Jablonke
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Milé deti,
vašou úlohou bude omaľovať obrázok a napísať nám, čo je na obrázku zná-

zornené. Výsledky svojej práce nám pošlite do redakcie. 
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže 

s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V novembri sme odmenili: Miriam Petrásovú z Veľkej Frankovej a Júliu Pa-

cigovú z Krempách.cigovú z Krempách.

Milan Rúfus

Vianočná koleda
V mestečku Betleheme, 

v jasličkách na slame
leží to dieťatko,

na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.

Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,

darček mu nesieme tam...

A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.

Štefan Moravčík

Snehoopi
Skáču vločky

hopi-hopi,
kým sa cirkus

neroztopí.

Láska, Bože, láska

Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? 
Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú.

Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti, 
ale už ťa nemám ani medzi prsty.

Keby sa tá láska na horách rodila, 
nejedna panenka hlávku by sklonila.

Iné slová:

Miluje ma šuhaj a ja jeho väčšmi, 
nerozlučujže nás, Pane Bože večný.

Povedz mi, šuhajko, čo si mi za priateľ, 
keď ťa radšej vidím ako otca, mater.

Keby bol svet papier a more atrament, 
nikto by nespísal ľúbosti testament.

nerozlučujže nás, Pane Bože večný.

Povedz mi, šuhajko, čo si mi za priateľ, 
keď ťa radšej vidím ako otca, mater.

Keby bol svet papier a more atrament, 
nikto by nespísal ľúbosti testament.
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Kostol sv. Jakuba 

Kostol sv. Jakuba 

PEKELNÍK
Obec Pekelník bola založe-

ná na okraji jablonského chotára 
okolo roku 1588, keď sa na tých-
to miestach usadili valasi, ktorí 
patrili k hradu Orava a začali si tu 
v hustých lesoch stavať svoje prí-
bytky. V čase svojho vzniku, až do 
roku 1918, tvorila pohraničnú obec 
na hranici s Poľskom. Obyvatelia sa 
živili najmä pastierstvom a poľno-
hospodárstvom. Počas nábožen-
ských bojov v 17. storočí dedina 
takmer úplne zanikla. V polovici  
18. storočia si Pekelníčania postavili 
svoj prvý drevený kostol a odčlenili 
sa od farnosti v Jablonke. Murova-
ný kostol si vybudovali až koncom 
19. storočia. Z Pekelníka pochádzal 
slovenský národný buditeľ, zbera-
teľ ľudových piesní, prísloví, pore-
kadiel, zvykoslovia, povier a povestí 
z Oravy a Spiša Ignác Kojda-Iriem-
ský, ktorý žil na prelome 19. a 20. 
storočia. V roku 1920 bola obec 
Pekelník 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 súčasnosti v Pekelní-
ku funguje miestna skupina Spolku 
Slovákov v Poľsku. Obec je známa 
aj tým, že sa tu nachádzajú vzácne 
ložiská rašeliny. (mm-m)

text a ilustrácia    Ivana Pančáková

To som si mohla myslieť! Každý december, posledný týždeň pre 
Vianocami, nám učiteľka zadá rovnakú úlohu. Vymyslieť aspoň 
päť vianočných rýmovaných želaní. Ja už som úplne beznápadová. 

Dnes sme všetci len tak znudene sedeli a tupo pozerali von oknom, až 
kým nezazvonilo. A keďže sme nesplnili úlohu (až na Katarínu, ktorá je 
triedny šprt), tak sme to zadanie dostali vypracovať doma. Och, nie... 
nechce sa mi do toho a už mi nepomôže ani mama. Minulý rok to veru 
poriadne ohundrala a ja som jej musela sľúbiť, že ju s tými rýmovačka-
mi už viac nebudem otravovať.

Kámošky ma čakali pred školou a na niečom sa chichotali. Náram-
ne sa zabávali na tom, že každému, kto šiel okolo, vymýšľali k menu 
rýmovačku. Fero-pero, Katka-šprtka (čo sa ani nerýmuje, ale je to 
pravda), Adam-padám, Baška-fľaška, no a samozrejme Žofia-mafia. 
Neurazila som sa. Ale – musela som predsa toto ich naladenie nejako 
využiť. Začali sme hrať novú hru. Vybrali sme náhodne slová. Čím div-
nejšie, tým lepšie. Úloha – použiť toto slovo vo vianočnom verši. Ako 
prvý išiel Fero-pero. Lenže to bolo úplne jednoduché.

Fero píše tieto riadky, nech sú šťastné naše sviatky.
Dokonca tento veršík dáva zmysel aj so slovíčkom „pero“. A tak 

sme zdvihli level. Vybrali sme nezmyselnejšie slovo – traktor. Chvíľu 
nám to trvalo, ale pozrite sa, čo sme vymysleli:

Aj na tieto Vianoce, nech sa traktor ligoce.
Vyšiel traktor na ulicu, želanie má malé. Chcem jazdiť na kapustni-

cu! Od zajtra už stále.
Na Vianoce si traktor želá, svätý pokoj od anjela.
Skvelé, že? Niektoré slová sme hneď vylúčili pre ich príliš jednodu-

ché vianočné rýmovanie. Napríklad vidlička-jedlička. Ale úplne najviac 
sme sa nasmiali, keď sme vymýšľali básničky na slovo „uhorka“. No 
uvážte – čo má uhorka spoločné s Vianocami! Toľko hlúpostí sme vy-
tvorili, ale aj tak suverénne najlepšia je táto:

Uhorky sa tlačia v sklíčku, s prosbou hľadia na jedličku. Nech je 
v novom roku zlom, nech má každá sama dom.

Mimochodom, mám už splnenú domácu úlohu. Veď pani učiteľka 
neupresnila, že to musia byť vážne a seriózne želania. A viete, čo mi 
ešte cestou domov napadlo? Mohla by som tie básničky prepísať na 
ozdobné menovky a zavesiť ich na vianočný stromček. Tieto sviatky 
budú naozaj šťastné a veselé... 
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Milan Budzák

... Snehová krajina ...
Nekonečné hory – 
lesy mannou pokryté,
súčasť tej Božskej krásy
anjelský chorál si spievajú.
Stopy Yetiho, pozdrav jesene
v nekonečno sa strácajú.

Nevesta biely závoj,
pyšné črievičky vo svoj deň
na vedomie dávajú.
Slnečné lúče v kúpeli ľadu očistené
pobledlé líčka nevesty ohrievajú.

Snehový závoj – hranica ticha,
dnu nikoho nevpúšťa.
Všetko okolo svoj sen o pokoji sníva.
Snehová krajina,
niet ani chodníka,
len krása prírody,
vzor pre dobíjateľa človeka.

  (Básnická zbierka 
  Srdce gorala, 2010)

Šarmantný Tomáš Maštalír
spracovala   AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Slovensko je síce neveľkou krajinou, ale bohatou na nadaných ľudí, ktorí svojou 
prácou prispievajú k  vytváraniu kultúrnych hodnôt. K  strednej generácii slovenských 
celebrít patrí šarmantný Tomáš Maštalír, ktorý je obľúbeným a  sledovaným hercom, 
podbíjajúcim srdcia divákov a zvlášť ženskej populácie. Je to divadelný, televízny, �l-
mový a dabingovým herec. Pričom za svoje herecké výkony získal aj viaceré ocenenia 
a vyznamenania. 

Tomáš Maštalír sa narodil 4. septembra 1977 v Trnave. Bol tým najlepším 
darčekom pre svoju mamu, ktorá ho porodila v deň svojich narodenín. 
Od malička sa venoval recitovaniu a ako žiak základnej školy prednášal aj 

prózu. Študoval na modranskom gymnáziu, kde hrával divadlo. Práve tieto 
záľuby ho usmernili k dnešnému povolaniu. Po maturite odišiel študovať do 
Bratislavy na Vysokú školu múzických umení. V roku 2000 úspešne skončil 
štúdium v odbore divadelné herectvo. Začal pôsobiť v trnavskom divadle, ale 
bol tam len krátko, 
pretože jeho nada-
nie si všimli vedúci 
činohry Slovenského 
národného divadla 
a ponúkli mu tam 
angažmán. A tak za-
čal pracovať v Brati-
slave. Ako uvádza pri 
rozhovoroch, vždy 
sníval o herectve 
a je šťastný, že sa 
mu podarilo splniť 
tento sen. Populari-
tu získal aj vďaka seriálom Ordinácia v ružovej záhrade, Dr. Ludsky (neskôr 
Dr. Dokonalý), Profesionáli, či Hoď svišťom. Zahral tiež nevidiaceho v Chlapi 
neplačú, do úlohy ktorého sa vedel dobre vcítiť vďaka pomoci nevidiaceho 
Marka Hlinu. Svedčí to aj o tom, že sa zodpovedne pripravuje na svoje úlohy. 
V súčasnosti sa teší obľube množstva nielen divadelných, ale aj televíznych fa-
núšikov. V Slovenskom národnom divadle hrá okrem iného v predstaveniach 
Tak sa na mňa prilepila, Tančiareň, Aj kone sa strieľajú, kým v nitrianskom Di-
vadle Andreja Bagara v inscenácii Pýcha a predsudok, v Divadle Aréna v hrách 
November a Venuša v kožuchu. Všetky hry s jeho obsadením sa tešia veľkému 
záujmu divákov a lístky na predstavenia sú vopred vypredané. 

V roku 2008 mala na Bratislavskom hrade v rámci Letných shakespearov-
ských slávností premiéru inscenácia Antónius a Kleopatra v réžii Michala Vaj-
dičku, v ktorej stvárnil s úspechom postavu Antónia.

Je taktiež dabingovým hercom. V roku 2006 načítal komentár k seriálu 
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska a Najväčšie tragédie Slovenska. Spo-
lupracoval aj na relácii 112, ku ktorej načítaval komentár. Svoj hlas prepožičal 
aj postave lorda Voldemorta v sérii o Harrym Potterovi. 

Je držiteľom viacerých ocenení: ceny OTO 2007 a 2008 - herec roka, Talent 
roka 2008, ktorý sa udeľuje hercom do tridsať rokov. V roku 2009 získal cenu 
IGRIC za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele - postava Andreja 
v študentskom filme Leto „za originálne vytvorenie ambivalentnej postavy“. 

Tomáš Maštalír je slobodný, oficiálne nezadaný, žije v Bratislave. Medzi 
jeho záľuby patria autá, motorky a rýchlosť. Na ňu doplatil v roku 2007, kedy 
mal vážnu nehodu. Pre mnoho žien je prototypom sexi chlapa, pre iných je 
však arogantný a namyslený. Ľudia, ktorí s ním spolupracovali, si ho však vážia 
za dobrú, profesionálnu spoluprácu.  
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Mazda 3
autor    MARIÁN SMONDEK

Automobilka Mazda vypúšťa na trh tretiu generáciu Mazdy 3. 
A  je to naozaj len to najlepšie. Síce medzi motormi nenájdeme 
akúsi novinku, zato miesto si našli osvedčené.

Dizajn osloví hádam každého milovníka motorizmu, 
a predovšetkým športový nádych dlhej prednej kapo-
ty, ktorý však žiadnym spôsobom neobmedzuje vyš-

ších pasažierov, ktorí sa v pohode zmestia nielen na pred-
né, ale i na tie 
zadné sedadlá. Ba-
tožinový priestor 
s objemom 364 l 
isto nepatrí k naj-
väčším v tomto 
segmente. Inte-
riér je tvarovaný v 
porovnaní s exte-
riérom pomerne 
konzervatívne, no 
aspoň nebude ni-
koho poburovať. 
Centrálny displej 
reaguje na dotyk 
iba ak auto stojí. Na surfovanie počas jazdy slúži otočný 
ovládač HMI na stredovom tuneli.

A ako jazdí nová Mazda 3? Stokoňová jednapäťka sa javí 
ako solídny základ. Určite má na tom svoj podiel aj nízka 

hmotnosť auta a sprevodovanie šesťstupňovej prevodov-
ky. Skriňa je skôr krátka a v meste sa nemusíte ostýchať 
hodiť tam aj päťku. Motoru neprekážajú ani nízke otáč-
ky, ale pre živšie zrýchlenie si treba jednoducho podradiť 
a následne vás prekvapí nielen svižná reakcia, ale i jemný 
športový podtón. Tabuľkové hodnoty spotreby sú reálne 
aj v praxi. A tak mimo mesta v pohode zídete pod 5 l na 
100 km, a na diaľnici i v meste sa spotreba bude pohybo-
vať okolo 7 l na 100 km.

Mazda prepracovala podvozok na jednotku. Stabilný 
a dobre utlmený zvláda v pohode a tichu všetky nerov-

nosti. Najširší roz-
chod a najdlhší 
rázvor v tejto trie-
de dávajú Mazde 
absolútnu istotu aj 
v zákrutách. A ani 
prípadné nedotá-
čavé šmyky nie sú 
problémom aj pre 
málo skúseného 
šoféra. Pri ab-
sencii reakcie za-
kročí včas stabi-
lizačný systém. 
A ako reaguje táto 

základná jednotka na plný plyn? Nuž k stovke si to doženie 
za pekných 10 s a s maximálkou 182 km/h môže byť nená-
ročný klient naozaj spokojný. A za príplatok v lepších verzi-
ách budú tieto hodnoty len a len lepšie. 

Polievka z kostí
1/2 kg hovädzích kostí, soľ, čierne korenie, 2 lyžice 

masti, 1 cibuľa, koreňová zelenina, Vegeta, 2 a 1/2 litra 
vody, závarka ako do hovädzej polievky.

Pracovný postup: Umyté kosti vložíme do studenej vody 
a varíme. Na masti upražíme cibuľu, pokrájanú koreňovú 
zeleninu a toto pridáme do vody, v ktorej sa varia kosti. 
Potom pridáme soľ, Vegetu a korenie. Polievku necháme 
na miernom ohni variť asi 2 hodiny. Polievku scedíme, za-
varíme závarku a pridáme posekaný zelený petržlen. V tej-
to polievke sú najchutnejšie pečeňové halušky.

Slovenský guláš
1 kg hovädzieho mäsa z pliecka, 6 lyžíc masti, 3 cibule, 

50 dkg zemiakov, 2 strúčiky cesnaku, rasca, červená 
paprika, voda.

Pracovný postup: Na masti popražíme do ružova po-
krájanú cibuľu a cesnak, potom pridáme umyté a na koc-
ky pokrájané mäso, chvíľku popražíme, pridáme červenú 
mletú papriku, rascu, soľ, podlejeme vodou a dusíme 
skoro do mäkka. Nakoniec pridáme očistené, umyté a na 

kocky pokrájané zemiaky, spolu podusíme a pridáme toľ-
ko teplej vody, aby 3-litrová panvica bola plná. Do guláša 
možno zavariť tarhoňu alebo mliekové halušky.

Slivkové guľky z odpaľovaného cesta
1/4 litra mlieka, trochu soli, 15 dkg múky, 1 vajce, 1/2 kg 

sliviek (marhúľ, višní), 10 dkg masti, 15 dkg strúhanky, 
cukor.

Pracovný postup: Do vriaceho mlieka dáme trochu cuk-
ru a soli a za stáleho miešania múku, ktorú odparíme na 
hustú masu. Do vychladnutej masy pridáme vajce a vypra-
cujeme hladké cesto. Cesto rozvaľkáme na obdĺžnik hrúb-
ky 1-1,5 cm, pokrájame na štvorce, do ktorých zabalíme 
vylúpané slivky, naplnené cukrom alebo polovičkou 
cukrovej kocky. Guľky varíme vo vriacej vode asi 5 minút. 
Keď vyjdú na povrch, vyberieme ich, posypeme opraženou 
strúhankou (makom, orechmi) a omastíme. Z tohto cesta 
možno pripraviť aj šúľance (furkovce), ktoré sú chutné i 
chladné.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec:  
Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
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Szałowy makijaż 
Sylwestrowy!

Najwyższy czas zacząć przygotowania 
do świąt i  największej imprezy roku czy-
li Sylwestra. Zacznijmy od makijażu na 
święta. 

W tym sezonie postawimy na de-
likatny złoty makijaż. Zaczynamy od 
pokrycia powieki bazą. Następnie 
wzdłuż linii górnych i dolnych rzęs na-
kładamy czarny kohl (orientalny pre-
parat ziołowy w formie czarnej pasty 
w tubkach). Makijaż wykonany kho-
lem trzyma się cały dzień, a do tego 
jest w 100% naturalny, bez chemii 
i innych sztucznych dodatków oraz 
bez ołowiu. Kohl podkreśla linię rzęs, 
akcentuje spojrzenie, pomaga skory-
gować kształt oka. Świetnie zastępu-
je kredkę do oczu lub eyeliner. Mogą 
go stosować osoby noszące szkła 
kontaktowe! Można go dostać prak-
tycznie w każdej drogerii. Następnie 
rozcieramy kohl małym pędzelkiem. 
Na górną powiekę, aż po załamanie, 
nakładamy metaliczny cień w kolorze 
starego lub brudnego złota. Mięk-
kim pędzelkiem rozcieramy granice 
złota, wypracowując je w załama-
nie, by płynnie przechodziło w kolor 
skóry. Nakładamy ten sam złoty cień 
na dolną linię rzęs. Zewnętrzny ką-
cik oka akcentujemy odrobiną czerni 
zmieszanej z ciemnym złotem. Śro-
dek górnej powieki rozświetlamy ja-
snym złotem. Wewnętrzny kącik oka 
rozjaśniamy jasno-perlistym cieniem. 
Łuk brwi podkreślamy cielistą kred-
ką - dzięki temu brew będzie miała 
wyraźniejszy kształt. Tuszujemy rzę-
sy brązowym lub grafitowym tuszem 
i gotowe. Usta pozostawiamy blade, 
a na policzki nakładamy chłodny róż.  

Makijaż Sylwestrowy
Makijaż ten powinien przyciągać 

uwagę i być bardziej wystrzałowy niż 
noworoczne fajerwerki. Oczywiście, 
bardzo się on różni od delikatnego, ma-
kijażu dziennego, który powinien być 
naturalny i prawie niewidoczny, gdyż 
makijaż sylwestrowy ma się rzucać 

w oczy! W tym sezonie powracamy do 
lat 60-tych. Tak zwana „jaskółka” co-
raz częściej pojawia się na powiekach 
modelek u Diora, Sonii Rykiel i Chanel. 
W ten właśnie sposób malowały oczy 
takie symbole kobiecości lat 60-tych 
jak Marilyn Monroe i Audrey Hepburn. 
Delikatny kolor na powiekach i wyraź-
na czarna kreska wychodząca odważ-
nie poza kontur oka i idąca delikatnie 
w górę, sprawią, że poczujesz się jak 
prawdziwa gwiazda. 

Tego typu makijaż wymaga wpraw-
nej ręki. Czerń jest bardzo wymagają-
cym kolorem i nie wybacza błędów. 
Linia powinna być cieńsza przy we-
wnętrznym kąciku oka i grubsza przy 
zewnętrznym. Możesz namalować ją 
także na dolnej powiece, ale jeśli masz 
małe oczy pamiętaj, aby dolna i górna 
kreska nie łączyły się ze sobą w we-
wnętrznym kąciku oka, ponieważ bę-
dzie się wydawało jeszcze mniejsze. 
Krok po kroku: na początku zatuszuj 
cienie pod oczami rozświetlającym ko-
rektorem. Następnie pomaluj powieki 
delikatnym kolorem. Jaśniejszy odcień 
nałóż na całą powiekę, a ciemniej-
szy tylko od połowy do zewnętrzne-
go kącika oka. Teraz rozetrzyj granice 
dwóch odcieni. Zrób kreskę na górze, 
a potem również na dole. Teraz mo-
cno wytuszuj rzęsy na czarno i maki-
jaż w stylu retro gotowy. Oczywiście, 
idealnym uzupełnieniem sylwestro-
wej stylizacji jest także dopracowany 
w najmniejszych szczegółach manicu-
re. Mile widziane są błyszczące lakiery 
do paznokci z brokatem, które mienią 
się w odcieniach złota, srebra, błękitu, 
brązu, czerwieni, turkusu, czy zieleni. 
Oprócz tego, na czasie są różnego typu 
wzorki w postaci np. kwiatuszków, 
gwiazdeczek, kropek. Istnieje także 
możliwości zakupu gotowych ozdób 
lub naklejek, które możemy wykorzy-
stać, gdy decydujemy się na samo-
dzielne wykonanie manicure. Należy 
pamiętać o tym, że im bardziej strojna 
sylwestrowa sukienka, tym nasz mani-
cure powinien być bardziej subtelny. 

Życzę wszystkim czytelnikom uda-
nych, spokojnych Świąt i wystrzało-
wego Sylwestra!!!

Dawid

Masaż gorącymi kamieniami 
Masaż gorącymi kamieniami po-

lega na układaniu ciepłych, bądź 
zimnych kamieni różnej wielkości na 
ciele pacjenta. Najczęściej stosowa-
ny jest on w salonach odnowy bio-
logicznej, jednak niekiedy możemy 
doświadczyć go także, w niektórych 
prywatnych gabinetach masażu. Jest 
metodą łączącą zabiegi ciepłolecz-
nictwa z aromaterapią. Przyglądnijmy 
się krótko historii masażu gorącymi 
kamieniami. Człowiek nierozłącznie 
związany jest z naturą od początku 
istnienia i z natury czerpie korzyści. 
Aby ciało i umysł człowieka mogły 
normalnie funkcjonować muszą mieć 
energię do życia, przebyte schorzenia 
czy negatywne emocje niszczą struk-
turę energetyczną człowieka. Terapia 
kamieniami obejmuje terapię oczysz-
czania czakr przy pomocy kamieni 
półszlachetnych. Opiera się ona na fi-
lozofii Dalekiego Wschodu obejmują-
cej terapię meridianów, która zakłada 
istnienie 14-stu ścieżek energii życia 
Qi, która to energia jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania całe-
go organizmu. Działając kamieniami 
na odpowiednie punkty meridianów 
poprawiamy przepływ energii Qi. Sza-
mani układali kamienie blisko ciała 
pacjenta w celu ułatwienia procesu 
uzdrawiania. W rzymskich łaźniach 
chłodzono ciało na marmurowych 
stołach. Pielgrzymi kładli gorące ka-
mienie w końcu łóżka, w celu rozgrza-
nia stóp. Energia roztaczająca się wo-
kół terapii kamieniami nie wiele różni 
się od prostej przyjemności, której 
doświadczamy w dzieciństwie. Kiedy 
jesteśmy dziećmi, kochamy kłaść się 
na dużych głazach będąc w górach, 
bądź bawić się na trawie. Podczas gdy, 
ciepłe kamienie dostarczają kojącego 
ciepła do głęboko położonych tkanek, 
przyspieszają przepływ krwi, tak zim-
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ne kamienie, są po-
mocne w usuwaniu 
krwi z miejsc zapal-
nych. Rodzaje kamie-

ni: białe - gładkie, stworzone z białego marmuru, przed za-
biegiem są ochładzane oraz czarne - gładkie, zbudowane 
z czarnego bazaltu. Są ogrzewane do temperatury około 
50 stopni C, w specjalnie do tego celu przeznaczonym pod-
grzewaczu. 

Jak się wykonuje zabieg gorącymi kamieniami?  
Masaż ten wykonywany jest przy pomocy kamieni o róż-

nej wielkości. Ich dobór zależy przede wszystkim od tego, 
jak duża jest powierzchnia, na której ma zostać wykonany 
zabieg. I tak, na przykład: na tułów stosowane są kamienie 
większe, zaś na dłonie, czy też czoło, te o mniejszych roz-
miarach. Rozłożenie kamieni nie jest bez znaczenia. Masa-
żysta kładzie je na specjalnych punktach energetycznych. 
Kolejnym etapem jest aplikacja ciepłego olejku eterycznego 
bezpośrednio na ciało osoby poddawanej zabiegowi oraz 
wykonanie masażu relaksacyjnego bądź limfatycznego przy 
pomocy ciepłych kamieni (w kierunku od kończyn dolnych 
ku kończynom górnym oraz od pleców do powierzchni 
przednich). Ogrzane kamienie przesuwane są po ciele pa-
cjenta. Cały zabieg trwa około 1,5 godziny, ale może być 
wykonany też częściowy np.: same plecy plus kończyny dol-
ne lub górne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o muzyce 

relaksacyjnej podczas zabiegu, która jest niezbędna do jego 
przeprowadzenia. Główne cele masażu: ciepłe kamienie 
działają głównie rozluźniająco na nadmiernie napięte oraz 
bolące partie mięśni. Poprawiają także krążenie obwodowe 
krwi oraz metabolizm. Są stosowane również u osób ze-
stresowanych lub cierpiących na depresję. Podnoszą próg 
odczuwania bólu. Przyspieszają także usuwanie toksyn z or-
ganizmu oraz działają przekrwiennie. Głównym zadaniem 
kamieni zimnych jest zaś niwelowanie obrzęków.

Przeciwwskazania do zastosowania tego rodzaju ma-
sażu są następujące: ciąża, żylaki kończyn dolnych, nad-
ciśnienie, choroby serca, stany zapalne i alergiczne skóry, 
wszelkie postacie nowotworów, zapalenie węzłów chłon-
nych, gorączka oraz zakrzepy. Poniżej dosyć obszerna 
lista wskazań do zastosowania masażu: zaburzenia ukła-
du krążenia, nerwowego, hormonalnego i trawiennego, 
chroniczne zmęczenie, osłabienie funkcji systemu immu-
nologicznego (odporności), nerwice i stany depresyjne, 
przewlekły stres, bezsenność, problemy z koncentracją, 
bóle zatokowe, bóle głowy i migreny, bóle pleców, skur-
cze mięśni, problemy z trawieniem, zaparcia, problemy 
z wątrobą, trzustką, zaburzenia funkcjonowania worecz-
ka żółciowego, zaburzenia menstruacyjne u kobiet, w sta-
nach przewlekłych rwy kulszowej lub ramieniowej, a także 
chorób reumatycznych, przy niedociśnieniu, w otyłości, 
w stanach rehabilitacyjnych po złamaniach, skręceniach, 
zwichnięciach - za zgodą lekarza. 

Naliczanie wysokości dopłat 
bezpośrednich rozpoczęte

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przystąpiła do naliczania wysokości dopłat bezpośrednich 
za 2013 rok. Opublikowane zostały rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w spra-
wie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z 
nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa 
o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w zeszłym 
roku. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który 
gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzy-
muje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płat-
nością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hek-
tarów. Teraz ARiMR nalicza wysokości rodzajów płatności 
bezpośrednich przysługujących poszczególnym rolnikom. 
Wypłata tegorocznych dopłat rozpocznie się 2 grudnia 
2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r. 

Wysokość stawek płatności za dany rok w Polsce uza-
leżniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje 
w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. 
W tym roku kurs ten wynosi 4,2288 zł za euro. Kursy przeli-
czeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkow-
skich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku 
przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w 
ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest 

korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na 
dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,53 
mld euro, tj. 14,91 mld złotych. (Źródło: www.arimr.gov.pl)

Urlop wychowawczy
Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie noweliza-

cja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1028), na podstawie której:
–  wydłużono do 4 miesięcy okres urlopu wychowawcze-

go, z którego pracujący rodzice lub opiekunowie dziec-
ka mogą korzystać jednocześnie;

– przyznano każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka 
wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wycho-
wawczego, udzielanego z wymiaru urlopu wychowaw-
czego wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy (wyłącz-
ność polega na tym, że nie ma możliwości przeniesienia 
urlopu na drugiego rodzica, bądź opiekuna);

– wprowadzono możliwość korzystania z całego urlopu 
wychowawczego w pięciu, a nie jak dotychczas czterech 
częściach;

– zniesiono zasadę proporcjonalnego obniżania wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, w związku z korzystaniem  
z urlopu wychowawczego;

– ustalono, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypo-
czynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawie-
szeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
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NÁŠ TEST

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Aj keď nemáte príliš chuť na 
spoločnosť, nechcete zostať 

mimo diania. Máte jasno 
v tom, čo chcete, a ak vám 

niekto príde nevhod do cesty, po-
stavíte ho tam, kam patrí. Problematic-
kým diskusiám sa radšej vyhýbajte.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Prvé dni mesiaca sa budú 

niesť v znamení pracov-
ných úspechov. Nové za-
čiatky v projektoch a vzťa-
hoch prinesú teraz ovocie, 

ale až v poslednom týždni mesiaca bu-
dete naozaj pripravený na posunutie 
plánov dopredu.

RYBY (19.2.-20.3.)
Medzi najbližšími máte vý-
znamné postavenie, uznanie 
a dôveryhodnosť. Uznávajú 
vás ako vodcu a veria vašim 

schopnostiam. Koncom mesiaca bude-
te potrebovať viac času na odpočinok a 
relaxáciu, tak si ich doprajte.

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac máte množstvo 
energie do práce. Môžete mať 
však problémy s autoritou. 
Ste na vrchole kariéry, tak to 

využite. Nenechajte sa vyviesť z miery. 
V rámci oddychu si doprajte aj nejaké 
dobrodružstvo.

BÝK (21.4.-20.5.)
Váš život sa bude točiť oko-
lo najbližších, s ktorými 
by ste mohli  prežiť nejaké 
dobrodružstvo. Dávajte si 
pozor na mrhanie finan-

ciami a nečerpajte z toho, čo nemáte. 
Vyhýbajte sa konfliktom a sviatky si po-
riadne užite.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Budete sa zaoberať blízkymi 
vzťahmi, dávaním a braním. 
Postavte sa na svoju obranu, 
ale nekonajte proti múru. 
Buďte v kontakte so svojimi 

pocitmi a vyriešite veci „nového začiat-
ku“ priamo. Spory je potrebné vyriešiť.

RAK (22.6.-22.7.)
December začnete s ľah-
kým šarmom a správnou 
energiou, ľahšie vyjadrí-
te seba a svoje pocity. Ak 

musíte urobiť v živote zmeny, nepre-
háňajte to zbytočne. Snažte sa udržať 
si odstup od problémov a pamätajte aj 
o sebe.

LEV (23.7.-23.8.)
December by mal byť vý-
nimočne hravý, veselý a 
tvorivý. Zbytočne to však 
nepreháňajte, aby sa to 
neodrazilo na vašom zdra-

ví. Vo vzťahoch s inými hľadajte rovno-
váhu a jasnejšie uvidíte, kam smerujete 
v oblasti lásky.

PANNA (24.8.-23.9.)
December prinesie hrejivú 
energiu do domova a rušný 
milostný život. Nájdite rov-
nováhu medzi prácou a ro-
dinou. Hlavne komunikuj-

te. Skúste vyriešiť finančné záležitosti, 
ktoré ste doteraz zanedbávali.

VÁHY (24.9.-23.10.)
December by pre Vás mal 
byť dosť rušný mesiac. 
Medzi informáciami od-
deľujte zrno od pliev. Vo 
vzťahu je potrebné zmier-

niť nemenné “pravidlá“. Koncom me-
siaca môžete mať rušné chvíle v rodin-
ných vzťahoch.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Tento mesiac Ťa čaká veľa 
práce. A ku tomu  v prvej 
polovici mesiaca ešte aj 
viac výdavkov. Popri tom Ti 
bude smutno za najbližšou 

osobou. Neboj sa odvážnych rozhod-
nutí, a v blízkej budúcnosti pocítiš po-
zitívnu zmenu.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Toto je váš silný mesiac, 

v ktorom bude dominovať 
rovnováha. Priatelia vás 
podporia. Môžete prebrať 

velenie, ale je dôležité, aby 
ste boli naklonený najbližším vzťahom. 
dávajte pozor na impulzívnosť v oblasti 
peňazí. (ms)

Čo prezrádzajú vaše 
čmáranice?
Ak je vaša 
kresba bez 
hrán a uzav-
retá, máte 
vlastnosti diplomata v láske. Ve-
ríte inštinktom a partnera si vy-
beráte podľa citov. Máte mnoho 
záujmov, v ktorých sa dokážete 
presadiť, no v prejave erotických 
chúťok nedávate najavo, čo sa 
vám naozaj žiada. Napriek tomu 
ste taktikom, pretože po čase 
dovediete partnera k tomu, 
aby sám pochopil, čo chcete.

Pre tieto kres-
by je charakte-
ristické. že ich 
kreslia ľudia 
s otvorenou dušou a priateľskou 
povahou. Máte svoj vlastný tajný 
citový život, ktorý nedávate naja-
vo. Partnera si získavate peknými 
slovami, ktoré však dokážete dodr-
žať a v sexe sa riadite heslom „ako 
ja tebe, tak asi ty mne“. Ak k vám 
partner pristupuje príliš otvorene 
a ide „priamo na vec“ obyčajne sa 
stiahnete a nenadviažete kontakt.

Ak sa na ob-
rázku srdieč-
ka či prázdne 
krúžky pre-
línajú, máte 
ešte stále komplexy v oblasti 
erotiky. Keď máte pocit, že vás 
váš partner akceptuje, doká-
žete sa uvoľniť a pristanete na 
akúkoľvek praktiku. V opačnom 
prípade (ak sú útvary samostat-
né) ste v istom zmysle sebecký 
a na uspokojení partnera vám 
veľmi nezáleží. Napriek tomu 
snívate o ozajstnej veľkej lás-
ke, ktorá by zmenila váš život.

Čierne krúž-
ky, obdĺžniky 
a iné vyplne-
né útvary vy-
chádzajúce spod vašich rúk sved-
čia o tom, že ste vo veciach lásky 
experimentátorom. Vaša hravosť 
si rýchle získa priazeň partne-
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

kłącza tataraku puškvorcový koreň
tarcica rezivo
bezwęglowy bezuhlíkatý
garbniki białkowe trieslovinové bielkoviny
przenośnik taśmowy pásový elevátor
dwuskładnikowa farba malarska dvojzložková náterová farba
element uzbrojony vystužovací element
mimośrodowość excetricita
nabłyszczarka papieru leštička papiera

ra, no na druhej strane viete rov-
nako rýchlo zo vzťahu vycúvať. Za 
vašimi ľahkomyseľnými spôsobmi 
sa však ukrýva rafinovanosť, kto-
rou si pripútavate druhé pohlavie.

Hviezdy, kríže a 
podobné kres-
by vyžarujú do 
okolia svoje 
svetlo. Nie je to iné ani s vašou osob-
nosťou. Ste citlivý a impulzívny typ, 
ktorý postrehne každý záchvev duše 
svojho náprotivku. Hlboko sa vás 
dotýka kritika a hrubé poznámky.

Cez vás sotva 
čo prenikne, 
ste rovnaký ako 
vaša kresba. 
Obozretnosť voči silným citom ale 
aj proti okoliu dokazujete, že ste 
prežili niečo veľmi smutné a ne-
viete na to zabudnúť. Ak sa nájde 
človek, ktorý napriek vášmu od-
mietaniu pri vás vytrvá, zahrniete 
ho úžasným citom. Vo veciach sexu 
ste potom neobmedzeným fantas-
tom a partneri sa nestačí čudovať.

Táto kresba 
prezrádza, že 
váš dušev-
ný vývoj je 
oveľa viac aktívnejší než sexuálny. 
Ak raz nadviažete známosť, naj-
prv si všetko overíte, kým dôjde 
k fyzickému kontaktu. Zaujímajú 
vás netradičné praktiky, ale obá-
vate sa ich skúsiť. Radi improvizu-
jete, aby ste si overili skutočnosť.

Ak váš partner 
uvidí takúto 
kresbu, musí 
sa mať na po-
zore. Je totiž typická pre sexuálnych 
„maniakov“ v dobrom slova zmysle. 
Ste neobyčajne zmyselným typom, 
ktorý ide za svojim cieľom cez všet-
ky prekážky. Napriek tomu sa dá o 
vás povedať, že ste čestný, pretože 
nič nezatajujete a partnera staviate 
pred hotovú vec. Vaše chápanie lás-
ky sa síce vymyká všeobecne vžitým 
názorom, ale vy sa cítite šťastný. Ak 
si však nájdete trvalého partnera, 
sexuálna príťažlivosť sa zmení na 
silnú citovú závislosť.

Prišiel americký prezident za naj-
starším a najmúdrejším indiánskym 
náčelníkom do rezervácie na poradu. 
Pýta sa ho: 

- Povedz, múdry náčelník, akým 
otázkam by som mal venovať najväč-
šiu pozornosť? 

- Ja by som na tvojom mieste, veľ-
ký prezident, najviac pozornosti ve-
noval imigračnej politike. My sme to 
svojho času značne podcenili...

***
Krásne, udržiavané jazierko a okolo 

neho vysadené ovocné stromy. Jedno 
letné popoludnie sa dedko rozhodne, 
že si nazbiera čerstvé ovocie. Zoberie 
si plastový kýblik a ide k jazierku. Keď 
však dorazí na miesto, zistí, že v ja-
zierku sa čľapoce päť nahých mladých 
slečien. Hneď, ako zbadajú starého 
pána, zhluknú sa do stredu jazierka a 
ponoria po krk do vody. Po chvíli jed-
na volá na dedka: 

- Čo, prišli ste nás očumovať a te-
raz čakáte, že vylezieme z vody? 

Na to dedko zamáva kýblikom a s 
nevinným úsmevom hovorí: 

- Nie, prišiel som nakŕmiť aligátora.
***

- Jožko, čo si kúpil babičke pod 
stromček? 

- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Veď babička ne-

hrá futbal. 
- Práve preto. Ona mi kúpila knižky.

***
Hovorí babka susedke: 
- Predstavte si, ako tá medicína po-

kročila. Keď som mala 18 rokov, mu-
sela som sa ešte vždy u doktora vyzliecť. 
Dnes už stačí, keď ukážem jazyk. 

***
- Oci, čo sú to zásnuby? 
Otec sa zamyslí a podá synovi 

strašne zdĺhavé a strašne komplikova-
né vysvetlenie. 

- Rozumieš? 
- Nie. Daj mi radšej nejaký príklad. 
- No zásnuby sú ako keby som ti 

kúpil bicykel na Vianoce a nenechal ťa 
na ňom jazdiť až do Veľkej noci.

***
- Vojak Metlička, vy neviete, že pi-

tie vína vo veľkom množstve zabíja? 
- Vojak sa nesmie smrti báť, pán 

kapitán! 
***

- Koľko druhov manželstiev pozná-
te?

- Tri druhy: z lásky, z rozumu a z ne-
opatrnosti.

***
Príde muž k veštici, tá sa pozrie na 

jeho ľavú dlaň, premeria si ho zhora 
nadol a vraví: - Zajtra vaša žena zom-
rie.

A muž na to: - To viem, ale ja som 
sa prišiel opýtať, či pôjdem do väzenia 
alebo nie.
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Slnko zo zrkadiel
Nórske mestečko Rjukan sa nachá-

dza medzi horami, a tak v zime pol 
roka nevidí Slnko. To sa však na jeseň 
tohto roka zmenilo, pretože na horu 
nad mestom Nóri umiestnili tri veľké 
zrkadlá, ktoré na mesto odrážajú sl-
nečné lúče. Na tento moment čakali 

získali najviac ocenení v celosvetovej 
konkurencii. Slováci si zo súťaže od-
niesli za medovinu ešte dve zlaté, dve 
strieborné medaily, jednu bronzovú 
a tiež viacero medailí za medy, vďaka 
čomu je potrebné priznať, malým slo-
venským výrobcom sa podarilo preko-
nať aj také včelárske veľmoci ako napr. 
Argentína, USA, Čína, Rusko, Ukrajina 

a Poľsko.
Apimondia je svetový 

vedecký kongres včelárov 
a zároveň názov svetovej 
federácie včelárov. Svetový 
kongres sa koná každé dva 
roky, vždy na inom kon-
tinente. Je najväčším po-
dujatím svojho druhu. Toh-
toročného 43. ročníka sa 
zúčastnilo viac ako 700 od-
borníkov, 12 000 delegátov 
zo 110 krajín a vystavovate-
ľov zo 70 krajín. Nasledujúci 

kongres sa bude konať v roku 2015 v 
Južnej Kórei. (ms)

Nezahrávajte sa so ženami!
Istý mladík totiž na to doplatil 

vlastnou smrťou. Príbeh sa odohral 
síce už pred piatimi rokmi, teda v roku 
2008, súdne jednania boli ukončené 
len pred nedávnom. A čo sa vlastne 
stalo? Skupinka mladých ľudí sa vraca-
la v luxusnom Lexuse z veselého výle-
tu. Jedným z cestujúcich bol 19-ročný 
Brandon, ktorý pravé v ten deň oslá-
vil svoje narodeniny. Auto šoférovala  
24 ročná Brittany Lahm, a práve do nej 
Brandon, podľa neskorších výpovedí 
neustále zapáral. A nakoniec prišiel 
pri tom o život. Totiž zo žartu počas 
jazdy stiahol Brittany vrchný diel pla-
viek. To však mladú šoférku rozhodilo 
natoľko, že pustila volant a v rýchlosti 

viac ako 100 km/h stratila 
kontrolu nad svojím vozid-
lom. Auto sa najprv odrazi-
lo od zvodidiel a neskôr po 
niekoľkých saltách skončilo 
na streche. Všetci pasažieri 
utrpeli len ľahké poranenia, 
len Brandon s poraneniami 
hlavy skončil v nemocnici 
a nakoniec po niekoľkých 
hodinách zraneniu podľa-
hol. Súd nakoniec šoférku 
po viacerých rokoch oslo-
bodil z viny.

miestni obyvatelia približne sto rokov, 
pretože projekt, ktorý vypracoval nór-
sky priemyselník Sam Eyde, toľké roky 
čakal na realizáciu, ktorú obyvatelia 
oslávili mávaním vlajkami a popíja-
ním. 

Mestečko bolo zo začiatku po-
stavené pre pracovníkov zo všetkých 
severských krajín stavajúcich vodnú 
elektráreň, ktorých bolo okolo 12 ti-
síc. Dnes v meste žije približne 4-tisíc 
obyvateľov.

Najlepšia medovina na svete
Mimoriadne ocenenie Najlepšia 

medovina na svete získala na 43. sve-
tovom kongrese včelárov Apimondia, 
ktorý sa konal na prelome septembra 
a októbra v ukrajinskom Kyjeve, Vče-
lovina zo Smoleníc pri Trnave a tým sa 
smolenickí výrobcovia pripojili k slo-
venským výrobcom, ktorí si v súhrne 
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redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów 

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

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych  
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 
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ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80, e-mail: zg@tsp.org.pl www.tsp.org.pl

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


