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Na obálke: Žiačky na vyučovaní slovenského jazyka v Kacvíne. 
Foto: D. Moś. Gra� cká úprava: E. Koziołová.

4-5 Hopsa do školy so spomienkami na prázdniny
Dozvuky prázdnín sme evokovali u žiakov otázkou, ako sa cez 

prázdninové obdobie mali a čomu sa venovali. Či v uplynulom ob-
dobí voľna sa im podarilo splniť túžby, navští viť zaujímavé miesta 
a oddýchnuť si a načerpať sily do nového školského roka.

6-7 Gazdovanie na Hriňovských lazoch
8 Chute a vône minulosti

Tradičné jedlá našich starých mám sa v poslednej dobe akosi vy-
trácajú z každodenného jedálnička „moderných“ ľudí a pásová prie-
myselná výroba už dávnejšie vytlačila z kuchýň prekrásne, ručne vy-
rábané kuchynské pomôcky. Ako vyzerala, chuti la a voňala kuchyňa 
na severnom Spiši v minulosti , sme si prišli pripomenúť počas dňa 
otvorených dverí súkromného múzea rodiny Grochovských.

9 Gminné dožinky a rozlúčka s letom
10 Horčičné zrnko
11 Chodníkmi banskoštiavnickej Kalvárie
12-15 Slováci z bývalých inkorporovaných území 
v povstaní

Druhá svetová vojna vrhla do víru bojov mnohých našich kraja-
nov z vtedajších inkorporovaných území Spiša a Oravy. Po spleti tých 
cestách sa viacerí z nich ocitli povstaní, ktoré vypuklo práve pred 70. 
rokmi – v auguste 1944, a ktoré vošlo do dejín pod názvom Sloven-
ské národné povstanie. V tohto mesačných čriepkoch z histórie si 
zaspomíname práve na ti eto udalosti  a našich krajanov v nich.

16-17 Letná škola žurnalistiky
V priebehu jedného týždňa sa skupina krajanských redaktorov 

vzdelávala v oblasti  médií a nových trendov v slovenskej žurnalisti -
ke. Usporiadatelia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedra 
žurnalisti ky UK zaisti li kontakt s odborníkmi, vďaka ktorým bol po-
byt naplnený nielen poznámkami, ale i konštruktí vnymi úlohami.

18 90-ročná púť životom
19 Polstoročie letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry SAS
20-21 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
22-23 Oravka – obec, ktorá sa rozvíja
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Slováci v Srbsku

Slováci v Srbsku si zachovali svoju identi tu a tradície, vďaka 
mnohým organizáciám, spolkom, rozšírenej pôvodnej slovenskej 
tvorbe, rozhlasovému a televíznemu vysielaniu, ako aj odovzdáva-
ným z generácie na generáciu zvykom. Vyznačujú sa svetoznámym 
insitným umením, špecialitami v jedálnom lístku a ľudovými umel-
cami a hudobníkmi, napr. tzv. meškárkami.
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA 
2014/2015

Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život a Slovenský inšti tút vo Varšave za spoluúčasti  spišských a oravských základných škôl a gym-

názií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 2014/2015 pod názvom

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ ROZPRÁVKA
Slovenské  rozprávkové  bohatstvo  je  veľké.  Napovieme  vám,  že  azda  ti e  najobľúbenejšie  zozbierali  či  napísali: 

P. Dobšinský, Ľ. Feldek,  J. C. Hronský, D. Hevier,  J. Milčák,  J. Balco, V. Majerik, P. Glocko, K. Bendová, M. Ďuríčková, 
K. Jarunková a mnohí ďalší. Pekné slovenské rozprávkové knižky si môžete požičať v knižnici, ale inšpiráciu nájdete aj 
v nasledujúcich číslach časopisu Život. Stačí si vybrať, nakresliť a poslať k nám do redakcie. Téma ponúka naozaj široký 
výber možností  každému žiakovi, je zaujímavá a závisí od vás, akým spôsobom ju výtvarne spracujete.

Forma a spracovanie:
Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvárnenie, 

grafi ka, kresba ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s texti lom alebo iným materiálom. 

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú aspoň 

jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor  zaslaním výtvarnej práce do  súťaže  súčasne čestne prehlási,  že výtvarnú prácu vypracoval  sám,  že vlastní 

neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne vy-
hlasovateľovi žiadny záväzok voči tretí m osobám.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využití m a verejným roz-
širovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použití m výtvarnej práce na účely propagácie výtvar-
nej súťaže a jej uverejnenie v časopise Život.

Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografi ckých 
záberov v prípade vyzdvihovania odmeny.

Termín uzávierky prijímania prác:
Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára 2015 na adresu redakcie: 

Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: NÁZOV PRÁCE, MENO, PRIEZVISKO, VEK 

A PRESNÚ ADRESU AUTORA, TRIEDU A ADRESU ŠKOLY, KTORÚ NAVŠTEVUJE. Práce bez týchto údajov nebudú zohľad-
nené.

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

Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života 2015. Odmenené práce budú prezentované na výstave 
v Slovenskom inšti túte vo Varšave, v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, ako aj v klubovni v Jablonke na Orave 
a vo Vyšných Lapšoch na Spiši. Odmenené práce budú tvoriť ilustrácie ku knižke s najkrajšími slovenskými rozprávkami, 
ktorú vydáme po súťaži.

Srdečne Vás pozývame 
do nového ročníka súťaže!
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autor    MARIÁN SMONDEK, DOROTA MOŚ
Školský rok sa už síce začal, avšak prázdninové spomienky 

ešte sú ešte stále živé a hrejú detské dušičky. Na prázdniny často 
spomínajú aj tí starší. Spomínajú na tie posledné, ktoré prežili so 
svojimi vnukmi, ale i na tie dávne, ktoré prežili ešte ako deti. Vte-
dy však školy a prázdniny vyzerali úplne inak. Cez prázdniny deti 
pomáhali rodičom pri poľnohospodárskych prácach a do školy šli 
niekedy až neskoro na jeseň, pretože ich rodičia skôr nepúšťali. 
Ale keď ich konečne pustili, pred školou to bolo ako v  mraveni-
sku. V  malej triede sa tlačilo veľa žiakov, učiteľov bolo len pár 
a  namiesto zošita sa používali tabuľky. Ich výhodou bolo to, že 
deti nedostávali domáce úlohy.

Dnes je škola omnoho modernejšia, lepšie vybavená, 
priestrannejšia. Učitelia i žiaci namiesto tabuliek po-
užívajú zošity a počítače, a mnohé iné zaujímavé po-

môcky. Sú to veci, ktoré deti  zaujímajú a preto by sa mali 
do školy tešiť omnoho viac, ako kedysi. Či je tomu naozaj 
tak? Asi ani nie, pretože naďalej tým najkrajším obdobím 
školského roka sú školské prázdniny. Tento rok sme si síce 
neužili  príliš  veľa  tepla,  ale  skôr  dažďa,  aj  napriek  tomu 
má toto obdobie svoje čaro. A toto čaro, spojené s krás-
nymi  zážitkami,  si uchovávame v pamäti  dlhé  roky. A  čo 
si  z  týchto prázdnin najviac  zapamätali  krajanské deti   zo 
Spiša a Oravy? Na to sme sa opýtali priamo ich.

Karolína z Chyžného
Karolína  z  Chyžného 

mala  tohtoročné  prázdni-
ny  bohatý  program.  Síce 
leto  nebolo  najteplejšie, 
rada chodila na bazén do 
Białky  alebo  do  Szafl ar. 
Takti ež  navští vila  svo-
ju  tetu  vo  Veľkej  Lipnici 
a spolu s bratrancom jaz-

dili po Lipnici na bicykli alebo, keď bolo horšie počasie, sa 
hrali na počítači. Ale ani doma v Chyžnom sa nenudila. Po-
máhala svojmu otcovi a spolu vymaľovali pieskovisko ale-
bo sa stretávala s kamarátkami, s ktorými si občas niekam 
v dedine zašli na bicykli alebo sa navzájom navštevovali.

Joanna z Chyžného
Joanna  navští vila  tetu 

v  Novom  Targu.  Bola  sa 
ti ež  pozrieť  na  nové  ob-
chodné  centrum,  ktoré 
tam  nedávno  postavili, 
aj keď vraví, že nákupy ju 
veľmi  nepriťahovali.  Ale 
predsa  len  si  tam  kúpila 
peknú  blúzku.  Rada  jazdí 
na bicykli a tak počas náv-

števy  jazdili  spolu  s bratrancom.  Spolu  s bratom sa  zasa 
vybrali na salaš, kde si dali  žinčicu a  tá  im veľmi chuti la. 
Takti ež sa bola cez prázdniny pozrieť na kone, ktoré chova-
jú v Jablonke neďaleko zbrojnice. Vôbec sa ich nebála, ba 
čo viac, ešte ich aj kŕmila. Ale keďže je už koniec prázdnin, 
teší sa pomaly do školy.

Julka z Chyžného 
Julka  z  Chyžného  sa 

chystá  tento  rok  do  nul-
tej  triedy  základnej  školy 
a veľmi sa do nej teší, ale 
za  prázdninami  jej  bude 
určite  ľúto.  Bola  toti ž  na 
prázdninách  u  tety,  ktorá 
býva  v Kętach a bola  tam 
práve  v  čase,  keď boli  or-
ganizované  Dni  Kęt.  Po-

Hopsa do školy so spomienkami na prázdniny

Deti pred školou v Oravke – Studžonkach v školskom roku 1942/43 (foto: archív A. Łaciaka)
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čas nich bolo pre deti  prichystaných mnoho zaujímavostí  
a hier. Bol  tam drak, na ktorom sa dalo  skákať,  zajazdila 
si tam ti ež na koni. Ako sama vraví, na Kęty má len samé 
dobré spomienky.

Tento rok bola takti ež pri mori v Kolobrzegu. Cestovala 
vlakom cez celé Poľsko. More sa jej veľmi páčilo, a hlavne 
vlny. Prechádzala sa po pláži, kúpala sa v mori, bola sa po-
zrieť na morský maják, ale najviac si spomína na pirátsku 
loď, na ktorej sa plavila okolo Kolobrzegu.

Ale ani doma v Chyžnom sa nenudila,  rada  jazdila na 
bicykli a navštevovala svoje kamarátky.

 Celinka z Chyžného
Celinka  ide  tento  rok 

do  materskej  škôlky.  Je 
mladšou  sestrou  Julky. 
Prázdniny  strávila  predo-
všetkým  v  Chyžnom,  kde 
sa hrala so svojou sestrou. 
Spolu s ňou, s tetou a ma-
mou však bola aj pri mori, 
kam  veľmi  dlho  cestovala 
vlakom  z  Bielska-Bialej. 
Celinke sa páčila najviac pi-
rátska  loď,  na  ktorej mala 
možnosť  plávať  na  mori. 
Takti ež  sa  jej  páčilo  more 
a  morské  vlny,  pretože 

more nebolo pokojné a vlny boli naozaj veľké.

 Julka z Hornej Zubrice
Julka z Hornej Zubri-

ce má na prázdniny len 
ti e  dobré  spomienky. 
Keď bola doma, užívala 
si  celý  dom  pre  seba. 
Oddýchla  si  trochu  od 
brata,  ktorý  odišiel  do 
tábora  a  tak  sa  mohla 
plne venovať svojim ka-
marátkam. Voľné chvíle 
doma  trávila  so  starou 
mamou  alebo  s  ded-
kom. Ak dedko neprišiel 
k nej, vtedy šla k dedko-

vi a babke ona, a tam sa hrala s bratrancom Karolom.
Nebola však celý čas len doma, na dva týždne odišla so 

sestrou a s bratom do Rakúska. Tam už síce bola viackrát, 
ale jej sestra vie vždy pripraviť zaujímavý program a tak sa 
ani tentoraz nenudila. Spolu s ňou bola na kúpalisku v Eg-
genburgu, kde si nielen zaplávala, ale sa poriadne vyšan-
ti la aj na tobogánoch. Takti ež navští vila spolu so sestrou 
Čechy a malebnú krajinu  Južnej Moravy. Nešla  tam však 
obdivovať krajinu, ale ako správna mladá žena na nákupy 
a priniesla si pekných pár vecí domov na pamiatku.

Teraz sa už pomaly pripravuje do školy. Síce sa do nej 
teší, ale za prázdninami jej bude isto ľúto.

 Kinga z Vyšných Lápš
Napriek  tomu,  že 

počas  tohtoročných 
prázdnin  sme  mali  ne-
priaznivé počasie,  spolu 
s rodičmi a bratom som 
strávila super prázdniny. 
Veľmi rada plávam, pre-
to  sme  často  chodili  na 
plaváreň do Nového Tar-
gu  alebo  do  Szafl ar.  Pá-
čilo sa mi aj v zábavnom 
parku v Nedeci, kde bolo 
naozaj vynikajúco. Zvlášť 

sa mi páčila cesta s prekážkami. Po poriadnom vyblázne-
ní v tomto parku sme obdivovali čaro prírody a neďaleký 
Nedecký hrad. 

Páči sa mi aj v Novom Targu v mestskom parku, aj tu 
sa dá pekne a aktí vne tráviť čas, napr. zajazdiť si na malých 
motokárach alebo si zacvičiť fi tness na čerstvom vzduchu. 

Keďže  starých  rodičov,  ako  aj  krstnú  a  tetu mám  na 
Slovensku,  každý  rok  zájdem  k  ním  na  niekoľko  dní.  Tu 
som  sa  stretla  so  svojimi  bratrancami  a  sesternicami,  s 
ktorými som sa takti ež vyhrala dosýta. Pekné chvíle, aj na-
priek nepriaznivému počasiu, som strávila spolu s rodičmi, 
ale dúfam, že na budúce prázdniny nám nebude do toho 
toľko pršať. 

 Katka z Novej Belej
Tohtoročné  prázdniny 

som  mala  veľmi  pestré.  Aj 
napriek  dažďu  som  tento 
voľný  čas  od  učenia  strávila 
zaujímavo.  Samozrejme,  po-
čas  prázdnin  som  pomáha-
la  svojim  rodičom  v  letných 
prácach  na  poli.  Ale  takti ež 
som  veľa  cestovala.  Zúčast-
nila  som  sa  Folklórneho  fes-
ti valu v Żywci. Bolo nádherné 
pozrieť  si  krásne  vystúpenia 
folklórnych  súborov  z  rôz-
nych  regiónov.  Bol  to  pre 

mňa krásny umelecký zážitok. Navští vila som ti ež rodinu 
na Sliezku neďaleko Tešína. Využívala som možnosť trošku 
dlhšie si pospať a poleňošiť. Chodili sme na túry a tak som 
mala  možnosť  spoznať  iný  región.  Samozrejme,  nechý-
bali  ani  hry  a  zábavy.  Po  istom  čase mi  už  chýbali  súro-
denci a rodičia, ale keď som sa vráti la domov, chvíľu som 
s nimi pobudla a opäť som vycestovala, tentoraz k tete do 
Grywaldu. 

Ale ani v Novej Belej som sa nenudila. Voľný čas sa dá 
krásne tráviť pri rieke Bialke alebo na cyklisti ckých  túrach 
po okolí. Nakoľko sa dalo a bolo slniečko, spolu s kamarát-
kami sme sa chodili kúpať a opaľovať. Musím teda konšta-
tovať, že ti eto prázdniny boli super a oddýchnutá som sa 
vráti la do školy. 
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autor    DOROTA MOŚ
foto    DOROTA MOŚ, RASTISLAV OČENÁŠ

Osídlenie hriňovského chotára bolo nepravidelné. Na lazoch 
sa vytvárali samostatné poľnohospodárske jednotky, ktoré boli od 
seba značne vzdialené. Hlavným zdrojom obživy bolo obrábanie 
pôdy, chov dobytka, práca v lesoch, pálenie dreveného uhlia, prá-
ca v sklárskej hute a na parnej píle. Pôda na horských svahoch bola 
málo výnosná. Na vyklčovaných pozemkoch sa pestovali obilniny 
ako jačmeň, ovos, pšenica, zemiaky, kapusta, z technických plodín 
ľan a konope. Veľký význam mal chov hovädzieho dobytka a oviec, 
ktoré sa pásli salašníckym spôsobom. V súčasnosti je Hriňová ne-
veľkým mestom na strednom Slovensku, kde sa už z tradičnej kul-
túry, dá vďaka festivalu pozrieť ukážky z vyššie uvedených prác. 

A  tak  tomu bolo  v Hriňovej  v dňoch 23.  a  24.  augu-
sta, kedy sa konalo podujatie s názvom Gazdovanie 
na Hriňovských lazoch. Témou festivalu tradičnej kul-

túry bolo tiež 100 rokov od vypuknutia konfliktu mocností, 
teda prvej svetovej vojny. 

Záujem o regionálne špeciality zo Spiša Driečne dievčatá z Vyšných Lápš

Gazdovanie  
na Hriňovských lazoch

Tohto  dvojdňového  festivalu  sa  zúčastnili  členovia 
folklórneho  súboru  Hajduky  a  ľudová  kapela  Griglakov-
cov z Vyšných Lápš, ktorí reprezentovali tzv. poľský dvor, 
okrem neho bol ešte maďarský, srbský a český. Každý vo 
svojom dvore varil a predával svoje regionálne špeciality, 
a pritom v každom dvore hrala kapela a spievali sa ľudové 
pesničky, každý zo svojho regiónu. Hajduky pre návštevní-
kov pripravili  kakaové a makové bábovky, domáci  chlieb 
s  masťou,  grulovník,  nedecký  „kapušňok“  a  kapustnicu 
s údenými rebierkami, ktorá hosťom veľmi chutila. Popri-
tom sa prezentovala tiež cukráreň a pekáreň Ireny a Šte-
fana Kiedžuchovcov z Vyšných Lápš so svojimi výrobkami.

Úvodnou témou bola I. sv. vojna, preto sme medzi náv-
števníkmi  videli  aj  regrútov,  ktorí  boli  oblečení  v  unifor-
mách práve  z  tohto obdobia.  Folklórny  súbor Hriňovčan 
predstavil Odobierky v každom z partnerských dvorov.

Bubeník najskôr zvolal ľudí a potom im prečítal mobi-
lizačnú vyhlášku. Z tejto vyhlášky sme sa mohli dozvedieť 
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koľko mladých chlapcov z Hriňovej odchádza na front, ako 
aj to, čo sa rekviruje a koľko. 

Dozvedeli sme sa, že tento rok k tradičným dvorom na 
podujatí   pribudol  aj  fi lmový dvor,  reprezentujúci  festi val 
Folklór vo fi lme. Svoje miesto mal aj divadelný dvor, kde sa 
odohrávali pestré scénky z dedinského života. Podvečer sa 
uskutočnil v rekreačnom stredisku Košútka galaprogram a 
po ňom nasledovala nočná regrútska zábava. 

Všetci,  ktorí  prišli, mali možnosť  oboznámiť  sa  s  tra-
dičnými  poľnohospodárskymi  prácami,  ako  sa  mlátenie 
obilia, bielenie plátna či oranie. Boli ukážky vyšívania kri-

Ošúpeme zemiaky Navaríme kapustnicu

 Vyšnolapšania pred hriňovským publikom

Tej muzike sa hralo, keď ju na voze viezli

vou  ihlou a pečenia chleba. To všetko bolo možne vidieť 
a ochutnať v sobotu.

Druhý festi valový deň začal sv. omšou v Hriňovej, ktorej 
sa zúčastnili všetci pozvaní hosti a a po nej sa v sprievode 
prešlo na námesti e, kde už čakali koče a vozy, ktorými sa 
odviezli spevácke skupiny s kapelami na Rati cov Vrch. Tam 
sa uskutočnil 8. ročník festi valu ľudových hudieb Vyšehrad-
skej štvorky Muziky pod Poľanou. Druhý deň podujati a sa 
znovu niesol  v duchu  regrútstva. Na pódiu preto  zazneli 
najmä vojenské a regrútske piesne z minulých čias. 

Boli to pekné zážitky pre účastníkov, na ktoré im ostanú 
pekné spomienky. 

Regrúti sa vyberajú na vojnu
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Ako chutí minulosť? Možno ako voňavý chlieb z  maminej 
pece, natretý  čiernym, hustým slivkovým lekvárom, možno ako 
čerstvé maliny nazbierané počas jesennej prechádzky s  otcom 
a možno ako horúci lipový čaj so sladkým medom od usilovných 
včiel prebývajúcich vo včelíne na dvore starých rodičov. Chute 
a  vône nášho detstva nás sprevádzajú celý život a  pripomínajú 
nám zvyčajne príjemne prežité, bezstarostné chvíle. Ako chuti-
la minulosť obyvateľom Novej Belej? To sme si mohli vyskúšať 
15. augusta, počas jediného dňa, kedy je súkromné múzeum ro-
diny Grochowských, tzv. Spišská izba, prístupné verejnosti.

Vznik  tohto  múzea  je  spojený  s  menom MUDr.  Jana 
Grochowského,  ktorého  natoľko  očaril  severný  Spiš 
a jeho obyvatelia, že sa rozhodol, ešte v druhej polovici 

minulého storočia, postaviť si v Novej Belej dom. Do domu 
onedlho  začali  pribúdať  rôzne  „staré“ predmety,  ktoré už 
ľudia  prestali  používať,  prípadne  si  zaobstarali  nové, mo-
dernejšie. Čoskoro sa tu objavil ti ež tradičný spišský dom, 
a  práve  ten  dnes  tvorí  základ  spomínaného  múzea.  Syn 
dr.  Grochowského  Piotr  s  manželkou  sa  pred  niekoľkými 
rokmi  rozhodli,  že  sprístupnia  nazbierané dedičstvo  širšej 
verejnosti ,  aby  ho,  ako  sami  podujati e  nazvali,  zachránili 
pred zabudnutí m.

Každoročne  sa  tak  otvoria  brány  do  novobelianskeho 
dvora Grochowských,  kde  sa  návštevníci môžu  navráti ť  do 
minulosti   a  obdivovať  obydlie,  predmety  dennej  spotreby 
i pracovné nástroje našich predkov. Každý ročník je pritom ve-
novaný určitej oblasti . V tomto roku sme mohli hlbšie nazrieť 
práve do kuchyne našich predkov. Zručné ženy z miestneho 
Spolku vidieckych gazdiniek pripravili tradičné miestne jedlá 

ako  domáci  chlieb, moskoľ,  gruľov-
ník,  halušky,  babu,  bryndzu,  syr, 
šmalec,  kapustnicu,  či  zemiakovú 
polievku.  Nechýbali  ani  chutné 
koláče a  sladké ovocné  likéry.  Pri 
pohľade na ti eto pokrmy sa patrí 
vzdať úctu našim predkom, ako do-
kázali aj  z  toho mála, čo  im príroda 
umožnila vypestovať a vychovať, vykúz-
liť takéto chutné a výživné jedlá.

Je potrebné pritom povedať, že nielen chuťové bunky, 
ale aj iné zmysly návštevníkov si v tento deň prišli na svoje. 
Zati aľ čo vôňa sa šírila po okolí, oči potešili vyšívané obrusy, 
staré kotlíky, hrnce, fľ ašky, varešky i krásne ručne maľované 
taniere a vázy. A dokiaľ sa vám na jazyku rozplývali pekne 
vyzerajúce, voňavé dobroty, mohli ste sa ti ež začítať do pub-
likácií pojednávajúcich o najrôznejších oblasti ach severné-
ho Spiša, započúvať sa do tónov miestnej hudby, či jedno-
ducho len čerpať pozití vnu energiu prírodného prostredia 
neďaleko prielomu Bialky.

Ochutnať  minulosť  v  tomto  roku  prišli  desiatky  ľudí 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, medzi inými vojt Gminy 
Nowy Targ Jan Smarduch, riaditeľka gminného kultúrneho 
strediska v Łopusznej Józefa Kuchta, richtár obce Nová Belá 
Jozef  Majerčak,  miestny  kňaz  Tadeusz  Korczak,  tajomník 
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris i redaktori časo-
pisu Život. Prišli sme, videli sme, ochutnali sme a vrele od-
porúčame všetkým zahryznúť sa do minulosti  aj v budúcom 
roku, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou zameraný na 
publikácie pojednávajúce o Novej Belej a severnom Spiši. 

Chute a vône minulosti
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ, ĽUDOMÍR MOLITORIS, 
DOROTA MOŠOVÁ, FRANTIŠEK PACIGA

ako  domáci  chlieb, moskoľ,  gruľov-
ník,  halušky,  babu,  bryndzu,  syr, 

vzdať úctu našim predkom, ako do-
kázali aj  z  toho mála, čo  im príroda 
umožnila vypestovať a vychovať, vykúz-

Šikovné gazdinky pripravili chutné 
pohostenie

 Základné vybavenie kuchyne v minulosti

Organizátor Piotr 
Grochowski s vojtom 
Janom Smarduchom

Výstava 
priblížila 

varechy 
z minulosti
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autor    DOROTA MOŚ
V  nedeľu 31. augusta sa v  Nižných Lapšoch konali Gminné 

dožinky spojené s  rozlúčkou s  letom a gminnou prehliadkou dy-
choviek.

Slávnosti  sa začali sv. omšou, ktorú služil farár dp. Ma-
riusz  Skotnicki  v  kaplnke  pri  farskom  kostole  sv. 
Kvirína. Dp. Skotnicki v homílii spomenul vzácnu hod-

notu  chleba  ako  výsledku  ťažkej  práce  roľníka.  Povedal, 
že nie všetci  si  vedia  ten vzácny dar plodov zeme a prá-
ce  ľudských  rúk  vážiť,  rovnako  ako  ostatné  plody  zeme. 
Vyzval prítomných, aby poďakovali roľníkom za ich ťažkú 
a namáhavú prácu na roli, za prinesené plody. 

Dožinkovými  starejšími  boli  Agnieszka  a  Edward  Ha-
tałoví,  ktorí  odovzdali  počas  sv.  omše  symbolický  chlieb 
a soľ farárovi. Kňaz následne posväti l dožinkové vence ulo-
žené pred oltárom. Bohoslužby sa zúčastnili ti ež predsta-
vitelia všetkých požiarnych jednoti ek z celej gminy. Neskôr 
sa  všetci  prítomní  presunuli  na  miesto  vedľa  kaplnky 
a kostola, kde sa začali dožinkové slávnosti , ktoré otvoril 
vojt Gminy Nižné Lapše P. Dziuban. V priebehu slávnosti  
sa uskutočnila prezentácia dožinkových vencov, ktoré boli 
hodnotené porotou. Ešte pred výberom najkrajšieho do-
žinkového venca, sa dožinkoví starostovia podelili symbo-
licky chlebom a pozvali všetkých k spoločnej zábave. 

Sedemčlenná porota mala ťažkú úlohu, vybrať ten naj-
krajší  veniec.  Každý  bol  niečím  zaujímavý  a  pútal  pozor-
nosť  diváka.  Napriek  tomu  sa  predsa musela  rozhodnúť 
a uviesť výsledok svojej práce.

Najkrajší  dožinkový  veniec  pripravil  folklórny  súbor 
Bystrý Potok z Kacvína. Tvorcovia venca získali peňažnú 
odmenu vo výške ti síc zlotých, II. miesto obsadil dožinko-
vý veniec z Vyšných Lápš a získal odmenu v hodnote de-
väťsto zlotých, III. miesto a odmenu v hodnote osemsto 
zlotých  získal  veniec  z Nedece,  ktorý pripravili  členovia 
Združenia  vidieckych  gazdiniek.  Ostatné  vence:  z  Frid-
mana pripravila rodičovská rada, z Tribša richtárska rada 

Gminné dožinky a rozlúčka s letom
a  z  Nižných  Lápš  Združenie  tradícií  Nižné  Lapše.  Tieto 
vence  získali  vyznamenanie  a  odmenu  vo  výške  päťsto 
zlotých.

V rámci umeleckého programu sa divákom predstavili 
folklórne súbory a skupiny, ale aj jednotlivci. Svoj priestor 
na  javisku mal  folklórny súbor „Mali Spiszacy“ z Nižných 
Lápš, ktorý uviedol detské hry a  tance. Krásne zaspievali 
aj  dievčatá Mária  a  Lidia  Błachutové  z Nižných  Lápš. Na 
javisku  sa  vystriedali  aj  dychovky  z  gminy  Nižné  Lapše, 
a  to miestna dychovka pod  taktovkou H.  Kałafuta  a  dve 
dychovky z Kacvína. Nechýbal ani kabaret „Truteń“. Záver 
programu patril súboru „Torki“.

Tí, ktorí majú radi regionálnu kuchyňu, mali z čoho vy-
berať. Gazdinky  zo  Združenia  vidieckych gazdiniek  z Niž-
ných  Lápš  pripravili  bohaté  regionálne  menu.  Okrem 
regio nálnych  jedál bol aj kúti k s polievkou poslanca, kde 
tento rok ponúkali návštevníkov hrachovou polievkou. 

Pri príležitosti  týchto osláv boli tradične vyhlásene vý-
sledky Súťaže o najkrajšiu záhradku v Gmine Nižné Lapše. 
Opätovne museli porotcovia tvrdý oriešok, aby sa rozhod-
li,  ako  správne  ohodnoti ť  jednotlivé  záhradky.  Napokon 
vyhlásili ti eto výsledky: 

1. miesto získala Helena Wida z Falští na, 2. miesto Ha-
lina  a  Zbigniew  Markowicz  z  Fridmana,  3.  miesto  Hele-
na a  Stefan Rataj  z Kacvína, 4. miesto Małgorzata a Wła-
dysław Kani z Lapšanky, 5. miesto Maria Nowak z Nižných 
Lápš,  6.  miesto Władysława  a  Dominik  Knutel  z  Vyšných 
Lápš,  7.  miesto  Grażyna  a  Zbigniew  Kapołka  z  Nedece, 
8. miesto Maria a Władysław Rabiański z Nedece – Zámku, 
9. miesto Franciszek Kaczmarczyk  z Tribša. Vyznamenania 
boli udelené: Danute a Andrzejovi Findurovcom z Falští na, 
Jadwige a Romanovi Biedrońovcom z Fridmana, Iwone a Jó-
zefovi Pastuszekovcom z Kacvína, Danute a Józefovi Kapołkov-
com z Lapšanky, Marii a Antonovi Sowovcom z Nižných Lápš, 
Marii Bylinovej z Vyšných Lápš, Anne a Franciszekovi Groń-
ským z Nedece, Agate a Zbigniewovi Bogaczykovcom z Ne-
dece – Zámku a Marii a Marianovi Bartyczakovcom z Tribša. 

Plodiny zo záhradok

Zaváraniny a ďalšie dobrôtky

Koncertuje Mládežnícka dychovka z Kacvína

Dožinkové vence z jednotlivých obcí Gminy Nižné Lapše
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Horčičné zrnko
14. 9. 2014

24. nedeľa v Cezročnom období
Povýšenie svätého kríža

(Jn 3, 13 – 17)
Pán Ježiš vykreslil cestu k večnému šťastiu veľmi reálne, 

i keď nie práve príťažlivo. Dnes by sa nikto neodvážil robiť 
si takýmto spôsobom reklamu. „Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“. (Mt 16, 
24). Z  jeho strany to nie sú prázdne slová, pretože z  lás-
ky za nás na kríži aj zomrel. Vziať svoj kríž 
znamená nasledovať  Ježiša  a  tak  ako on 
vzdať sa svojich nárokov a prijať za svoju 
Božiu vôľu. Nasledovanie Kristovho kríža 
znamená  pozerať  na  kríž  s  vierou  vždy, 
keď na nás doľahnú kríže každodenného 
života. Znamená to spojiť svoje denné krí-
žiky s Kristovým krížom. Vďaka Kristovmu 
krížu sa nám dennodenne dostáva odpus-
tenia a obdarúva skutočným životom kaž-
dého, kto naň pozerá s vierou. Na skale, 
kde  zomrel  Kristus,  boli  kríže  tri.  Ježišov 
kríž uprostred bol kríž obetavej  lásky. Po 
pravici bol kríž ľútosti, po ľavici kríž ľaho-
stajnosti. Jeden z nich si volí za svoj každý 
človek. Ktorý bude ten môj?

                        21. 9. 2014
25. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 20, 1 – 16)
Ťažko by sme v skutočnom živote našli človeka, ktorý 

za hodinu práce zaplatí plnú dennú mzdu. V nasledujúcich 
dňoch by sa určite vyskytlo veľa záujemcov o zamestnanie 
v poslednej hodine. Na druhej strane žijeme v dobe, keď 
zamestnanci túžia po adekvátnej mzde a nehrozí, aby väč-
šina  zamestnávateľov  preplácala  svojich  zamestnancov. 
Ježišovo podobenstvo o pracovníkoch vo vinici sa netýka 
otázky spravodlivej mzdy. Majiteľ vinice vyplatil každému 
dohodnutú  čiastku.  Protesty  svedčia  o  závisti  tých,  ktorí 
pracovali skôr. Sv. Vincent de Paul prirovnal závisť k vode, 
ktorá hasí oheň v srdci – oheň  lásky k blížnemu. Majiteľ 
vinice okrem toho, že vedel zvážiť, koľko si môže dovoliť 
vyplatiť  najatým  robotníkom, mal  dobré  a  štedré  srdce. 
Najhoršie obišiel on a predsa neľutuje, že každému sľúbil 
denár. On bol na tom najviac škodný, veď na posledných 
mohol ušetriť  a pritom by  sa neprehrešil  voči  spravodli-
vosti. Denár bol plácou za celodennú prácu, ale nie všetci 
pracovali celý deň. Majiteľ sa riadil zásadou každému pod-
ľa jeho potrieb a bol k najatým robotníkom prajný. Pokuše-
nie závisti zažehnáme vzbudzovaním si úmyslov prajnosti 
voči druhým a konkrétnymi prejavmi prajnosti voči ním. 

28. 8. 2014
26. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 21, 28 – 32)
Misionár z Tichomorskej oblasti rozprával, aká zvláštna 

mentalita je medzi tamojšími domorodcami. Stalo sa mu, 
že požiadal deti, aby mu popoludní pomohli preniesť veci. 
Všetky deti prikývli, ale pomôcť neprišiel nikto. Keď sa na 
to prísne spýtal, prečo neprišli, deti sa rozplakali, že je na 
ne prísny, veď predsa mu slušne odpovedali. Keď sa pýtal, 
kto príde, nikto mu nepovedal nie. Tamojší rodičia vycho-
vávali svoje deti k tomu, aby neodvrávali.

Koľko našich prísľubov, ktoré dávame Bohu, ostáva iba 
v  zdvorilostnej  rovine.  Usilujme  sa  o  to, 
aby  naše  pokánie  neostalo  prísľubom 
druhého syna. Ten povedal veľmi ochotne, 
že pôjde, ale nešiel. Musíme byť opatrní, 
aby sa nám pristupovanie k spovedi nesta-
lo zabehaným zvykom, kde si odmelieme 
ten  svoj  zvyčajný  zoznam  hriechov  a  po 
odchode  sa  spokojne  vrátime  k  svojim 
starým  vychodeným  chodníčkom.  S  prijí-
maním sviatosti zmierenia má byť spojená 
úprimná ľútosť a ochota zmeniť svoj život.

 

5. 10. 2014
27. nedeľa  

v Cezročnom období
(Mt 21, 33 – 43)

Podobenstvo  o  vinohradníkoch  bolo  vypovedané 
v týždni po Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema 
a v posledné dni jeho verejného účinkovania pred jeho za-
jatím, umučením a smrťou. Veľkňazov a starších ľudí zaujal 
dej podobenstva a pri otázke zareagovali trefne: „Keď po-
tom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpo-
vedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným 
vinohradníkom, ktorý mu budú načas odovzdávať úrodu. 
Vlastníkom vinice je Boh a Ježiš zavraždený syn majiteľa. 
Podobenstvo sa nenaplnilo podľa slov židov. Oni hovorili 
v duchu ľudskej spravodlivosti. Kristus sa riadil milosrden-
stvom, pretože nevedeli, čo robia. Sv. Pavol roky, keď bol 
prenasledovateľom, spomína aj v Prvom liste Timotejovi: 
„Hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. 
No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z neve-
domosti v nevere.“ (1 Tim 1, 13). 

Podobenstvo o vinici nemá byť iba spomienkou o zlom 
zaobchádzaní s prorokmi a s Božím synom. Celá Cirkev je 
veľká Božia vinica. Izraeliti boli zábudliví na úlohy, ktoré im 
dával Boh. Spreneverili sa im. Okrem osobných záležitostí, 
svetských,  politických,  zdravotných  nám majú  byť  blízke 
i záležitosti Božej vinice – Cirkvi.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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rozkvetu  tamojšieho  baníctva.  Kaplnky  dodnes  majú  na 
priečeliach erby svojich donátorov (o. i. manžela Márie Te-
rézie cisára Franti ška I. Štefana Lotrinského). Starostlivosti  
o Kalváriu sa venoval špeciálne vzniknutý Kalvársky fond. 

Kalvária  bola  vyhľadávaným  pútnickým  miestom  až 
do roku 1951, keď komunisti cký režim púte zakázal a Kal-
varský fond bol zrušený. Desaťročia celý komplex chátral 
a koncom 20. storočia bol terčom vandalizmu a rozkráda-
nia. Kalvária bola rekonštruovaná dvakrát, prvý raz v roku 
1894, keď boli opravené niektoré kaplnky architektom Vi-
liamom Groszmannom. Po prevrate v 1948 prešla kalvária 
do  vlastníctva  štátu,  čo  viedlo  k  postupnému  chátraniu. 
V  rokoch 1978 – 1981 prebehla oprava fi nancovaná štá-
tom,  pričom práce  vykonávali  dobrovoľne poväčšine  ve-
riaci z okolia.

Po Nežnej revolúcii došlo k najväčšiemu znehodnote-
niu kalvárie, výzdoba bola rozkradnutá a predaná, došlo aj 
k devastácii objektov. Zachované mobilné predmety boli 
postupne premiestnené do expozitúr banského múzea na 
Starom zámku, kde sa dajú pozrieť v  rámci výstavy „Kal-
vária  v  azyle“.  V  2007  bola  kalvária  zapísaná  na  zoznam 
100 najohrozenejších pamiatok  sveta.  Treti a,  celková  re-
konštrukcia a obnovenie značne schátraných stavieb pre-
bieha od roku 2011 až do dnes.

Za zaujímavé in  for  mácie, pútavé rozprávanie a sprostred-
kovanú históriu banskošti avnickej Kal  várie ďakujeme Ing. 
arch.  Kataríne  Voškovej,  ktorá  sa  celým  srdcom  venuje 
obnove tejto pamiatky. Svoje bohaté skúsenosti  s ochra-
nou pamiatok získala ako riaditeľka Pamiatkového úradu 
v  Banskej  Šti avnici,  kde  pôsobila  9  rokov  a  v  súčasnosti  
pracuje ako vedeckovýskumná pracovníčka na Fakulte ar-
chitektúry STU.

Vďaka úsiliu  ľudí odhodlaných zachrániť minulosť pre 
nás súčasníkov a budúce generácie sa na Kalváriu pomaly 
vracajú turisti  aj veriaci, ktorí putujú jednotlivými zastave-
niami. Oplatí  sa tam na chvíľu zastaviť sa v tejto uponáhľa-
nej dobe a načerpať nové námety do života. 

spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Z  nedávnych potuliek po Banskej Štiavnici ma zaujala Ban-

skoštiavnická Kalvária vybudovaná v  rokoch 1744-1751. Je to 
komplex barokových sakrálnych objektov na kopci Ostrý vrch 
(Scharff enberg), patriaci do pohoria Štiavnických vrchov. Kalvária 
je, podľa mňa, jednou z  najpôsobivejších dominánt Banskej 
Štiavnice po baníckych pamiatkach. Z vrcholu Kalvárie sa otvára 
krásny pohľad na mesto a jeho okolie. Navštívili sme toto miesto 
v rámci Letnej školy žurnalistiky 2014.

K alváriu tvorí devätnásť kaplniek, dva kostoly, objekt 
Svätých  schodov  a  súsošie  Sedembolestná  Panna 
Mária pod krížom. Niektoré jej objekty sú už krásne 

obnovené  a  ďalšie  čakajú  na  opravu,  ktorá  je  fi nančne 
náročná.  Finančné  prostriedky  na  obnovu  Kalvárie  zado-
važuje  Kalvársky  fond  a  súkromní  darcovia,  ktorí  si môžu 
napr. adoptovať niektorú kaplnku a darujú prostriedky na 
jej opravu. 

Ako sme sa dozvedeli od  Ing. arch. Kataríny Voškovej 
–  podpredsedkyňe  Kalvárskeho  fondu,  ktorá  nás  spre-
vádzala  chodníkmi  kalvárie  a  sprítomňovala  nám  jej mi-
nulosť  i  vytvárala  víziu  budúcnosti ,  zámerom  budovania 
kalvárie  bolo  sprítomňovanie  udalostí   Ježišovho  umuče-
nia prostriedkami výtvarného umenia – maľbami, socha-
mi, reliéfmi a podobne – zvyčajne zakomponovanými do 
objektov  drobnej  architektúry,  ktoré  veriacim  pomáhalo 
precíti ť  obsah  a  vieroučný  význam  jednotlivých  zastave-
ní Krížovej cesty. Interiéry kaplniek a ostatných budov sú 
bohato zdobené umeleckými dielami v takmer scénických 
zoskupeniach, s cieľom vytvoriť ilúziu živého obrazu. Zod-
povedá to typickým prvkom baroka. Územie, na ktorom sa 
v súčasnosti  rozkladá celý komplex, patrí katolíckej cirkvi, 
Štátnym lesom SR a mestu Banská Šti avnica.

Iniciátorom  výstavby  Banskošti avnickej  kalvárie  bol 
jezuitský  páter  Franti šek  Perger,  ktorému  sa  v  polovici 
18.  storočia  podarilo  získať  pre  túto myšlienku obyvate-
ľov Banskej Šti avnice. Bolo to práve obdobie najväčšieho 

Chodníkmi 
banskoštiavnickej 

Kalvárie

A. Vošková v obklopení novinárov. Foto: Ľudo Pomichal

Výstup chodníkmi 
banskoštiavnickej Kalvárie
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  ČRIEPKY Z HISTÓRIE

 Dvadsiateho  deviateho  augusta  sme  si  pripomenuli 
70 rokov od vypuknutia jedného z najväčších proti-
fašistických  ozbrojených  povstaní  v  Európe,  ktoré

vošlo do dejín pod názvom Slovenské národné povstanie 
(SNP). Hoci sa už o tejto téme písalo mnoho, o účasti Slo-
vákov  z  bývalých  inkorporovaných  území  Spiša  a  Oravy 
v  SNP  vieme  pomerne málo.  Prekvapivo  bývajú,  a  to  aj 
slovenskými  historikmi,  považovaní  za  Poliakov1,  pričom 
oni samotní sa k poľskej národnosti nikdy nehlásili, ba na-
opak, celý svoj povojnový život bojovali za práva Slovákov 
v Poľsku a boli aktívni v krajanskom hnutí. Tento náš člá-
nok teda prináša základné údaje o SNP i účasti našich kra-
janov v ňom.

Protifašistický odboj
Myšlienka povstania sa začala rodiť na prelome rokov 

1943 – 1944 v súvislosti so zásadnými politickými a vo-
jenskými  udalosťami,  ktoré  boli  predzvesťou  obratu  vo 

1  Zoznam údajných Poliakov v SNP vypracoval Stanisław Majewski, pričom 
v ňom uvádza minimálne 17 našich krajanov, ktorí sa k poľskej národnosti nikdy 
nehlásili.  Tento  zoznam nekriticky preberajú tiež niektoré  slovenské  inštitúcie 
a historici. Napríklad počas výstavy zorganizovanej vo Varšave v auguste 2009 
pod  názvom  „1944  Naše  povstania“,  ktorú  organizovali:  Historické  múzeum 
hlavného mesta Varšavy,  Slovenský  inštitút  vo Varšave, Múzeum Slovenského 
národného  povstania  v  Banskej  Bystrici  a Múzeum Varšavského  povstania  vo 
Varšave, bol tento zoznam prezentovaný na jednom z hlavných výstavných pa-
nelov. Napriek tomu, že krajania Slováci žijúci v Poľsku sú vo vedeckej spisbe za-
ratúvaní medzi Poliakov v SNP, viacerých poľské úrady z národnostných dôvodov 
odmietli prijať do odbojárskej organizácie a udeliť im prislúchajúce odbojárske 
výsady.

vojne a posilňovali protifašistický odboj nielen na Sloven-
sku. Tieto skutočnosti si najviac uvedomovali najmä dôs-
tojníci v armáde, kde sa postupne utvorilo niekoľko anti-
fašistických  skupín.  Tie  udržiavali  kontakty  s  londýnskou 
československou vládou, ktorá vymenovala za ich veliteľa 
podplukovníka Jána Goliána.

Aktívny  organizovaný  odboj  proti  režimu  prvej  Slo-
venskej republiky viedli aj komunisti, keďže komunistická 
strana bola na Slovensku už od 9. októbra 1938 zakázaná. 
Organizovala sa teda ilegálne, pričom jej programom bolo 
vytvorenie sovietskeho Slovenska a jeho pripojenie k So-
vietskemu zväzu. V opozícii stáli aj sociálni demokrati (so-
ciálno-demokratická  strana  bola  zakázaná  23.  novembra 
1938), agrárnici a národniari (rozpustení v januári 1939), 
evanjelici nespokojní s hegemóniou katolicizmu, predsta-
vitelia rozpustených spolkov, organizácií, legionári, sokoli, 
skauti, pročeskoslovensky orientovaní jednotlivci a skupi-

Slováci z bývalých 
inkorporovaných  

území v povstaní

Odbojári z Oravy na Dukle

autor    PHDR. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, PHD., PHDR. ĽUDOMÍR MOLITORIS
foto   ARCHÍV REDAKCIE ŽIVOT A SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU

Preukaz príslušníka československej jednotky v ZSSR Alojza Skočíka z Dolnej Lipnice 
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ny – nazývaní aj ako občiansky blok.  Ich hlavnou progra-
movou  líniou  bolo  obnovenie  Československej  republiky 
(ČSR),  pričom  sa  líšili  v  názoroch  na  budúce  postavenie 
Slovenska v ňom.

Vznik Slovenskej národnej rady
Spolupráci komunistov s občianskym blokom spočiatku 

zabraňovala,  okrem koncepcie  sovietskeho  Slovenska,  aj 
skutočnosť, že komunisti do roku 1941, v zhode s vtedaj-
šou sovietskou politikou, označovali vojnu za imperialistic-
kú z oboch strán. K zblíženiu domáceho odboja došlo po 
podpísaní  československo-sovietskej  spojeneckej  zmluvy 
12. decembra 1943, ktorá fakticky legalizovala obnovenie 
Československa.  Komunisti  na  čele  s  Karolom  Šmidkem 
tak boli nútení upustiť od myšlienky sovietskeho Sloven-
ska a koncom roku 1943 uzatvorili s občianskym odbojom 
tzv. Vianočnú dohodu a vytvorili ústredný odbojový orgán 
Slovenskú národnú radu (SNR). Za hlavné úlohy si SNR vo 
vianočnej dohode stanovila: odstrániť nacistickonemecký 
diktát a vo vhodnej chvíli prevziať všetku politickú, záko-
nodarnú,  výkonnú  a  vojenskú moc na  Slovensku;  umož-
niť,  aby  si  ľud  slobodne  určil  svojich  zástupcov,  ktorým 
SNR  moc  odovzdá;  postupovať  v  dorozumení  s  česko-
slovenskou vládou a celým zahraničným odbojom, pričom 
v obnovenej ČSR sa mal usporiadať vzťah Čechov a Slová-
kov ako vzťah „rovný s rovným“.

Prípravy na povstanie
V apríli 1944 nadviazala SNR spojenie  s podplukovní-

kom Goliánom a jeho vojenská sekcia sa stala jej súčasťou. 
Dňa  29.  júna  1944  sa  v  Bratislave  konala  schôdza  SNR 
a  Vojenského  ústredia.  Tu  prerokovali  a  schválili  plán 
povstaleckej  akcie,  pričom do  úvahy  prichádzali  dve  va-
rianty: 

1.  Začiatok povstania sa určí po predchádzajúcej do-
hode so sovietskou armádou. Kľúčovú úlohu mali zohrať 
dve východoslovenské divízie pod vedením generála Au-
gustína Malára,  ktoré  mali  otvoriť  karpatské  priesmyky. 
Na strednom Slovensku, v  tzv.  strategickom trojuholníku 
Zvolen – Banská Bystrica – Brezno, sa mala 
sústrediť armáda, ktorá mala brániť územie 
do príchodu Červenej armády.

2.  Ak nemecké vojská začnú obsadzo-
vať  územie  Slovenska  skôr,  vyhlási  sa  po-
vstanie a začne sa branný odpor voči oku-
pantom.

V súvislosti s týmto plánom sa na stred-
né Slovensko začali sústreďovať zásoby po-
travín,  surovín  a  rôzneho  tovaru,  ale  tiež 
slovenský štátny poklad, o čo sa v spoluprá-
ci s miestnymi odbojovými zložkami posta-
rali o.i. guvernér Slovenskej národnej ban-
ky  Imrich Karvaš,  či poslanec Slovenského 
snemu Peter Zaťko. 

Medzitým  sa  27.  júla  1944  konala  ne-
ďaleko Čremošného ďalšia porada, kde sa 
predstavitelia  SNR  dohodli  na  tom,  že  do 
Sovietskeho  zväzu  odletí  delegácia,  ktorá 
bude  rokovať  o  vyššie  spomínanej  pomo-
ci Červenej armády. Zástupcovia SNR odleteli do Moskvy 

2.augusta, avšak do vypuknutia SNP sa už nevrátili. Navyše 
od 26. júla 1944 boli na Slovensko vysádzané početné so-
vietske partizánske jednotky, ktoré odmietali rešpektovať 
predstaviteľov slovenského odboja. Najmä ich pričinením 
sa začala na Slovensku aktívna partizánska vojna, a tá bola 
viac na škodu, pretože bolo v záujme povstalcov udržiavať 
relatívny pokoj, aby nevyprovokovali Nemecko. Keď bolo 
11. augusta vyhlásené na území celého Slovenska stanné 
právo,  stretol  sa  v  martinských  kasárňach  podplukovník 
Golian s hlavným veliteľom jednej z týchto partizánskych 
jednotiek  Piotrom  Alexejevičom  Veličkom,  avšak  bezvý-
sledne. Aj po tomto stretnutí uskutočnili partizáni desiatky 
záškodníckych akcií proti skladom, železničným komuniká-
ciám,  tunelom, nemeckému obyvateľstvu a obsadili  celý 
rad miest i obcí v Turci, Liptove a na Horehroní, čo v koneč-
nom dôsledku privodilo rozhodnutie nemeckých orgánov 
vojensky  zasiahnuť. Nemecký  vyslanec Hans  Elard  Ludin 
predložil  slovenskému prezidentovi  Jozefovi  Tisovi  návrh 
na nemecký vojenský zásah na Slovensku i demobilizova-
nie nespoľahlivých vojenských útvarov a v predpoludňaj-
ších hodinách 29. augusta 1944 začali  viacerými smermi 
na územie Slovenska prenikať nemecké vojenské oddiely.

Vypuknutie povstania
Večer  o  19.00  hod.  prečítal minister  národnej  obrany 

Slovenskej  republiky  generál  Ferdinand  Čatloš  v  rozhla-
se  prejav,  ktorým  oznamoval,  že  vláda  pozvala  nemeckú 
armádu  na  Slovensko,  aby  bojovala  proti  partizánom  
a  žiadal  obyvateľstvo,  aby  im  nekládli  odpor.  Hneď  nato 
avizoval začiatok SNP dohovoreným heslom: „Začnite s vy-
sťahovaním!“ veliteľ Vojenského ústredia podplukovník Ján 
Golian. Ešte v ten deň sa začali prvé boje v oblasti Žiliny.

Povstanie  verejne  oznámil  banskobystrický  Slobodný 
slovenský  vysielač  30.  augusta  1944  o  11.00  hod.  Ešte 
predtým v Banskej Bystrici vznikol prvý celoslovenský po-
vstalecký  orgán  –  Veliteľstvo  1.  československej  armády 
na Slovensku, ktorý od začiatku riadil boj vojakov a dob-
rovoľníkov. Hlavnou ozbrojenou silou SNP bola 1.  česko-
slovenská armáda na Slovensku, ktorej velil podplukovník 
Ján Golian a od začiatku októbra generál Rudolf Viest. Po 

Preukaz príslušníka československej jednotky v ZSSR Alojza Skočíka z Dolnej Lipnice 
 Jozef Tomaškovič z Fridmana po návrate z lágru v júli 1945 v Prahe
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dvoch mobilizáciách  povstalecká  armáda  dosiahla  počet 
60 000 vojakov a dôstojníkov. 

Krajania v povstaní
Nemecké  jednotky  postupovali  pomerne  rýchlo  cez 

územie západného, južného a východného Slovenska, kde 
sa k SNP pridali  len menšie  jednotky,  celá posádka v Tr-
nave  a  Piešťanskí  letci.  Zlyhala  organizácia  v  Bratislave, 
Nitre,  Trenčíne  a  najmä  v  Prešove,  kde  boli  31.  augusta 
odzbrojené dve kľúčové divízie, ktoré mali otvoriť karpat-
ské  priesmyky.  V  jednotkách,  ktoré  sa  pridali  k  povsta-
niu  boli  aj  viacerí  krajania  z  inkorporovaných území  Spi-
ša a Oravy, medzi  inými: František Modla z Tribša2,  Jozef 
Kovalčík  z  Hornej  Zubrice3,  Eugen  Kovalčík  z  Podvlka4, 
František  Karkoška  z  Vyšnej  Lipnice5,  Sebastián  Gogola, 
Vojtech Hudaček, Sebastián Kiernoziak a Sebastián Milon 
z Čiernej Hory6, Vojtech Lukáš7, Ján Tomaškovič a Andrej 
Paciga z Krempách, Andrej Vojtas z Jurgova, Andrej Goldin 
z  Nižných  Lápš,  Jozef  Brinčka  z Fridmana, Michal  Novák 
a  Jozef Neupauer  z Nedece8,  Ján Gecašek,  Ján Molitoris 
(roč. 1920) a  Jozef Adamec z Kacvína9, ktorí sa následne 
zúčastnili o.i. bojov pri Vrútkach, Strečne, Žiline, Považskej 
Bystrici, Zvolene, Martine, Kraľovanoch, Banskej Bystrici, 
či v Starých Horách.10

Vypuknutie povstania však neprebehlo podľa predstáv 
jeho  tvorcov  a  povstalecké  územie  bolo  veľmi  rýchlo  ob-
kľúčené zo všetkých strán. Na tvrdší odpor narazili nemec-
kí vojaci až v oblasti Strečnianskeho priesmyku po Turiec a 
v priestore dnešného Partizánskeho, Prievidze a Handlovej, 

2  BRYJA, J.: Spomienky odbojára. In: Život, 2000, č. 6, s. 8.
3  KOLLÁRIK, P.: 55. výročie svadby. In: Život, 2000, č. 8, s. 11.
4  KOLLÁRIK, P.: Vojnové osudy. In: Život, 2003, č. 5, s. 10-11.
5  V SNP od septembra 1944, neskôr odvlečený NKVD do sovietskych gula-

gov. LACKO, M.: K otázke vojnových obetí a štátno-politickej spoľahlivosti voja-
kov z inkorporovaných obcí na Orave a Spiši v rokoch 1941-1945. In: Nepokojná 
hranica. Krakov 2010, s. 117.

6    Archív  SSP  Krakov,  Odbojári,  Lista  členov  odboja  z  obce  Čierna  Hora; 
BRYJA, J.: Tvrdý Slovák. In: Život, 2000, č. 5, s. 8.

7  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša; KLUKOŠOVSKÁ, 
A.: Bojoval za slobodu. In: Život, 2004, č. 10, s. 6-7.

8  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša.
9  Archív SSP Krakov, Odbojári, Jozef Adamec - Kacvín a Zoznam odbojárov 

zo Spiša.
10  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša; KOLLÁRIK, P.:  

55. výročie svadby. In: Život, 2000, č. 8, s. 11.

kde  sa  bojovalo  po  celý 
september.  Na  severe 
sa  podarilo  zastaviť  ich 
postup cez Spiš a Liptov 
pri  vrchu  Ostrô,  ktorý 
povstalci  držali  do  polo-
vice  októbra  a  kontro-
lovali  tak  dôležitú  želez-
nicu  Bohumín  –  Košice. 
Na  Pohroní  ich  zastavili 
pri  Telgárte.  Ťažké  boje 
sa  viedli  aj  v  priestore 
Žarnovica, Žiar nad Hro-
nom, Horné Hámre. 

Výzbroj  a  posily  na 
toto  územie  bolo  možné 

presúvať  len  letecky. Materiálna pomoc  i  výzbroj  sa do-
pravovala americkými lietadlami zo základne v Taliansku a 
zo Sovietskeho zväzu, odkiaľ sa na letisko Zolná presunul 
1. československý stíhací pluk a od 25. septembra bola na 
letisko Tri Duby prepravovaná 2. československá parade-
santná brigáda zostavená zo zajatcov z východného fontu. 
Aj medzi  týmito  vojakmi  boli  Slováci  z  inkorporovaných 
území Spiša a Oravy: Jozef Pavlík a Jozef Tomaškovič z Frid-
mana11, Ján Blahút z Nedece-Zámku12, Alojz Skočík, Viktor 
Kucek  a  Karol  Jurčák  z Dolnej  Lipnice,  František  Švietlák 
z Hornej Lipnice, František Grobarčík z Hornej Zubrice, Vla-
dislav Karvacký z Bukoviny-Podsklia, Eugen Rapač zo Srnia, 
Emil Páleník z Jablonky, Ignác Gribáč a Ignác Fedor z Pod-
vlka13. Na Troch Duboch pristála v októbri taktiež slobod-
níčka Vilma Mastelová z Dolnej Lipnice.14

Potlačenie povstania
Rozhodujúca ofenzíva nacistických jednotiek proti SNP 

začala 18. októbra 1944 vo všetkých smeroch, hlavne však 
z juhu – od Lučenca a Krupiny – na Zvolen a Banskú Bystri-
cu, ktorú obsadili 27. októbra. Na druhý deň bol vydaný 
rozkaz  k  prechodu  povstaleckej  armády  na  partizánsky 
spôsob boja. Počet partizánov, ktorí prešli do hôr sa od-
haduje na 10000 až 18000. Ich hlavnou úlohou bolo z tyla 
lámať  nepriateľskú  obranu  –  mínovali  železnice,  mosty, 
prerušovali  telefónne  spojenia,  prepadávali  nemecké 
kolóny,  získavali  správy  o  pohyboch  nemeckých  vojsk  a 
podobne.  Časť  povstaleckej  armády,  vrátane  veliteľov 
Goliana  a  Viesta,  sa  dostala  do  zajatia.  Medzi  zajatými 
povstalcami,  ktorí boli následne vyvezení do nemeckých 
táborov, boli aj títo Slováci z inkorporovaných území: Ven-
delín Stercula, Karol Jurčák, Andrej Kucek, Ján Roľník, Flo-
rián  Kuliga,  Konštantín  Janoviak,  Vendelín  Kudzia,  Karol 
Tvorík, Ján Machajda, František Kucek, Ján Pniaček a Emil 
Jašica z Dolnej Lipnice, František Švietlák a František Živiol 
z Hornej  Lipnice,  Viktor Mišinec  z Hornej  Zubrice,  Ignác 

11  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša; BRYJA, J.: Keď 
nás na tú vojnu brali. In: Život, 1999, č. 3, s. 6.

12  Archív SSP Krakov, Odbojári,  Ján Blahút  - Nedeca-Zámok a Zoznam od-
bojárov zo Spiša.

13  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam protifašistických odbojárov z Oravy.
14    KAMENÍK,  V.:  Ženy  v  2.  čs.  samostatné  paradesantní  brigáde  v  SSSR.  

In: Červené barety, roč. IX, 2009, č. 2, s. 4-5.

František Kutarňa z Fridmana Vojtech Lukáš z Krempách  Eugen Kovalčík z Podvlka
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Gribáč z Podvlka, Vladislav Karvacký z Bukoviny-Podsklia, 
Štefan Kubacka z Dolnej Zubrice 15, Alojz Štec z Jablonky, 
Anton Prelich16, Jozef Tomaškovič a Alojz Pisarčík z Fridma-
na17, Pavol Surma, Alojz Galuš a Silvester Moš z Krempách, 
Ján Bachleda z Jurgova, František Chalúpka z Novej Belej, 
František Magera z Kacvína18, Valent Milaňak, Jozef Fronc 
a Valent Satala z Nedece19.

Karpatsko-duklianska operácia
Cennou  pomocou  pre  SNP  bolo  viazanie  veľkých  ne-

meckých síl na východnej hranici, keď na česko-slovenskú 
žiadosť  zmenilo  sovietske  velenie  pôvodné  strategické 
plány a za 4 dni pripravilo rozsiahlu ofenzívu cez Duklian-
sky priesmyk smerom na Prešov. Už 8. septembra sa za-
čal  útok  38.  sovietskej  armády  a  1.  československého 
armádneho zboru pod vedením generála Ludvika Svobo-
du, avšak väčšie  jednotky prekročili  karpatský hrebeň až  
20.  septembra.  O  deň  neskôr  obsadili  prvú  obec  na 
Slovensku Kalinov. Prechod cez karpatské priesmyky, kde 
sa nemecké jednotky mohli dobre opevniť, mal za následok 
obrovské  straty  na  životoch.  Pri  týchto  bojoch  padlo 
približne  18000  sovietskych  a  2000  česko-slovenských 
vojakov.  Zranených  bolo  cca    60000  sovietskych  a  5000 
česko-slovenských vojakov. Medzi padlými boli napríklad 
aj krajania Karol Bialon, Vendelín Jazovský a František Ver-
čák z Dolnej Lipnice.20

Do  konca  roka  1944  postúpila  Červená  armáda  
a 1. československý armádny zbor do viacerých miest vý-
chodného Slovenska a obsadili aj juhovýchodné Slovensko 
okupované Maďarskom.  Z  juhovýchodu  začali  Slovensko 
oslobodzovať  rumunské  vojská  a  2.  ukrajinský  front pod 
vedením maršala Rodiona  Jakovleviča Malinovského. Do 
konca roku tieto vojská dosiahli na východe rieku Ondavu. 
V  januári  až marci  postupovali  vojaci  cez  Spiš  a  Šariš  až 
na  Liptov a  z  juhu  cez Pohronie,  Zvolen, Banskú Štiavni-
cu a Banskú Bystricu. Dňa 4. apríla 1945 bolo oslobodené 
hlavné mesto Bratislava. Do konca apríla nemecké vojská 
udržali  ešte  časť  Považia  od  Čadce,  Žiliny  až  po  Trenčín, 
no v máji už bolo oslobodené celé Slovensko.

Ďalší krajania v boji
Aj  týchto  oslobodzovacích  bojov  sa  zúčastnili  viacerí 

Slováci z inkorporovaných území Spiša a Oravy, medzi iný-
mi:  Ján Pukanský a Ondrej Rataj z Nižných Lápš, Vojtech 
Galovič, Ján Pčelár, Andrej Bonk a Ján Bednarčík z Kacví-
na,  Pavol  Huši  a  František Modla  z  Tribša,  Anton  Kačica 
z  Nedece21,  Štefan  Čajka,  František  Kutarňa  a  Vendelín 

15  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam protifašistických odbojárov z Oravy; 
Wykaz kombatantów  II wojny światowej, obywateli polskich narodowości  sło-
wackiej, członków TKCiS z terenu Orawy.

16  BRYJA, J.: Spomienka na odbojára. In: Život, 2002, č. 5, s. 5.
17  BRYJA, J.: Keď nás na tú vojnu brali. In: Život, 1999, č. 3, s. 65; BRINČKA, 

J.: Almanach Slováci v Poľsku X. Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána 
Brinčku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2004, s. 15.

18    Archív  SSP  Krakov,  Odbojári,  František Magera  -  Kacvín  a  Zoznam  od-
bojárov zo Spiša.

19  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša.
20  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam protifašistických odbojárov z Oravy.
21  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša.

Brinčka z Fridmana22, Ka-
rol  Niedzielak  z  Podvlku, 
Štefan  Zajac,  Karok  Ja-
siura  a  Vincent  Jazovský 
z  Nižnej  Lipnice,  Eugen 
Kott,  Ignác  Grobarčík, 
Ferdinand  Biel,  Karol  Ku-
lák,  Vendelín  Kulaviak  a 
Eugen  Kulaviak  z  Dolnej 
Zubrice23, František Lojek, 
František  Šoltýs,  Fran-
tišek  Nemec,  Cyril  Cha-
lúpka  a  František  Šoltýs 
z  Novej  Belej24.  Niektorí 
krajania  boli  ranení,  ako 
napríklad Karol  Blubla  z  Chyžného do oboch nôh,  Ferdi-
nand Ďurčák  z Hornej Zubrice do hlavy, Celestín Dudzak 
z Vyšnej Lipnice do ruky, Andrej Cegelný z Vyšnej Lipnice 
stratil sluch v pravom uchu, Konštantín Janoviak z Nižnej 
Lipnice  do  oboch  nôh, Vendelín  Kulaviak  z  Dolnej  Zub-
rice do hlavy , Emil Páleník z  Jablonky do nôh a do hlavy, 
Eugen  Rapač  do  hlavy,  Vendelín  Stercula  z  Vyšnej  Lipni-
ce  do  ruky25. Medzi  ranenými  boli  tiež  Spišiaci  Silvester 
Moš  z  Krempách,  Ján Molitoris  (roč.  1921)  z  Kacvína,  či 
František  Tučinský  z  Nedece26.  Viacerí  krajania  položi-
li  v  týchto bojoch aj  to najcennejšie –  svoj vlastný život. 
Na prelome rokov 1944 – 1945 zahynuli nasledovní   Slo-
váci  z  inkorporovaných území:  František  Lapšanský  z Tri-
bša27,  Jozef  Pavlík  z  Fridmana28, Alojz Vontorčík  z Vyšnej 
Lipnice29,  Valent  Molitoris30  a  Ján  Vavrošek31  z  Kacvína,  
Alojz Gavenda z Novej Belej32, Michal Kapolka z Nedece33, 
Jozef  Reščák,  Andrej  Madeja,  František  Jašentek  a  Ján 
Pirhala z Nedece34. Česť ich pamiatke! 

22  BRINČKA, J.: Almanach Slováci v Poľsku X. Dejiny severného Spiša a Fri-
dmana perom Jána Brinčku.  Krakov  :  Spolok  Slovákov  v  Poľsku,  2004,  s.  15; 
BRINČKA, J.: Vojnové osudy fridmanského ženistu. In: Život, 2002, č. 4, s. 19.

23  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam protifašistických odbojárov z Oravy.
24  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša; BRYJA, J.: Spo-

mienky ožívajú. In: Život, 2000, č. 10, s. 6.
25    Archív  SSP Krakov, Wykaz  kombatantów  II wojny  światowej,  obywateli 

polskich narodowości słowackiej, członków TKCiS z terenu Orawy.
26  Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam odbojárov zo Spiša.
27  Padol v roku 1945 v Banskej Bystrici. Archív SSP Krakov, Odbojári, Zoznam 

odbojárov zo Spiša.
28  Padol v Banskej Bystrici. BRINČKA, J.: Almanach Slováci v Poľsku X. Deji-

ny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinčku. Krakov  : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2004, s. 15; Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), 
f. Okresný národný  výbor (ďalej ONV) Kežmarok, 2383/1984, šk. 172

29    Príslušník  1.  československého  armádneho  zboru  v  ZSSR,  zahynul  pri 
havárii  lietadla  9.  októbra  1944  na  Zadnom  Gerlachu  vo  Vysokých  Tatrách, 
pochovaný  na  cintoríne  v  Gerlachove.  In:  http://www.oslobodenie.wbl.sk/
Zoznam-padlych.html

30  Padol 8. apríla 1945 v Konskej pri Žiline. Pochovaný na vojenskom cintorí-
ne Háj Nicovô pri Liptovskom Mikuláši. LACKO, M.: K otázke vojnových obetí..., 
s. 117.

31    Príslušník  1.  československého  armádneho  zboru  v  ZSSR,  zomrel 
na následky  zranení 2.  apríla 1945 v 1.  československej odsunovej nemocnici 
vo Vyšných Hágoch. Pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle. Dostupné na: 
http://www.oslobodenie.wbl.sk/Zoznam-padlych.html

32  Vojak v zálohe. Padol 22. apríla 1945 v boji o Vrútky. LACKO, M.: K otázke 
vojnových obetí..., s. 117.  

33    Padol  31.  augusta  1944  pri  Veľkej  (mestská  časť  Popradu).  Pochovaný 
na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe. Dostupné na: http://www.
oslobodenie.wbl.sk/Zoznam-padlych.html,  LACKO,  M.:  K  otázke  vojnových 
obetí..., s. 117.

34  ŠAL Poprad, f. ONV Kežmarok, 2383/1984, šk. 172.
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ní žurnalisti zo všetkých druhov médií – tlačených, elektro-
nických, ako aj internetových.

V  rámci programu sme okrem odborných prednášok, 
mali  exkurzie  v  slovenských médiách,  stretnutia  s  osob-
nosťami  slovenskej  žurnalistiky,  napr.  redaktorom  TA3  
P. Bielikom, ktorý hovoril o svojej práci v televízií a zároveň 
nás  sprevádzal  výstavou  fotografií  svojho  otca  Ladislava 
Bielika z augusta 1968 zo vstupu vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa.  L. Bielik  je  autorom svetoznámej  fo-
tografie „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tan-
kom“,  ktorá bola  v  roku 1968  zaradená do výstavnej  ko-
lekcie World Press Photo a neskôr túto snímku opakovane 
vyberali  do  renomovaných  súborov  najlepších  fotografií 
20. storočia. Načreli sme taktiež do práce Tlačovej agen-
túry Slovenskej  republiky, kde sme si mohli ozrejmiť ako 
vzniká  spravodajstvo,  ako aj  to,  koľko  ľudí  sa podieľa na 
jeho tvorbe. Nahliadli sme do zákulisia Slovenskej televí-
zie a jej vysielacích štúdií a na chvíľu sme sa mohli aj my 
stať moderátormi alebo účastníkmi vysielaní. Zároveň sme 
si uvedomili, ako rýchlo prebieha proces spracovania dát, 
ktoré  vidíme ako diváci  na  televíznej obrazovke. Nakukli 
sme aj do rozhlasového vysielania Rádia Slovakia Interna-
tional, ktoré sprostredkúva v niekoľkých jazykoch svoje vy-
sielanie o Slovensku a Slovákoch po celom svete. Po jeho 
chodbách  a  štúdiách  nás  sprevádzala  redaktorka  Ingrid 
Slaninková. Boli to chvíle, v ktorých sme si uvedomili, ako 
náročná  je práca v médiách, ktorá si  vyžaduje ovládanie 

V objatí novinárskeho remesla
autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ,  
ĽUDO POMICHAL, MARIÁN SMONDEK

Letná  škola  žurnalistiky  priviedla  do  Bratislavy  za  po-
znaním  15  zástupcov  krajanských  redakcií,  v  tom  aj 
našej,  ktorí  v  teórií  a  praxi  prehlbovali  poznanie no-

vinárskeho  remesla  a  mohli  sa  učiť  od  tých  najpovola-
nejších. 

8.  ročník  Letnej  školy  žurnalistiky,  po  štvorročnej  od-
mlke, zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. V priebehu týždňa sa frekventanti zúčastňo-
vali teoretických prednášok, odborných seminárov a prak-
tickej tvorby s konkrétnymi úlohami a  mediálnymi výstup-
mi, ktoré boli zamerané na zvýšenie kvality žurnalistickej 
práce v krajanských médiách, ako aj prezentáciu trendov 
modernej žurnalistiky v súčasných slovenských médiách. 

Zúčastnili  sa  jej  redaktori  zo  slovenských  krajanských 
médií pôsobiacich v šiestich európskych krajinách: v Čes-
kej republike, Maďarsku, Poľsku, Čiernej Hore, Rumunsku 
a Srbsku. Do projektu Letnej školy žurnalistiky boli zapoje-

Dekan FiF UK F. Šušol víta účastníkov Letnej školy žurnalistiky Diskusia na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
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moderných  technológií  a  harmonickej 
spolupráce odborníka s nimi. 

V  spolupráci  s  pedagógmi  katedry 
žurnalistiky  sme  pripravili  aj  vlastné 
noviny,  televízny  šot  a  rozhlasové  prí-
spevky.  Vyvrcholením  celotýždňového 
programu  bol  tvorivý  novinársky  deň 
spojený s exkurziou do Banskej Štiavni-
ce, kde sme sa ponorili do jej histórie, 
prezreli si jej pamiatky, zavítali na Mest-
ský úrad a vychutnali aj dobre jedlo po-
núkané v reštaurácií Fortune. Popritom 
sme získali námety pre nové podnetné 
články.

Uvítali sme stretnutie s predsedom 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Igorom  Furdíkom,  ktorý  v  spoločnom 
rozhovore  vyzdvihol  dôležité  poslanie 
krajanských  médií  v  kontexte  zveľa-
ďovania  slovenskosti a v  záujme ako  to odznelo:  „pulzu-
júceho aktuálneho spolkového, kultúrno-spoločenského, 
duchovného, ako aj vzdelanostného života Slovákov, ale aj 
ich úlohy v príťažlivom približovaní historických udalostí, 
osobností a súvislostí slovenského života tak v ich domov-
ských krajinách, ako aj na Slovensku v záujme upevňova-
nia ich národného povedomia i sebavedomia.“ V diskusii 
sme sa dotkli stavu krajanských médií v každej zo šiestich 
krajín, z ktorej prišli frekventanti. Ako vyplynulo z debaty, 
bohaté novinárske skúsenosti a tradície majú krajania zo 
Srbska, Rumunska, Maďarska. Tam pôsobia viaceré časo-
pisy, rozhlasové či televízne vysielania.

Z pobytu sme si odniesli  informácie o súčasných ten-
denciách v slovenskej žurnalistickej teórii a praxi. Nadvia-

zali  kontakty medzi  redakciami,  ktoré 
nám umožnia spoluprácu, výmenu ná-
zorov, informácií a skúseností. 

Bola to jediná príležitosť porozprá-
vať sa s kolegami z iných redakcií, kto-
ré pôsobia takisto ako my v obklopení 
cudzo krajinného a jazykového priesto-
ru. V rozhovoroch sme zistili, že veľmi 
často  zápasíme  s  rovnakými  problé-
movými otázkami tykajúcimi sa najmä 
finančnej  stránky,  jazykovými  úskalia-
mi a keďže sa venujeme špecifickému 
prostrediu,  čelíme poznámkam o  jed-
notvárnosti  tém s prevažujúcimi  člán-
kami a reláciami z kultúrnych po dujatí, 
najmä  folklórnych.  Jednako  je  to  zá-
klad  každého  z  krajanských  prostredí 
a dianie v diaspórach sa odohráva oko-
lo neho. Zistili sme, že riešenie týchto 

otázok nie je jednoduché a možno, že budú s týmito otáz-
kami zápasiť aj budúce generácie novinárov v krajanských 
médiách.  V  diskusiách  sme  dospeli  k  tomu,  že  k  nášmu 
prekvapeniu  vo  väčšine  redakcii  nepracujú  vyštudovaní 
žurnalisti, ale ľudia rôznych profesií, ktorí však našli v sebe 
vzťah k novinárčine a osvojili si toto remeslo. Zhodli sme 
sa  aj  na  tom,  že  prinášanie  spravodajstva  pre  slovenské 
médiá v zahraničí venované otázkam jednotlivých sloven-
ských  komunít  nie  je  jednoduché  a  spája  sa  s mnohými 
úskaliami, ktoré potrebujú inovatívne riešenia.

Myslím si, že Letná škola žurnalistiky vytvorila pre nás 
odrazový mostík k poznaniu kolegov z  iných slovenských 
redakcií, k porovnaniu našich možností, poslania, ktoré pl-
níme v našich prostrediach, vdýchla do nás nového ducha 
pre prácu v médiách a podporila naše úsilie o objektívne 
spravodajstvo, promptnosť reakcie na podnety prichádza-
júce z obklopujúceho nás prostredia. Pocítili sme zároveň 
podporu  a  počuli  ocenenie  našej  práce  na  akademickej 
a úradnej pôde, čo  je pre nás signálom, že naše úsilie  je 
zmysluplné. 

Záverom by sme radi poďakovali usporiadateľom Úra-
du pre Slovákov žijúcich v  zahraničí,  vedúcej a pracovní-
kom  Katedry  žurnalistiky  Filozofickej  fakulty  Univerzity 
Komenského  v  Bratislave  za  vytvorenie  príjemného  pro-
stredia pre získavanie nových zorných uhlov pre žurnalis-
tickú prax v krajanských redakciách. Zvláštne poďakovanie 
patrí  nášmu  sprievodcovi  a  koordinátorovi  projektu  Ľu-
dovítovi Pomichalovi, ktorý nás sprevádzal Letnou školou 
žurnalistiky slovom i obrazom. 

Diskusia na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

P. Bielik sprevádza fotografiami svojho otca Krajanskí novinári v rozhlasovom štúdiu

Oľa Glóziková-Jonášová zo slovenského vysielania 
rádiotelevízie zo Srbska

Krátky návod k filmovaniu



18 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 9/2014

90-ročná púť životom
autor    MARIÁN SMONDEK

Ako sa vraví, každých 10 rokov nám pribudne jeden krížik. 
A  mať ich už deväť je naozaj úctyhodné. O  tom, ako sa dá dožiť 
takéhoto krásneho veku, nám osobne porozprávala pri šálke vy-
nikajúceho čaju krajanka Karolína Červeňová z Chyžného.

Karolína sa narodila dňa 14. augusta 1924 v roľníckej 
rodine  Karola  a  Anny  Červeňovcov.  Mala  aj  ďalšie 
štyri  sestry,  avšak  jedna 

zomrela  ešte  zamlada.  Chodila 
do  poľskej  sedemročnej  základ-
nej školy. Školu mala veľmi rada 
a s chuťou si na ňu spomína. Po 
jej ukončení sa chcela učiť ďalej, 
ale ďalšie štúdium bolo príliš dra-
hé a rodičia nemali naň peniaze. 
Aj napriek  tomu, že sa slovenči-
nu v škole neučila, pozná ju veľ-
mi dobre a má ju veľmi rada. Keď 
pripojili hornú Oravu v roku 1939 
späť  k  Slovensku,  veľmi  rýchlo 
a  s  radosťou  sa  ju  naučila.  Ako 
sama vraví: – Mňa škola a učenie 
tak veľmi tešilo, že som až pla-
kala, keď som videla deti ísť do 
školy a ja som musela byť doma, 
musela som pomáhať na gazdo-
vstve.

Život na Orave sa skomplikoval 
koncom vojny, keď sa tu zastavil 
front na dlhé týždne. Nemci prešli 
dedinou zavčas ráno a zastavili sa 
v  neďalekom  lese.  Pri  prechode 
vyhodili do vzduchu aj most nad 
potokom, ktorý je v Chyžnom. Ten však v žiadnom prípade 
nedokázal zastaviť prechod vojakov, pretože tí prechádzali 
kadekoľvek cez potok. 

Nemci  boli  v  lese  za  Chyžným,  Rusi  zasa  v  Jablonke 
a  frontová  línia  prechádzala  priamo  cez  Chyžné.  Aj  na-
priek  tomu Červeňovci  z  domu neodišli,  ale  sa  skrývali 
počas bojov v pivnici vo svojom dome, ktorý sa nachádzal 
v časti za vodou. Celá rodina spávala v pivnici na zemia-
koch, na ktoré si poukladali periny. Avšak ešte viac sa báli 
príchodu Rusov, pretože nemali dobrú povesť. Na istý čas 
sa Rusi dokonca rozložili u nich na dvore, kde mali poľnú 
kuchyňu.  Karolína musela  pravidelne  olúpať  dve  vedrá 
zemiakov, aby mali s čím  jesť mäso. To dokonca  jedli aj 
na Veľký piatok a v  tento deň ho ponúkali aj domácim. 
Nakoniec sa to všetko obišlo bez vážnejších komplikácií. 

Ako  bolo  po  vojne?  –  Bola veľká bieda, všetko bolo 
zbúrané, zničené. Chýbalo všetko. Doma bolo všetkého ne-
dostatok. Pokiaľ sme boli pri Slovensku, nikto nás neprena-
sledoval. Hádam všetci boli s týmto stavom spokojní. Keď 
nás prideľovali späť k Poľsku, nikto k tomu Poľsku nechcel 
ísť, –  spomína si Karolína. – Aj po zmene hraníc nás otec 

učil doma modliť sa po slovensky a stále nám opakoval: – 
Len ten jeden Ježíš Kristus sa nad nami raduje a nás hrieš-
nych varuje. 

Karolína  neodišla  na  Slovensko,  ale  zostala  doma  na 
gazdovstve po celý čas. Pomáhala rodičom na gazdovstve 
a  neďaleko  domu  si  našla  aj muža.  Sobáš mali  niekoľko 
rokov po vojne v miestnom kostole sv. Anny. Po svadbe 
zostali spolu v Chyžnom. Keďže manžel Štefan sa tiež vo-
lal  Červeň,  nemala problém  s priezviskom. Do  rodiny  sa 
im narodili štyri deti, dve však zomreli a zostali  im dcéra 
Mária a syn Ján a tých spoločne vychovali v slovenskom 
duchu.

Aj keď hranica bola čoraz viac 
strážená a pohraničná stráž mala 
s  jej  preorávaním  čoraz  viac 
roboty,  krajanov  tiahlo  na  Slo-
vensko neustále. Tí, ktorí prechá-
dzali, neboli hlúpi, a tak si vedeli 
poradiť  aj  s  preoraným  pásom. 
Zobrali  nejaký  konár  a  stopy 
jednoducho  zahrabali.  Takýmto 
spôsobom  kombinovali  všetci. 
Na  jednej  strane  hraničná  stráž 
rozmýšľala  nad  spôsobom,  ako 
hranicu  ustrážiť,  na  druhej  zasa 
všetci   ostatní, ako  ju prekročiť, 
aby  o  tom  hraničná  stráž  neve-
dela.  A  hranicu  takýmto  spôso-
bom prekračovali po celý čas. 

Karolína  si  s  úsmevom  spo-
mína, ako neraz prechádzala cez 
hranicu. Ľudia chodili na Sloven-
sko  predávať  veci,  ktorých  tam 
bol  nedostatok  a  naspäť  si  zasa 
kupovali  veci,  ktoré  sa  nedali 
kúpiť  v  Poľsku.  – Kupovali však 
hlavne pre vlastnú potrebu. Na 
väčšiu škálu sa neobchodovalo. 

Na nákup sa chodilo hlavne do Liesku alebo do Trstenej. 
Keď som šla ja, muž bol doma a zasa, keď šiel on, bola som 
doma ja. Ľudia sa navzájom upozorňovali, že v tomto mo-
mente je lepšie neísť, lebo po obci chodí milícia. Bol jeden 
odvážny, ktorý na to nedbal a na hranici ho chytili a zavre-
li. – spomína na tie časy Karolína.

Na  Slovensku bolo  v  tom  čase  lacnejšie  a  krajšie  ob-
lečenie a tak ho tam chodili kupovať, hlavne deťom, keď 
šli do školy. Azda najďalej sa Karolína vybrala po kabátik 
pre  dcéru,  ktorý  kúpila  až  v  Žiline.  Cez  les  a  hranicu  šla 
pešo a potom ďalej z Trstenej autobusom. Keby ju boli pri 
spiatočnej ceste chytili, boli by jej všetko zobrali a ešte ju 
aj zavreli, ale podarilo sa všetko doniesť domov. Ako sama 
vraví, nachodila sa dosť, takže majú ju z čoho nohy bolieť.

Posledné  roky už oddychuje a býva u dcéry v Hornej 
Zubrici. Nohy ju už tak neposlúchajú, ako zamladi, ale dob-
rá nálada ju neopúšťa. Teší sa zo šiestich vnukov, ktorí už 
pomaly  dospievajú  a  vyberajú  si  svoj  životný  chodníček. 
Karolíne  prajeme  do  ďalších  rokov  veľa  zdravia,  šťastia 
a pohody, aby ju radosť, ktorú rozdáva naokolo seba, ni-
kdy neopustila. 
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spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto     ĽUDO POMICHAL, JURAJ TOMKO

Tohtoročný 50. ročník letnej školy slovenského jazyka a  kul-
túry Studia Academica Slovaca (SAS) sa niesol v  slávnostnejšom 
jubilejnom duchu. Od 3. do 23. augusta 2014 sa takmer 180 
cudzincov z  38 krajín učilo slovenský jazyk v  hlavnej metropo-
le Slovenska – Bratislave. Pre študentov bol pripravený bohatý 
vzdelávací, kultúrny a  vlastivedný program. Absolvovali nielen 
jazykové kurzy, cvičenia či prednášky, ale aj poznávacie zájazdy. 
V rámci kurzu sa zoznámili tiež so slovenskou kultúrou. Nahliadli 
do Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Piešťan či išli na návštevu 
Bojnického zámku. 

Jubilejný 50. ročník Studia Academica Slovaca slávnostne 
otvorili  i ukončili v Aule Univerzity Komenského v Bra-
tislave za účasti ministra školstva, výskumu, vedy a špor-

tu SR Ing. Petra Pellegriniho.  Ako uviedol minister v prího-
vore,  organizátori  prestížneho medzinárodného podujatia 
pripravili  pre  jeho  účastníkov  bohatý  vzdelávací  program, 
ktorým  prehĺbili  jazykové  kompetencie,  ako  aj  vybavili 
frekventantov balíkom informácií o Slovensku, slovenských 
kultúrnych a spoločenských reáliách. Dňa 22. augusta si na 
tomto  mieste  prevzali  vysvedčenia  účastníci  letnej  školy 
slovenského jazyka a kultúry a účastníci letnej školy žurnali-
stiky, ktoré organizovala Filozofická fakulta UK.

Pri tomto vzácnom výročí SAS boli udelené medaily jed-
notlivcom a inštitúciám. Minister Peter Pellegrini odovzdal 
Veľkú medailu sv. Gorazda prof. PhDr.  Jurajovi Dolníkovi, 
DrSc.,  za  celoživotné  pedagogické  pôsobenie  a  vedecký 
prínos v oblasti slovenskej lingvistiky a lingvokulturológie, 
za rozvoj domácej a zahraničnej slovakistiky a jej propagá-
ciu vo svete. 

Striebornú medailu UK si z rúk rektora UK prof. RNDr. 
Karola  Mičietu,  PhD.,  prevzali  inštitúcie  za  rozvoj  slova-
kistiky vo svete a vedecko-pedagogickú spoluprácu, a to: 
Katedra  slovenskej  filológie,  Inštitútu  slovanských  filo-
lógií  Filologickej  fakulty  Jagelovskej  univerzity  v  Krakove 
(Poľsko),  Sekcia  slovakistiky,  Inštitútu  slovanskej filológie 
v Sosnovci, Sliezska univerzita v Katoviciach (Poľsko), Ka-
tedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity 

Polstoročie letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS

v Užhorode (Ukrajina), Oddelenie slovenského jazyka a li-
teratúry, Katedry rusistiky a slavistiky Fakulty cudzích jazy-
kov a literatúr Univerzity v Bukurešti (Rumunsko), Inštitút 
slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni (Rakúsko), Ústav 
bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlo-
vej v Prahe (Česká republika) a Katedra slovanských štúdií, 
Inštitútu slovanských a pobaltských filológií Univerzity Ló-
randa Eötvösa v Budapešti (Maďarsko).

Za Jagelovskú univerzitu prevzala ocenenie dr hab. Ma-
ryla Papierz a za Sliezsku univerzitu lektorka slovenského 
jazyka PhDr. Andrea Goótšová. Srdečne gratulujeme oce-
neným inštitútom.

Napokon  prišla  pekná  chvíľa,  keď  riaditeľke  SAS  doc. 
PhDr. Jane Pekarovičovej, PhD., odovzdal rektor UK Karol 
Mičieta Zlatú medailu UK za dlhoročnú reprezentáciu Uni-
verzity Komenského v Bratislave pri rozvoji a šírení sloven-
ského jazyka a slovenskej kultúry v zahraničí, a najmä za 
prínos k rozvoju Studia Academica Slovaca vo funkcii ria-
diteľky za ostatných 10 rokov. Ocenení boli za svoju peda-
gogickú prácu aj viacerí spolupracovníci SAS, ktorým de-
kan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 
udelil Striebornú medailu Filozofickej fakulty UK. 

Za uplynulé polstoročie sa na letnej škole slovenského 
jazyka a kultúry zúčastnili aj viacerí krajania z Poľska. Tento 
jubilejný ročník absolvovala jedna účastníčka z krajanské-
ho prostredia. 

Na záver tejto slávnosti si vyzdvihli vysvedčenia z Let-
nej školy žurnalistiky redaktori zo slovenských redakcií pô-
sobiacich v zahraničí.

Táto pekná slávnosť sa ukončila recepciou v Moyzeso-
vej sieni UK, kde prítomným spríjemňovala čas slovenská 
ľudová kapela. 

SAS
Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou ško-

lou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 
1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na 
rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných 
dní zachováva profil slovakistických akademických štú-
dií. Za uplynulé desaťročia absolvovalo letnú školu viac 
ako 6 200 cudzincov zo 76 krajín sveta.

Rektor UK prof. K. Mičieta odovzdáva medailu dr hab. M. Papierzovej

Za Inštitút slovanskej filológie  v Sosnovci prevzala medailu lektorka slovenského 
jazyka PhDr. A. Goótšová
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IV. ročník memoriálu Františka Tomaszkowicza
Dňa  10.  augusta  t.r.  sa  v  krempašskom  amfiteátri 

uskutočnil IV. ročník športového memoriálu Františka To-
maszkowicza.  Najskôr  sa  účastníci  memoriálu  pomodlili 
za  zosnulého  Františka  v  miestnom  kostole  sv.  Martina 
a po bohoslužbe aj pri  jeho hrobe na cintoríne. O 11.00 
hodine sa začali vo voľnej prírode športové zápolenia jed-
notlivých volejbalových a futbalových družstiev. Zúčastnili 
sa ho družstva: volejbalové - TJ Slavoj zo Spišskej Belej zo 
Slovenska, ŠK Pieniny zo Szczawnice a Krościenka, ako aj 
miestne družstvo Spiš Krempachy; futbalové - Spiš Krem-
pachy I., „Oldboje“ Spiša a „Wicher“ z Durštína. Podľa bo-
dovej klasifikácie vo volejbale vyhralo družstvo zo Spišskej 
Belej,  druhé  umiestnenie  patrilo  miestnemu  družstvu 
a  tretie miesto  pripadlo  športovému  klubu  zo  Szczawni-
ce a Krościenka. Najlepším hráčom zápasov sa stal  Jacek 
Moś  z  Krempách.  Vo  futbale  si  prvé  miesto  vybojovalo 
družstvo  Spiš  I.,  druhé  „Oldboje“  Spiš  a  tretie  pripadlo 
družstvu  z  Durštína.  Najlepším  strelcom  turnaja  bol  Ján 
Lorenc a brankárom Gabriel Brzyzek. Obaja z Krempách. 
Najlepší hráči aj družstva boli odmenení pohármi, diplo-
mami a vecnými cenami, ktoré do súťaže venovala Gmina 
Nový Targ. Turnaja sa zúčastnil aj brat zosnulého Františka, 
ktorý prišiel z USA a aj on venoval najlepším hráčom ceny. 
Na zorganizovaní podujatia sa podieľali rodina Tomaškovi-
čová, richtár, richtárska rada a športový klub Spiš. (fp)

Obecné slávnosti v Krempachoch
Dňa  24.  augusta  2014  sa  v  prírodnom  amfiteátre 

v Krempachoch uskutočnil XI.  ročník obecných slávností, 
ktoré zorganizovali všetky organizácie pôsobiace v obci na 
čele s richtárom Jozefom Petráškom. Napriek nepriaznivé-
mu počasiu, účastníci prišli v hojnom počte a spoločne sa 
zabávali na akcii. Bol pripravený kultúrny program, v rámci 
ktorého sa prezentovali všetky kultúrne telesá pôsobiace 
pri Obecnom kultúrnom dome,  Spolok  vidieckych  gazdi-
niek  s  kultúrnym programom, ale  aj  chutnými  spišskými 
jedlami a domáca dychovka. Bolo postarané aj o športové 
zápolenia. Prebehol zápas medzi futbalovými družstvami 
„Muraň“  Jurgov  a  domácim družstvom,  ktoré nad  súpe-

 KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

rom zvíťazilo. Najmladší i najstarší sa mohli zúčastniť roz-
ličných  športových  súťaží napr.  jazdy na bicykli  v  čo naj-
kratšom čase, hádzaní šípok, skákaní vo vreci, ženatí muži 
sa mohli ukázať ako rýchlo vedia olúpať zemiaky, naplniť 
pohár vodou s pomocou  lyžičky, kým vydaté ženy skúša-
li svoje schopnosti v pribíjaní klincov, pílení dreva a pod. 
Muži si mohli ako vždy vyskúšať svoje sily v ťahaní hasič-
ského auta. Divákov podujatím sprevádzali Jozef Klukošov-
ský a Marcelina Wnęková. Na záver usporiadatelia pozvali 
všetkých na zábavu. (fp)

Poďakovanie za úrodu
Záver  prázdnin  obyčajne  patrí  v  jednotlivých  farnos-

tiach na Spiši a Orave dožinkovým slávnostiam. Práve vte-
dy poľnohospodári ďakujú, počas sv. omší, za úrodu a zá-
roveň hodnotia výsledky svojej práce.

Dňa  31.  augusta  fridmanskí  roľníci  ďakovali  Bohu  za 
tohtoročnú úrodu na slávnostnej sv. omši. Takisto to bolo 
v  Novej  Belej  a  susedných  Krempachoch,  kde  sa  taktiež 
slávila  dožinková  sv.  omša  a  farníci  pripravili  dožinkové 
vence. (dm)

Fridman 
Foto: FP

Krempachy 
Foto: FP
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Vyznamenania pre najlepších strelcov „LOK”
Dňa  30.  augusta  na  športovej  strelnici  „LOK”  Krem-

pachy  sa  uskutočnila  milá  slávnosť,  v  rámci  ktorej  boli 
odovzdané  najlepším  krempašským  športovým  strelcom 
strieborné  a  bronzové  vyznamenania  udelené Okresnou 
správou „LOK” a Správou malopoľského streleckého zväzu. 
Získalo ich osem ľudí. 

Krempašskí zväz strelcov patrí k tým najlepším v okre-
se a na rozličných pretekoch v športovej streľbe dosahuje 
veľmi dobre výsledky. (fp)

Krajanská vatra na Sliezsku
Krajania na Sliezsku si v dňoch 20.-21. septembra 2014 

usporiadali Krajanskú vatru na Skrzycznom, ktorá sa spája 
nielen s príjemným posedením a diskusiami, ako aj  spe-
vom slovenských ľudových pesničiek, ale aj pekným výstu-
pom do  prírody  a  pobytom na  vrchole  Skrzyczne.  Práve 
v tomto prírodnom prostredí si vyhodnotili uplynulé letné 
obdobie. (brono)

Nové hodiny na kostolnej veži
Začiatkom septembra boli uvedené 

do prevádzky nové hodiny na veži kos-
tola sv. Kataríny Alexandrijskej v Novej 
Belej, ktoré boli financované čiastočne 
z milodarov novobelských krajanov ži-
júcich v cudzine a ostatné prostriedky 
poskytla farská rada. Hodiny oznamujú 
farníkom každú plnú hodinu. (dm)

Festival Barok na Spiši
Je to kultúrna iniciatíva ktorá začala v roku 2012. Tento 

rok  sa  uskutočnil  III.  ročník  podujatia  v  týchto  spišských 
kostoloch:  9.  augusta  Nedeci,  16.  augusta  vo  Vyšných 
Lapšoch, 23. augusta v Jurgove a 30. augusta vo Fridma-
ne.  Organizátorom  tohto  Festivalu  je  Nadácia  kultúrny 
chodník  (poľ. Fudacja Kulturalny Szlak) v spolupráci s  lo-
kálnymi  inštitúciami  a  Gminým  kultúrnym  strediskom  v 
Nižných Lapšoch so sídlom v Nedeci, Spolok rozvoja Spiša 
a okolia, spišské farnosti a Gminy Nižné Lapše a Bukowina 
Ta trzańska.  Festival  propaguje  barokové  pamätihodnos-
ti  Spiša  prostredníctvom  koncertov  dávnej  hudby,  ktorá 
korešponduje s výzdobou a charakterom interiérov. Počas 
koncertov sa uskutočnili krátke a výstižné prednášky ob-
sahujúce informácie o spišských pamätihodnostiach v ba-
rokovom slohu. Počas festivalu sa uskutočnila akcia „deň 
otvorených dverí“ v jednotlivých kostoloch.

Festival  kladie  dôraz  na  najvyššiu  úroveň  interpretá-
cie hudobných skladieb, pričom pozornosť venuje aj ori-

Koncert vo vyšnolapšanskom kostole sv. Petra a Pavla

ginalite  barokového  slohu.  Všetci  účinkujúci  festivalu  sú 
výbornými  hudobníkmi,  ktorí  sú  odborníkmi  na  dávnu 
hudbu. Tento rok bolo prezentované menej známe baro-
kové inštrumentárium, ako viola da braccio, violetta, viola 
da gamba či nedávno  zrekonštruovaný  inštrument,  viola 
organista.  Festival  získava na popularite a dostáva  sa do 
povedomia čoraz širšiemu okoliu. Tešíme sa opäť o rok na 
účastníkov i milovníkov hudby, lebo určite sa oboznámime 
s novými informáciami. (dm)

Gminé dožinkové slávnosti na Orave
Dňa 31. augusta sa v Dolnej Zubrici konali Gminné do-

žinkové  slávnosti,  ktoré  sa  začali  sv.  omšou  v miestnom 
kostole.  Neskôr  pokračovali  prezentáciou  dožinkových 
vencov, konských záprahov a celých sprievodov z jednot-
livých  oravských  obcí  na  miestnom  futbalovom  ihrisku. 
Tam gazda týchto slávností, čiže richtár obce Dolná Zubrica 
Emil Hola,  daroval  vojtovi A.  Karlakovi  symbolicky boch-
ník chleba ako výsledok práce poľnohospodárov, ktorý bol 
rozkrojený a ním ponúkli hostí i prítomných. V nasledujú-
cej časti sa divákom prihovorili folklórne skupiny a súbo-
ry a zahrali ľudové kapely z Oravy. Na záver bola veselica 
a  divákov  zabávala  aj  skupina  „KOP“  z  Krakova.  V  rámci 
podujatia boli vyhlásené výsledky súťaže o najkrajší dožin-
kový veniec, v ktorej 1. miesto získali: obec Jablonka-Bory, 
Podvlk, Horná Zubrica, 2. miesto patrilo: obciam Malá Lip-
nica, Chyžné, Dolná Zubrica a v poradí tretie sa umiestnili 
obce:  Jablonka a Orávka. V  súťaží dožinkových konských 
záprahov prvé miesto patrilo: obciam Malá  Lipnica,  Jab-
lonka, Horná Zubrica. Na druhom mieste boli: obce  Jab-
lonka-Bory, Chyžné, Orávka, Dolná Zubrica. Tretie umiest-
nenie patrilo obci Podvlk. Zasa v súťaží dožinkovej skupiny 
prvé miesto patrilo obciam Dolná Zubrica, Podvlk, Chyžné, 
Jablonka-Bory.  Druhé  miesto  získali  obce  Orávka,  Malá 
Lipnica, Horná Zubrica, Jablonka. (Zdroj: www.jablonka.pl)

Pohár soľnej cesty v Orávke
Dňa  24.  augusta  sa  v  Orávke  uskutočnili  celoštátne 

preteky MTB Pohár soľnej cesty o pohár vojta Gminy Jab-
lonka. Organizátormi športového podujatia bol vojt Gminy 
Jablonka a Žiacky športový klub Podvlk. Zúčastnilo sa ich 
200 účastníkov, ktorí  zápasili  v 19 vekových kategóriách. 
Preteky prebiehali v pravom duchu športového súťaženia 
a na záver najlepších športovcov ocenili organizátori dip-
lomami, pohármi, medailami a vecnými cenami. Viac  in-
formácií nájdete na www.pucharszlakusolnego.pl. (Zdroj: 
www.jablonka.pl)
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Orávka síce nie je veľká, ale zato veľmi známa, hlav-
ne vďaka drevenému kostolíku zo 17. storočia. Náj-
deme  tu aj  vlek, dve  turisti cké ubytovne, a keďže 

sa nachádza priamo na medzinárodnej ceste E77, stala sa 
z nej vynikajúca výpadová báza pre turistov.

Čo nového v obci?
Za  posledné  roky  sa  toho  v  obci  udialo  naozaj  veľa, 

a vidieť to aj voľným okom. Jednoducho v obci sa neustá-
le niečo deje,  čo nám potvrdil  aj  richtár  Józef  Kwaśnica. 
– Azda najdôležitejšou investí ciou, ktorú sa nám podari-
lo tento rok v Orávke dokončiť, bola výstavba splaškovej 
kanalizácie. Všetky domy v obci boli na ňu napojené. Pri-
pojená nebola už len osada Studžonky. Vojtovi gminy Jab-
lonka sa však podarilo získať peniaze z Programu rozvoja 
vidieckych oblastí  (PROW), vďaka čomu by mala byť vybu-
dovaná kanalizácia aj tejto časti  obce a to do konca mája 
budúceho roka. Tým pádom bude celá Orávka napojená 

na kanalizačnú sieť. Takti ež sa nám vďaka vojtovi podarilo 
získať prostriedky na výstavbu mostu, ktorý vedie do čas-
ti  „Zavodie“ a zároveň stavbu už aj zrealizovať. Most bol 
tento rok odovzdaný do prevádzky a už slúži obyvateľom. 
Podarilo sa nám ti ež získať prostriedky na obnovu cesty na 
Studžonky v dĺžke 2,3 km, teda od križovatky pri kostole 
až po križovatku na Studžonkach. Táto cesta by mala byť 
v miestach, v ktorých sa to bude dať, rozšírená na šírku 
3,5 m. 

K  plánovaným  investí ciám  okrem  cesty  a  kanalizácie 
na Studžonkach patrí oprava ciest v obci, ktoré sú poško-
dené, ako aj výstavba športového ihriska v areáli miestnej 
spojenej  školy.  Okrem  toho  by malo  byť  poniže  kostola 
postavené nové parkovisko. Čo sa týka noviniek, netreba 
opomenúť  ani  novopodpísanú partnerskú  zmluvu,  ktorú 
tento rok podpísala farnosť Orávka s farnosťou Szentendre 
v Maďarsku.

Obec  nezabúda  ani  na  miestny  Hasičský  dobrovoľný 
zbor  a má  v  pláne  zakúpiť  nové  ľahké  zásahové  vozidlo 
pre miestny  zbor.  To by  sa  zišlo  najmä pri  hasení  požia-
rov v odľahlejších miestach obce, napr. na Studžonkach, 

kam sa, hlavne v zime, ľahké vozidlo prevážajúce 
pumpu dostane omnoho rýchlejšie ako to ťažké. 
Na Studžonkach sa nachádza  toti ž proti požiarna 
nádrž, vďaka ktorej by mohli omnoho rýchlejšie 
zasiahnuť v prípade požiaru.

autor     MARIÁN SMONDEK na kanalizačnú sieť. Takti ež sa nám vďaka vojtovi podarilo 
získať prostriedky na výstavbu mostu, ktorý vedie do čas-

Orávka – obec, ktorá sa rozvíja

Studžonky sa dočkajú v najbližšom čase veľkých investícií

Tu bude  onedlho 
nové parkovisko pri kostole

Nový most do časti Zavodie
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Nový náhrobok pre letcov
Pri kostole bol toto leto obnovený náhrobok poľských 

letcov, ktorí zahynuli na začiatku druhej svetovej vojny. Ich 
lietadlo „Karaś” PZL P.23 bolo  zostrelené nad  Jablonkou, 
jednak dopadlo na zem v Orávke. Dvaja členovia posádky 
zahynuli  na  mieste,  tretí ,  pilot  lietadla  Aleksander  Rud-
kowski, sti hol vyskočiť. Vojnu prežil v zajateckých táboroch. 
Letci, ktorí zahynuli, tj. kaprál Rudolf Widuch a podporučík 
Tadeusz  Prędecki,  boli  pochovaní  na  mieste  katastrofy. 
Po vojne, vďaka dp. farárovi Marcinovi Jablonskému boli 
ich  telá  exhumované  a  prenesené do  hrobu pri  kostole. 
V 50-tych rokoch 20. stor., keď bol farárom v Orávke dp. 
Józef Kocanda, bol postavený letcom počas výstavby cesty 
nový, betónový pomník v tvare maltézskeho kríža, do kto-
rého  bola  zaliata  súčiastka  z  kabíny  pilota,  vďaka  čomu 
časť rozbitého lietadla pretrvala dodnes.

Nový pomník bol postavený pri príležitosti  75. výročia 
ich tragickej smrti  počas prázdnin tohto roka a odhalený 
3.  septembra,  teda  v  deň  zostrelenia.  Nový  pomník  po-
sväti l miestny dp.  farár. Následne bola doň vložená urna 
so zemou z hrobu Aleksandra Rudkowského, ktorý zomrel 
v  roku  2001.  Takti ež  boli  doň  vložené  tabule  z  predchá-
dzajúceho náhrobného kameňa a takti ež tabuľa z prvého 
hrobu.

Ako sa darí turistike?
Najdôležitejším  turisti ckým objektom v Orávke  je ne-

pochybne  kostol  sv.  Jána  Krsti teľa.  Posledné  roky  býva 
v  letnej  sezóne  sprístupnený k nahliadnuti u aj pre  turis-
tov,  ktorých  po  ňom  sprevádza  Lucyna  Borczuch.  Podľa 
nej tento rok síce klesol počet zájazdov, ktoré navštevovali 
kostol  v Orávke,  zato  stúpol  počet malých  skupín,  rodín 
a osôb, ktoré sa špeciálne vybrali na prehliadku tejto „per-
ly“  hornej Oravy.  To  znamená,  že  čoraz  častejšie  prichá-
dzajú  náročnejšie  skupiny  návštevníkov,  ktorým  nestačí 
len v stručnosti  priblížiť históriu tejto sakrálnej stavby, ale 
zároveň ju osadiť do konkrétneho historického kontextu.

Pokiaľ doposiaľ medzi skupinami v rámci zájazdov pre-
vládali  okrem  poľských  turistov  návštevníci  z  Maďarska 
a Nemecka, tento rok medzi turistami nechýbali ani Ame-
ričania, Austrálčania, Kanaďania, Japonci, Číňania, Malaj-
zijčania, Filipínci či Rusi, ktorí Orávku navští vili vďaka orga-
nizovaným turisti ckým zájazdom v rámci skupiny Gate 1. 
Medzi  turistami  nechýbali  ani  Slováci,  okrem  iného  aj 

čitatelia  časopisu Život,  ktorí  sa o kostole 
dozvedeli  z  našich  stránok  a  osobne  sa 
prišli presvedčiť o jeho kráse.

Táto významná architektonická pamiat-
ka  je  každoročne  sprístupňovaná  vďaka 
Otvorenej  ceste  drevenej  architektúry, 
ktorá  umožňuje  vstup  pre  turistov  do 
najvýznamnejších  drevených  pamiatok 
v Poľsku. Niektoré z nich budú pre turistov 
otvorené, podobne ako kostol v Orávke, až 
do konca októbra.

Ľudová kapela „Arwa z Orawki“
V Orávke ti ež pôsobí mládežnícka ľudo-

vá kapela „Arwa z Orawki“. Ľudová kapela pôsobí už dva 
roky. Hrajú v nej Lucia a Kamil z Orávky, Patrik a Klaudia 
z Podvlka a Patrícia z Jablonky – Matonog. Vo svojom re-
pertoári majú nielen piesne oravské a spišské, ale i goral-
ské a z okolia Żywca, a takti ež maďarské čardáše.

Kapela má  za  sebou už aj  viaceré vystúpenia. Kapelu 
vedie Kazimierz Pieronek, a tak majú mladí hudobníci mož-
nosť zahrať to, čo sa naučia pred hosťami hotela. O tom, či 
hrajú dobre, sa mali možnosť už viackrát presvedčiť. Keďže 
majú v repertoári aj maďarské, hosťom z Maďarska zahra-
li práve ti e  ich. A zahrali  ich nepochybne dobre, pretože 
hosti a sa hneď pripojili k ich hre svojím spevom. Vystupujú 
však aj inde, hrali v Rabke, ako i na viacerých turisti ckých 
trhoch  po  celom  Poľsku,  kde  prezentovali  hornooravskú 
kultúru. Sú natoľko šikovní, že majú nacvičený taký reper-
toár, že môžu už zahrať aj pri väčších príležitosti ach, ako sú 
svadby alebo ľudové veselice.

Ako  vidieť, Orávka  sa  rozvíja  v  každom  smere.  Šikov-
ných  ľudí  je  tu dosť  a  tak niet  o  čom pochybovať,  že  to 
zaručí obci prosperitu aj do budúcnosti . 

Ľudová kapela „Arwa z Orawki”

Starý a nový pomník padlých letcov, ktorí boli na hornej Orave zostrelení 3. septembra 1939
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Krištáľové kone

K rištáľové  kone  som  objavila  hneď  v  prvý  deň  môj-
ho trojdňového kurzu. Sedela som na rozheganej  la-
vičke na brehu Dunaja a kývala som sa naraz s ňou pri 

každom silnejšom závane vetra. Spolu s nami sa kývala aj 
veľká voda predo mnou. Za chrbtom som si cítila dlhánsky 
tieň, stále dlhší a neforemnejší, kedy-tedy som sa obzrela, 
aby som si to dosvedčila. Už sa vyšplhal aj na kríky za mnou, 
už-už ich prerásť. Ale unavená šija mi nedovoľovala vykrú-
cať sa za rastúcim tieňom, a tak som sa radšej tupo zadívala 
na veľkú vodu. Slnko sa k nej bojazlivo približovalo, kúsok 
po kúsku, akoby sa jej bálo. Pri každom sfúknutí som mala 
dojem, že sa splašene podvihlo, aby sa potom, nenápadne, 
dostalo zas trošilinku nižšie. A vietor mu zakaždým, ako na 
potvoru, zašplechol za hrsť mútnej vody.

  Od  celodennej  chôdze,  od  toľkej  námahy  pri  nosení 
cestovnej  tašky  a  pátraní  po  správnej  adrese  mi  už  oťa-
žievali nohy, rady by si boli pohoveli v teplom kúpeli. Nuž 
ale  nedalo  sa  nič  robiť, mala  som dohovorené  stretnutie 
s Katjou, kamarátkou z Ukrajiny, ktorú som nevidela toľké 
roky, až som sa bála, že ju nespoznám. Možno ma ani ona 
už nespozná... Možno aj prešla popri mne a nevšimla si ma. 
Nemala som sa toľko obracať za tým tieňom, možno práve 
vtedy prešla popri mne. 

Voda vyšplechovala purpurové plamene a vietor jej vy-
piskoval do taktu. Sadal jej na ohnuté chrbty vĺn, zvíjal ju, 
obracal  na  všetky  strany.  Purpur pomaly mizol  a  zo  slnka 
už  bolo  vidno  len  zaokrúhleninu  červeného  svetielka,  ale 
aj  tá  tenkla a nakoniec  sa úplne skryla pod vodou. Vtedy 
som ich zbadala. Najprv sa vymrštil spod hladiny len jeden 
z nich, divo  sa  rozbehol,  sotva  sa dotýkajúc  vody kopyta-
mi, prebehol veľkým oblúkom a keď bol blízko pri brehu, 
na povrch vyleteli, ako oštepy, ďalšie. Desať, možno pätnásť 
krištáľových koní. Ani na chvíľku nezastali, pružné, priezrač-
né  telá  prečesávali  vzduch  a  kopytá  cvendžali  na  rozbú-
renom povrchu  vody.  Vyšvihli  sa  do  výšky,  aby  sa  potom 
nechali pomaly unášať vetrom, klesli a obehli okolo mojej 
lavičky, zacítila som ich dych vo vlasoch i v tvári. Vzápätí sa 
znovu vzniesli a priesvitné telá im zmatneli, a či zosiveli. Už 
bolo rozoznať len vzďaľujúce sa kontúry, a aj tie čoraz viac 
splývali s tmavnúcou oblohou. Dychtivo som obracala hla-
vu na všetky strany, ešte som na ne trošku dovidela, potom 
som  ich  ešte  kedy-tedy  zazrela  prečesnúť  nebo  a  potom 
som už len slabo začula vzďaľujúce sa erdžanie.    

- Tak ahoj, si to ty? – ozval sa hlas neďaleko mňa.
- Ahoj, ja som, ja... – potešila som sa kamarátke.

Katja sa za tie roky vôbec nezmenila, aspoň pri slabom 
svetle pouličných lámp to vôbec nebolo vidno. Prisadla si ku 
mne na lavičku.

- Videla som krištáľové kone... – zašepkala som potichu, 
akoby som sa bála jej výsmechu. Vôbec na to nezareagova-
la, ale ani ja som vyhlásenie nezopakovala hlasnejšie. Načo 
aj? Lepšie tak, že ma nepočula, veď čo by som jej poveda-
la ďalej, keby sa začala vypytovať? Začala klásť otázky ona. 
Ako sa mám, čo u nás nového, čo doma.

Blížilo sa k polnoci, keď sme sa zdvihli. Dohodli sme si 
stretnutie  na  druhý  večer,  na  tom  istom mieste,  o  tej  is-
tej  hodine.  Skôr  sa  nedalo,  obidve  sme  mali  celodenný 
program. Pobrali sme sa pomaly, len tak, z nohy na nohu, 
k  autobusovej  zastávke,  keď mi  naraz  kamarátka  pošepla 
tak potíšku, že som si nebola istá, či sa mi to len nezazdalo:

- Dnes by sme ich už darmo vyčkávali, vrátia sa až nadrá-
nom.  

Pozrela som na ňu vyjavene, ale skôr, než som jej stihla 
niečo odpovedať, mi prifrčal autobus. 

*
Dlho do noci som z toho všetkého nemohla zaspať a aj 

nasledovný deň mi to neprestávalo vŕtať v hlave. Čo mi je? 
Čo sa stalo s celou mojou kognitívnou a vnemovou mapou? 
Takéto  synestetické predstavy  som zatiaľ nikdy nemávala. 
Neprestávala  som  sa  tomu  čudovať,  aj  obávať  sa.  Všetky 
zmysly mi poblúdili, pomiešali sa. Ozaj to mi  len hyperak-
tívna obrazotvornosť vystrája šibalské kúsky? Ale čo potom 
Katja? Aká je v tomto prelínaní sna a skutočnosti jej úloha 
a aká  je moja? Na kurze som sotva sledovala, čo sa deje, 
ledva som sa mohla dočkať konca a potom rýchlo k brehu 
Dunaja. Prišla som hodne skorej, ale zamrzelo ma aj to, že 
lavička, na ktorej sme sedeli predo dňom, bola obsadená. 
Začala som sa prechádzať po nábrežnom korze, ale len tak, 
na krátke vzdialenosti, aby som vystriehla moment, keď sa 
uvoľní. Práve keď som zacítila, že už začínam byť podozri-
vá, vstala tetka zo susednej lavičky, tak som sa tam doslova 
rozbehla a rýchlo som si na ňu sadla. Tentoraz vietor ani ne-
zavial. Voda sa jemne perlila, kde-tu sa zablysla, kde-tu sa 
prehodila vlnka. Slnko ešte bolo dosť vysoko, pripekalo mi 
neopálené plecia. 

- Poď, ukážem ti niečo, - ozvala sa znenazdajky Katja za 
mojím chrbtom. Prišla potichunky, preľakla ma.

Hneď  som  vstala  a  bez  slova  som  sa  pobrala  za  ňou, 
hoci mi desiatky otázok búšili v spánkoch. Predierali sme sa 
v dave  ľudí prechádzajúcich  sa po  širokom chodníku. Ob-
chádzali  sme malé  deti  na  drobných  bicykloch,  starčekov 
so psíkmi na povrázku, páriky mladých. Vzdialili sme sa od 
nábrežia a zabočili do prvej uličky. Nechápavo som obraca-

Anna Rău-Lehotská
Slovenka žijúca v Nadlaku v Rumunsku, kde tvorí svoje krátke prózy, básne, krátke prózy pre 

deti a takto vypovedá o obklopujúcej ju skutočnosti, svojich pocitoch a životných skúsenostiach. 
Na našich stránkach prezentujeme jednu z jej poviedok z knihy Voľný kúsok priestoru, ktorá vyšla 
v roku 2011 vo Vydavateľstve Ivana Krasku v Nadlaku v rámci edície Pôvodná tvorba.

Povolaním je učiteľka a vyučuje fyziku na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku v Ru-
munsku a zároveň pracuje ako redaktorka slovenského mesačníka Naše snahy a ako jazyková 
redaktorka časopisov Dolnozemský Slovák a Naše snahy plus, ako aj kníh vydávaných Vydavateľ-
stvom Ivana Krasku v Nadlaku.
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la hlavu za Dunajom, ktorý sa mi pomaly strácal z dohľadu. 
Dúfala som, že sa mi vyjasní včerajší  záhadný úkaz,  že mi 
kamarátka prezradí, či  som to včera naozaj videla, či  som 
len od únavy snívala alebo blúznila. Ale ona ma len ťahala 
ďalej, kým ma dotiahla k cukrárni s terasou. Sadli sme si do 
prútených kresiel. 

- Tu majú najlepšiu zmrzlinu. 
Sklamane som na ňu pozrela. Tak kvôli zmrzline sme sem 

prišli? Už som začínala byť presvedčená, že všetko to včera 
bol naozaj len sen, práve som jej to chcela porozprávať ako 
žart, keď sa zjavil čašník a kamarátka mu bez otáľania nadik-
tovala akési francúzske slová, čašník nemo prikývol a vzdialil 
sa. O pár minút sa nám na stole zjavili po tri kôpky zmrzliny. 
A bola to veru tá najlepšia zmrzlina, akú som dovtedy jedla. 

Kým sme medzi rečou maškrtili, cítila som, ako sa začína 
poihrávať  vetrík,  najprv  skromne,  ostýchavo,  potom  stále 
silnejšie a keď sme už dojedali, prevrhol aj veľký slnečník 
nad susedným stolom.

- Je čas... – mihla na mňa Katja a ja som sa len zarazene 
poobzerala, pretože som nič nechápala. Medzičasom sa už 
celkom zvečerilo a tak sme sa k Dunaju vracali skoro potme, 
nebyť svetiel na stĺpoch.

Ani ona mi nič nevysvetľovala, ani ja som sa na nič ne-
pýtala, jednak preto, lebo som ešte stále nechápala, čo sa 
vlastne deje, takže som ani nenachádzala tie najvhodnejšie 
slová, jednak preto, lebo som nechcela narušiť tajuplné ml-
čanie svojou všetečnosťou.

Zostúpili  sme po miernom svahu až k Dunaju. Prekva-
pilo ma,  že Katja nezamierila  k  vysvietenej prechádzkovej 
aleji, k lavičkám, ale k tmavému mostu. Kráčala som vedľa 
nej, bočný vietor nám ošľahoval tváre a sfukoval prstence 
vlasov priamo do úst,  takže  som sa veľmi nemohla  vypy-
tovať, aj keby som to bola mala v úmysle. Na moste bolo 
málo  ľudí, dvaja-traja sa opierali o zábradlie, párti prichá-
dzali z náprotivnej strany, ale počuť bolo len zavíjanie vetra 
a hukot áut nad nami. Napredovali sme k stredu, akosi ma 
to už začínalo znepokojovať, lebo vietor sa schytil silnejšie 
než na brehu a každý väčší nápor hlučne zalomcoval zábrad-
lím. Ja som potajomky bojovala s pokušením priblížiť sa až 
k okraju a vychutnať si výhľad, no zároveň som sa aj odťa-
hovala od kraja, veď som sa cítila bezpečnejšie pri chladnej 
stene mosta. Dovtedy som si nikdy natoľko neuvedomovala 
mohutnosť a majestátnosť veľtoku ako teraz. Vetrisko nám 
fičalo okolo uší a ja som sa už začínala starostiť, aj som sa 
nebadane obzerala, no ľavý breh už bol rovnako ďaleko ako 
pravý.  Boli  sme  naprostriedku  a  navôkol  už  nebolo  skoro 
nikoho, až na zopár vzdialenejších tichých jednotlivcov ču-
miacich na vodu. 

- Nepôjdeme radšej na nábrežie? – opýtala som sa ne-
isto. – Mám taký nepríjemný pocit z tohto vetra a kývania 
mosta...

- Bojíš sa? – opýtala sa ma Katja, ale v otázke nebolo ani 
mak uštipačnosti, skôr akejsi ťažko skrytej ľútosti. Nad čím 
ozaj? - Počkaj, ešte chvíľku, neobanuješ...  

A potom som si všimla, že tak na jednej, ako aj druhej 
strane sa za kratučký čas naschádzali ľudia – po jednom, po 
dvoch zapĺňali  jednu i druhú časť mosta, aj celkom k nám 
sa priblížili párti, preboha, čo je to za bandu, strhla som sa, 
veď my dve sme tam boli, v strede, úplne bezmocné. Ale 

vôbec si nás nevšímali, ani medzi sebou sa nerozprávali, len 
mĺkvo si vše kývli hlavou na pozdrav a opierali sa predlak-
tiami o zábradlie, až mi napadlo, že sa to môže pod toľkou 
ťarchou vylomiť. 

- Pozri, pozri, - vzrušene ma zrazu chytila Katja za ruku 
a bradou ukázala na vodu. 

Pozrela som k Dunaju. Nečujne, ľahučko, akoby boli del-
fíny, sa krištáľové kone začali po jednom vymršťovať z vody. 
Ako naše netopiere,  napadlo mi odrazu,  hoci  prirovnanie 
nebolo  veľmi  presné. Naše  netopiere,  to  vlastne  boli  ne-
topiere z pukliny medzi naším a susedným blokom. Každý 
večer, v súmračnom šere, stovky netopierov šialenou rých-
losťou  povyletujú  jeden  za  druhým  z  uzučkého  priestoru 
a vydajú sa na lov. Ibaže už pár minút pred vyletením počuť 
ich intenzívny piskot a keď už svižne vyletujú, o to prenika-
vejšie, piskľavejšie zvuky vydávajú.

Na rozdiel od nich krištáľové kone vyklzovali temer bez-
zvučne, len trošku vody rozšplechli navôkol, nie viac ako pri 
perfektných skokoch súťažiacich z pružného mostíka. Skoro 
som zabudla dýchať, alebo som sa bála nadýchnuť, aby som 
ich nebodaj nevyľakala? Kone krúžili nad nami, ich trajektó-
rie, stále eliptickejšie, som vnímala čoraz hmlistejšie, jednak 
preto, že stúpali, jednak kvôli padajúcej nočnej čierňave. Od 
namáhania zraku a žmurkania sa mi nakoniec zaslzili oči a už 
som  ich ani nevidela,  len som  ich akosi podvedome cítila 
nado mnou, cítila som každé ich zakrúženie ako závan vetra, 
ale možno sa mi to len od zakloneného tela zakrútila hlava. 
Narovnala som si stŕpnutú šiju a obliadla som sa. Desiatky 
postáv naľavo i napravo od nás sa rozhýbali, poberali sa na 
jednu stranu, na druhú. Niektorí sa mlčky, nečujne približo-
vali k nám, po skupinkách i jednotlivo, ale už v tom nebolo 
nič desivé, vnímala som ich ako starých známych, dokonca 
som im kývla hlavou na pozdrav a oni kývnutie opätovali. 

Katja bez slova vykročila k nábrežiu a ja som ju nasledo-
vala. Možno očakávala, že ju teraz zasypem otázkami, ale ja 
som ani nevedela, čo sa jej mám spýtať, aby to nevyzeralo 
hlúpe. Aj  tak bola každá otázka zbytočná a aj  tak by bola 
zostala bez odpovede. Zamierili sme do pustých ulíc, len pri 
križovatke som sa jej opýtala, kedy odchádza domov. 

- Napozajtre, - šepla Katja. 
- A ja zajtra napoludnie, - trpko som dodala ja. – Pôjdeš 

aj zajtra večer?
Prikývla a rozlúčili sme sa.
- Len dúfam, že bude fúkať vietor, inak sa nezjavia, - za-

kričala mi, keď som už bola na druhej strane ulice. Zakývala 
som jej.     

*
Na druhý deň bolo hneď od rána veľa roboty, končil kurz, 

balila som si veci do cestovnej tašky a zrazu som si uvedomi-
la, že som ani nestihla zbehnúť na nákupy, ani len do potra-
vinárstva na neodmysliteľné drobné sladkosti. Ešte  rýchlo 
obed, rozlúčka a už bolo času akurát len dostať sa na stani-
cu. Vydýchla som si, len keď som si vo vlaku vybrala knižku 
a okuliare, potrebné na také dlhé cestovanie, a pohodlne 
som sa usadila. 

Až nadránom, už doma, som si našla esemesku, ktorú 
som počas cestovania nezbadala: Bolo úplné bezvetrie :( 

(Rău-Lehotská, A.: Krištáľové kone.  
In: Voľný kúsok priestoru. Nadlak 2011, s. 5 – 13)
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

70. výročie SNP
Areál  v  okolí  pamätníka  Slovenského  národného  po-

vstania v Banskej Bystrici sa stal 29. augusta dejiskom osláv  
70.  výročia  tejto  dejinnej  udalosti.  Slávnostný  program 
otvoril  prelet  stíhacích  lietadiel  z  leteckej  základne  Sliač 
a následne  si  pri  samotnom pamätníku uctili  obete  SNP 
položením vencov prezident Slovenskej  republiky Andrej 
Kiska,  prezident Českej  republiky Miloš  Zeman a  s mier-
nym oneskorením aj prezident Poľskej republiky Bronisław 
Komorowski  i  takmer  štyridsiatka  delegácií  rôznych  štá-
tov, medzi inými Minister obrany Ruskej federácie Sergej 
Šojgu.  Vence  položili  tiež  ďalší  najvyšší  predstavitelia  SR 
i  zástupcovia  viacerých  slovenských  zoskupení  a  inštitú-
cií. Na pravé poludnie sa oslavy presunuli do areálu pod 
pomníkom SNP, kde zaznela slovenská hymna,  symbolic-
ky  v  podaní  44  chlapov  z  horehronských obcí,  po  ktorej 
sa  k  prítomným prihovorili  hostia  osláv. Niekoľko tisícok 
návštevníkov  mohlo  sledovať  taktiež  prezentáciu  static-
kých i dynamických ukážok súčasnej i historickej vojenskej 
techniky Ozbrojených síl SR, vystúpenia folklórnych súbo-

val do Viedne a následne do kanadského Montrealu, kde 
pracoval ako univerzitný profesor na výskume hyperten-
zie  a  kardiovaskulárnych  chorôb. Ovládal  sedem  jazykov 
a výsledky svojej práce zhrnul v takmer 500 publikáciách 
vo viacerých jazykoch, pričom jeho diela boli ocenené via-
cerými cenami a hodnosťami v niekoľkých krajinách sveta. 
Bol  členom mnohých vedeckých organizácií  a konzultan-
tom farmaceutických firiem. Je držiteľom najvyššieho ka-
nadského vyznamenania Order national. (mm-m)

Spustenie reverzného toku na Ukrajinu
Druhého septembra bol vo Veľkých Kapušanoch spus-

tený reverzný tok plynu zo Slovenskej republiky na Ukra-
jinu.  Slávnostného  spustenia prevádzky  sa  zúčastnili  slo-
venský  premiér  Robert  Fico,  ukrajinský  premiér  Arsenij 
Jaceňuk  a  zástupca  Európskej  komisie  Klaus-Dieter  Bor-
chardt. Plynovod Vojany - Užhorod by mal prepravovať na 
Ukrajinu  10 miliárd  kubických metrov  plynu  ročne,  teda 
27  miliónov  denne.  Túto  investíciu  realizuje  spoločnosť 
Eustream. (mm-m)

Základňa NATO v Poprade?
Na  summite  NATO  vo  waleskom 

Newporte  sa  Slovensko  zaviazalo,  že  ne-
zníži  svoj  rozpočet na obranu, ba naopak 
do  roku 2020 pôjde na obranu a moder-
nizáciu  armády 1,6% hrubého domáceho 
produktu.  Padol  tiež  návrh  na  vybudova-
nie logistickej základne pre potreby NATO 
v  Poprade,  využívanie  letiska  Sliač  a  vý-
cvikového  strediska  Lešť  pre  potreby  aliančných  cvičení. 
Popradčania sa o ponuke dozvedeli z médií a spustili petí-
ciu proti zriadeniu takejto základne. (mm-m)

Slovensko bude mať v EÚ na starosti dopravu
Slovenský  zástupca  v  Eu-

rópskej  komisii  JUDr.  Maroš 
Šefčovič,  PhD.  (na  obrázku) 
sa stal novým eurokomisárom 
pre  rezort  dopravy,  mobility 
a politiky pre vesmír. Do jeho 
pôsobnosti  budú  patriť  tiež 
štyri  európske  agentúry  za-
merané na leteckú a námornú 
bezpečnosť,  železničné  siete 

rov a umelcov zo Slovenska, Česka, Ruskej federácie, USA, 
či Srbska a vo večerných hodinách ohňostroj nad Banskou 
Bystricou.  Počas  ďalších  dní  ožilo  banskobystrické  Ná-
mestie SNP ukážkou povstaleckej mobilizácie, či odvodmi 
na  front v podaní klubov vojenskej histórie. Na železnič-
nej stanici bol pristavený pancierový vlak Štefánik, pričom 
ukážky  samotných  bojov  si  mohli  záujemcovia  pozrieť 
v Šalkovej. (mm-m)

Pamätná tabuľa zamagurskému lekárovi
Začiatkom septembra bola v Spišskej Starej Vsi odha-

lená  pamätná  tabuľa  dlhoročnému  okresnému  lekárovi 
židovského  pôvodu  MUDr.  Alexandrovi  Küchelovi,  ktorý 
zahynul  v  roku 1944 v koncentračnom tábore a  jeho  sy-
novi Ottovi Küchelovi, ktorému sa podarilo ujsť a skrýval 
sa o.i. taktiež v Kacvíne. Po vojne vyštudoval medicínu na 
Karlovej univerzite v Prahe a po obhajobe titulu CSc. pra-
coval určitý čas na lekárskej fakulte v Košiciach a v Labora-
tóriu pre endokrinológiu a metabolizmus pri  III.  internej 
klinike Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1961 získal ti-
tul univerzitného profesora a neskôr ročný študijný pobyt 
v USA a funkciu konzultanta Štátneho sanatória v Moskve. 
Po  invázii  vojsk  Varšavskej  zmluvy  v  roku  1968  emigro-

Foto: Múzeum SNP
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a inovácie v oblasti dopravy, ktoré zamestnávajú viac než 
1200 ľudí, a ktoré okrem iného napríklad udeľujú letecké 
licencie, vytvárajú jednotné signalizačné štandardy na eu-
rópskych železniciach, respektíve zabezpečujú implemen-
táciu  infraštruktúrnych a výskumných projektov v oblasti 
dopravy s cieľom zavádzania potrebných technologických 
noviniek  a  postupného  znižovania dopravných nákladov. 
Tento rezort má jeden z najväčších rozpočtov v rámci Eu-
rópskej únie, a to až 40 miliónov eur i ďalšie prostriedky, 
ktoré sú poskytované členským krajinám pre rozvoj ich do-
pravnej siete. (mm-m)

Slávnosti „švábky“ v Párnici 
Ôsme párnické  švábkobranie,  pre  dolnooravskú obec 

už  tradičné  podujatie,  sa  tento  rok  uskutočnilo  24.  au-
gusta a opäť bolo zasvätené druhému oravskému chlebu 
– „švábke“. Od ranných do večerných hodín bolo pre náv-
števníkov  Švábkobrania  v  Párnici  pripravených množstvo 
zaujímavých aktivít.  Program začal o 10.30  slávnostnými 
službami Božími v Evanjelickom kostole v Párnici. O 13.00 
hodine v športovom areáli pokračoval farmárskymi trhmi, 
na ktoré sa mohli prihlásiť všetci obyvatelia  - pestovate-
lia i domáci výrobcovia kulinárských špecialít a prebytkov 
z dvora. Program spestrila  i výstava poľnohospodárskych 
strojov, prednášky a poradenstvo pracovníkov Výskumné-
ho  šľachtiteľského ústavu  zemiakarského vo Veľkej  Lom-
nici,  remeselný  jarmok  a  pochúťky  zo  švábky  napečené 
šikovnými ženami z Párnice. Návštevníci sa mohli zapojiť 
do rôznych súťaží – v škrabaní švábky, trení, nosení vriec 
či  súťaže  o  najdlhšiu  šupku.  Pre  divákov  bol  pripravený 
i  druhý  ročník  súťaže  v  pečení  švábkového  chleba,  lebo 
práve  oni  ochutnávkou  v  diváckej  ankete  svojimi  hlasmi 
rozhodli o tom najchutnejšom. Sprievodným programom 
bola prezentácia  folklórnych skupín a  súborov  z Párnice, 
Žaškova, Malatinej, Oravskej Poruby, Dolného Kubína, Ve-
ličnej,  Zázrivej a ako hostia sa predstavili  Javorové husle 
z Martina, folklórna skupina Lúčan z Lúčok, dievčenská ka-
pela Luna z Martina a world-music skupina Spod Budína 
z Nižnej. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Slovenskí vodáci opäť najlepší
Slovenskému vodáckemu športu sa tento rok skutočne 

darí. Najskôr začiatkom augusta vylovili dve zlaté medai-
ly na 41. majstrovstvách  sveta v  rýchlostnej  kanoistike v 

Moskve Slováci Erik Vlček a Juraj Tarr a následne sa rodá-
ci  zo  zamagurského mestečka  Spišská  Stará  Ves  Ladislav 
a Peter Škantárovci stali celkovými víťazmi seriálu Sveto-
vého pohára  slalomárov  na  divokej  vode  v  kategórii  C2, 
keď počas sezóny zaknihovali štyri víťazstvá,  jedno tretie 
a  jedno deviate miesto. Sú  taktiež aktuálnymi majstrami 
Európy. (mm-m)

Dni slovenského zahraničia v Srbsku
Začiatkom augusta sa uskutočnili piate Dni slovenské-

ho zahraničia. V tomto roku sa Slováci z Česka, Maďarska, 
Malty, Rumunska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Ukraji-
ny, Veľkej  Británie,  ale  aj  Slovenska prišli  inšpirovať prá-

cou Slovákov v Srbsku. Počas štyroch dní navštívili Báčsky 
Petrovec, Nový Sad, Kovačicu, Belehrad a Báčsku Palanku, 
kde sa mohli presvedčiť o dobrej práci miestnej slovenskej 
komunity  na  národnom  poli.  Pri  tejto  príležitosti  udelili 
na  Slávnostnom zasadnutí Národnostnej  rady  slovenskej 
národnostnej menšiny Svetovému združeniu Slovákov ži-
júcich v zahraničí Bronzovú plaketu. (mm-m)

Ako sa žije na Slovensku?
Organizácia spojených národov každoročne zisťuje, ako 

sa žije v jej 187 členských krajinách. Slúži na to tzv. index 
ľudského rozvoja, ktorý skúma jednotlivé faktory životnej 
úrovne  v  konkrétnych  štátoch.  Podľa  neho  sa  Slovensko 
umiestnilo na 38. mieste, čo je oproti minulému roku po-
kles o dve priečky. Pred Slovenskom je väčšina susedných 
krajín – Rakúsko na 21., Česká republika na 28. a Poľsko 
na 36. mieste.  Zo  susedov  je  za  Slovenskom  len Maďar-
sko na 43. mieste. Najlepšie sa podľa tohto prieskumu žije 
v Nórsku, Austrálii a Švajčiarsku, naopak najhoršie v Nige-
ri. (mm-m)

Slovenské ľudové rozprávky
Slovenské ľudové rozprávky na CD nosičoch sú dnes už 

takmer nedostupným artiklom. Ak však máte radi takúto 
formu rozprávok, tak na stránke vydavatelstvo.goodboog.
com/najkrajsie-slovenske-ludove-rozpravky  si  môžete 
zdarma vypočuť päťdesiat slovenských i  iných tradičných 
rozprávok, ktoré trvajú cca pol hodinu. (mm-m)

Foto: Andrej Meleg
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Už vyše 300 rokov obývajú  územie dnešného Srbska Slováci, 
ktorí odišli za lepším životom na Dolnú zem, do oblasti Vojvodiny, 
nachádzajúcej sa v severnej časti Srbska, kde je úrodná pôda, aby 
tam mohli pestovať obilniny. Mnohopočetné slovenské obce sa 
v  Srbsku nachádzajú aj dnes. V  dedinách a  mestách ako Padina, 
Kovačica, Petrovec, Kulpín, Kysáč, Vojlovica, Silbaš, Stará Pazova 
a mnohých ďalších, dodnes počuť slovenský jazyk.

Z histórie
Sťahovanie Slovákov na  juh začalo koncom 17.  storo-

čia, keď vo veľkom počte opúšťali severnejšie územia Slo-
venska a osídľovali územia spustošené Turkami. Premiest-
ňovanie  Slovákov  prebiehalo  približne  v  troch  časových 
etapách  (v  rokoch  1690-1710,  1711-1740  a  1740-1790).  
V poslednej, tretej etape sa Slováci sťahovali do najjužnej-
ších častí vtedajšieho Uhorska. V novom prostredí si začali 
zakladať nové osady, alebo sa nasťahovali už do obcí, 
v ktorých žili  iné národnostné skupiny ako Srbi, Nem-
ci, Maďari  alebo Rumuni.  Ich  túžba po novom  živote 
však znamenala nielen pre Slovákov skultivovanie spus-
tošených území, čo trvalo aj niekoľko generácií. Keďže 
väčšina z komunity imigrantov mala pomerne rôznoro-
dé etnické zásady, každý sa snažil zachovať tie vlastné 
tradície a spoločenské normy, ktoré si priniesol. Okrem 
evanjelického vierovyznania, ktoré značne prevyšovalo 
nad ostatnými náboženstvami,  určité percento  Slová-
kov  vyznávalo  vieru  rímskokatolícku.  Po  príchode  do 
Vojvodiny si Slováci hneď založili dediny, v dedinách si 
vybudovali  kostol,  školu,  kde sa vyučovalo po sloven-
sky. Až do dnešného dňa si zachovávajú svoju kultúru, 
od folklóru, krojov až po recepty starých materí, podľa  
ktorých sa v slovenských domácnostiach kuchtí každo-
denne. 

Výnimočnosť je v nás
Každá  slovenská  dedina 

alebo  obec  je  svojrázna. 
Niekde  sú  slávne  „klobá-
sy”,  v  druhej  zasa  insitné 
umenie,  v  tretej  známe 
„meškárky” –  skupina  star-
ších žien, ktorá hrá na heli-
gonkách. Kovačica, odkiaľ pochádzam,  je  špecifická maľ-
bami  insitných maliarov.  Sú  to  svetoznáme mená  ako  je 
Zuzana Chalupová a Martin Jonáš, ktorí sa postarali o to, 
aby sa Kovačica vo svete maliarstva spájala s insitnou maľ-
bou. Najčastejšími motívmi kovačických insitných maliarov 
sú práca na poli a priblíženie prostredia, v ktorom Slováci 
žili v minulosti. 

Slovenská národnostná menšina žijúca v Srbsku je jed-
nou z najpočetnejších. Ako ukázalo sčítanie obyvateľstva 
z roku 2011 v Srbsku sa za Slovákov hlásilo 52 750 obyva-

Slováci v Srbsku
Galéria insitného umenia v Kovačici

Batôžtek na Dolnú zem – rozkvitnuté maky  
– Z. Holubeková

Detské kroje z oblasti Vojodina

Kovačický folklór
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teľov. Tieto čísla ukazujú,  že  slovenské národné povedo-
mie je silné a dodatočne ho podporujú viaceré organizá-
cie združujúce tamojších Slovákov. Dlhoročné tradície má 
Matica slovenská, ktorá významným spôsobom prispieva 
k prehlbovaniu národného povedomia. Okrem toho exis-
tuje mnoho kultúrno-umeleckých spolkov pre deti a mlá-
dež, ktorých snahou je zachovať kultúrne tradície a upev-
ňovať národné povedomie od najmladších  rokov. Potom 
sú  to  ženské spolky,  kde sa  ženy vyšívačky  snažia  zacho-
vať  tradíciu vyšívania a  šitia  slovenských krojov. A napo-
kon  fungujú  kluby  študujúcej  mládeže,  ktoré  ponúkajú 
priestor na diskusie a stretnutia mladých. Dôležitú úlohu 
zohráva aj slovenské školstvo, ktoré je prítomné v Srbsku 
odjakživa. V slovenských obciach a mestách sa slovenský 
jazyk vyučuje na základných a stredných školách v plnom 
rozsahu. Napr. v Kovačici je to tak, že v každom ročníku na 
základnej škole sú dve triedy slovenské a jedna je srbská. 
Existujú  dve  slovenské  gymnázia  -  v  Kovačici  a  Báčskom 
Petrovci. Medzi krajanmi v Srbsku je pomerne veľký záu-
jem o vysokoškolské štúdium na Slovensku. 

Slovenské médiá v Srbsku
Nemôžem  nespomenúť  slovenskú  žurnalistiku  v  Srb-

sku,  ktorá  zohráva  významnú  úlohu  živote  tamojších 
krajanov.  Slovenské  novinárstvo má  na  území  dnešného 
Srbska  veľmi  dlhú  tradíciu.  Pred  stopäťdesiatimi  rokmi, 
v roku 1864 sa spisovateľ Jozef Podhradský pokúsil o prvé 
vydávanie  slovenských  časopisov.  Jednalo  sa  o  časopisy 
pre najmenších, a to Zornička a Slávik. Týmito dvoma ča-

sopismi položil  základy novinárstva pre Slovákov na Dol-
nej zemi. Neskôr začalo fungovať vydavateľstvo a noviny 
Hlas ľudu, ktoré už viac ako 70 rokov prinášajú informácie 
Slovákom žijúcim v Srbsku. Noviny Hlas ľudu so Slovákmi 
z Vojvodiny rástli, zreli, prinášali radosti aj starosti, správy 
o priateľoch, o  rodine a  samozrejme,  že aj  zabávali  tých 
najmenších.  Doteraz  je  tento  týždenník  medzi  Slovákmi 
žijúcimi v Srbsku obľúbený a môže sa pochváliť svojou po-
pularitou v každej slovenskej obci v Srbsku. Samozrejme, 
printová žurnalistika je obľúbená medzi Slovákmi vo Voj-
vodine. Slovenský  rozhlas a  televízia  sú samozrejmosťou 
tiež. Okrem toho existujú aj niekoľké médiá lokálneho cha-
rakteru, vysielajúce v slovenskom jazyku. 

Medzi známe kultúrne podujatie patria Slovenské ná-
rodné slávnosti, ktoré sa konajú v auguste v Báčskom Pet-
rovci od roku 1919.  Je to tradičná manifestácia Slovákov 
žijúcich vo Vojvodine a okolí. Počas štyroch dní sa prezen-
tujú slovenské kultúrno-umelecké spolky, divadlá, maliari, 
sochári, spisovatelia, športovci, pedagógovia a vôbec všet-
ci Slováci, ktorí  sa angažujú na národnom poli a  sú oby-
vateľmi  Srbska. Ďalšími  kultúrnymi  podujatiami,  ktorými 
žije slovenská diaspóra v Srbsku sú napr. V pivnickom poli, 
Tancuj tancuj, Zlatá brána, či DIDA. Účelom týchto akcií je 
vzájomné stretnutie slovenskej komunity, vymieňanie in-
formácií, spomínanie na staré slovenské zvyklosti, či plá-
novanie spoločnej slovenskej budúcnosti.

Slováci v Srbsku sú síce vzdialení mnoho kilometrov od 
svojej materinskej  krajiny,  ale  dokázali  si  zachovať  svoju 
kultúru a tradície až do dnešného dňa. 

Žena v čiernom
Renesančné priestory krakovskej Willy Decjusza sa stali v nedeľu 24. augusta miestom 

prezentácie slovenského divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Pre krakovské publi-
kum už nie neznáme divadlo prišlo tentokrát s hororovým príbehom britskej autorky 

Susan Hill The Women in Black, v slovenskom preklade Juraja Šebestu a pod režisérskou 
taktovkou poľskej divadelnej režisérky pôsobiacej v Londýne Klaudyny Rozhin. Hra dvoch 
hercov Petra Čižmára a Tomáša Dira sa opierala predovšetkým o prácu so slovom, pri 
použití minimálnych scénických prostriedkov. Pomerne početné publikum mohlo sledo-
vať osudy mladého notára Arthura Kipssa, ktorý sa vydáva do nehostinného domu na 
močiaroch, kde sa dá dostať len v čase odlivu po ceste deviatich životov, aby tu dal, po 
smrti majiteľky, do poriadku právne náležitosti. Hra začína naberať spád, keď sa objavuje 
tajomná žena v čiernom a s ňou rôzne strašidelné a spočiatku nevysvetliteľné udalosti. Až 
odhalenie tajomstva domu v močiaroch je predzvesťou strašidelnej veštby, ktorá sa nako-
niec naplní. Predstavenie bolo iste zážitkom pre všetkých tých, ktorí sa radi boja a obľu-
bujú tzv. minimalistické divadlo. Podujatie podporil aj generálny konzul SR v Krakove Ivan 
Škorupa, ktorý  spoločne s manželkou pozval prítomných po skončení predstavenia na 
čašu slovenského vína a malé občerstvenie. (mm-m)

Kovačický folklór „Meškárky“ z Aradaču
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Milan Budzák oslavoval 

Piateho augusta t.r oslávil Milan Budzák v kruhu rodiny 
z Božej milosti svoju jubilejnú sedemdesiatku. S pria-
teľmi však dvojitú radosť oslavoval vo svojom rodisku 

-  zamagurskej obci  Jezer-
sko.  Okrem  narodenín 
bola uvedená medzi čita-
teľov  jeho  šiesta  básnic-
ká  zbierka Goraľu, tu je 
švjat tvoj. Zbierku  sláv-
nostne ihličím z vetvičiek 
magurských  ihličnanov 
uviedli  do  života  prof. 
Alena  Blahutová  z  Bre-
zna a  generálny tajomník 
Spolku Slovákov v Poľsku 
Ľudomír Molitoris,  ktorý  aj  napriek  svojej  zaneprázdne-
nosti  a  mnohým  aktivitám  si  našiel  čas  a  zavítal  medzi 
priateľov do Jezerska. A tak popri padaniu ihličia sme mali 
možnosť  vnímať  aj  jeho  vôňu ako  symbol  zbierky básní. 
Nech sa jej darí aj u čitateľskej verejnosti. O dobrú náladu 
sa  starala  nielen   medzinárodne  známa  folklórna  skupi-
na  Jánošík  zo  Svitu  pod  vedením primáša  Janka  Fronca, 
rodáka  zo  Zamaguria,  ale  aj  dobré  vínko,  ktoré  venoval 
priateľ  –  vinár  pán  Zápražný  zo  západného  Slovenska. 
Priateľského stretnutia sa okrem iných hostí zúčastnili aj 
manželia  Kiskovci,  rodičia  súčasného  slovenského  prezi-
denta,  JUDr.  Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, 
manželia Kostkovci zo Spišských Hanušoviec, propagátori 
zamagurského  folklóru  a  goralského  nárečia.  Zúčastnení 
sa obohatili nielen spomienkami na minulosť, ale prebera-
li aj dnešnú situáciu. Tém bolo veľa, takže stretnutie bolo 
užitočné aj po tejto stránke. Prajem čitateľom Života, aby 
sa náš čas napĺňal užitočnosťou a plodnými vzájomnými 
stretnutiami. 

  S úctou váš  čitateľ Ján Majchrovič

Blahoželania
Tým najkrajším pozdravom 
čo na srdci máme,
tou najmilšou spomienkou 
svoje prianie začíname 
a k narodeninám Vám prajeme 
to čo je najdrahšie - zdravie 
to čo človek hľadá - šťastie 
a to čo človek pri troche 
porozumenia nájde - lásku. 
Nech Pán Boh žehná ďalšie dní Vášho života.

Blahoželanie zasielajú Štefanovi Sobczakovi z Chyžné-
ho pri príležitostí 71. narodenín známi.

***
Milí rodičia,
tak ako slnko každé leto 
rozdáva ľuďom zlato, 
Vám ho dnes v tejto slávnostnej 
chvíli udelil život. 
Udelil vám ho za to, že ste 50 rokov 
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať 
prekážky, ktoré Vám pripravil. 
O tom, že si toto ocenenie 
plným právom zaslúžite, 
nepochybuje nikto z vašich blízkych. 
Všetci Vám do ďalšieho 
spoločného života želáme 
veľa zdravia, porozumenia, 
lásky a veríme,
že sa s Božím požehnaním 
tu takto spolu opäť stretneme 
pri ďalšom okrúhlom 
výročí vášho sobáša.

Túto gratuláciu zasielajú krajanom Helene a Andrejo-
vi Sojovcom z Kacvína pri príležitosti 50. výročia sobáša, 
ktoré  oslávili  5.  augusta  t.r.,  dcéra  s manželom,  synovia 
s  manželkami,  vnúčatá  a  celá  ostatná  rodina.  Jubilanti 
oslávili tento významný medzník vo svojom spoločnom ži-
vote v kruhu najbližšej rodiny, príbuzných, známych a ďal-
ších pozvaných hostí v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne, 
kde im zahrala mládežnícka dychovka, ktorej oporou je aj 
krajan Andrej Soja. Ku gratulantom sa pripája tiež redakcia 
Život.

***
Gratulácia k úspešnému ukončeniu 
doktorandského štúdia 
Už si o krok ďalej, o stupeň vyššie. 
Námaha bola ocenená, 
výsledok potvrdený 
vedeckým titulom. 
Alma mater Ťa posiela medzi krajanov, 
aby si tam zúročil získané poznatky. 

Srdečne  gratulujeme  nášmu  redakčnému  kolegovi  
Mariánovi Smondekovi,  ktorý  absolvoval  doktorandské 
štúdium  na  Katedre  pedagogiky  Filozofickej  fakulty  Uni-
verzity  Komenského  v  Bratislave,  kde  27.  augusta  2014 
úspešne  obhájil  dizertačnú  prácu  s  názvom  Slovenské 
menšinové školstvo na hornej Orave a získal vedeckú hod-
nosť doktora filozofických vied (PhD.).

Kolektív redakcie Život a krajania z Oravy
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V priestoroch  Bulharského  centra  kultúry  vo  Varšave sa koncom augusta konala vernisáž výstavy víťazných 
prác z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša „Odkaz sv. 

Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu“. Do celoročnej 
súťaže organizovanej v školskom roku 2013/2014 redakciou 
krajanského mesačníka Život a Slovenským inšti tútom vo 
Varšave svoje výtvarné diela zaslalo 282 mladých autorov 
zo základných škôl a gymnázií v poľskej časti  Oravy a Spiša.
Riaditeľka  Bulharského  centra  kultúry  Kalina  Stancheva 
v  príhovore  ocenila  slovenskú  stranu  za  zorganizovanie 
uvedenej súťaže, ktorá podnieti la jej mladých účastníkov 
k prezentácii  vlastného pohľadu na cenné dedičstvo,  za-
nechané  sv.  Cyrilom  a  Metodom.  Riaditeľ  Slovenského 
inšti tútu vo Varšave Milan Novotný v  tejto súvislosti  pri-

Výstava z výtvarnej 
súťaže L. Korkoša 
prezentovaná v Bulharskom 
centre kultúry vo Varšave

Prezentácia Slovenska 
v Bydgoszczi 

V  severopoľskom meste  Bydgoszcz  sa  v  rámci  osláv 
10.  výročia  tamojšieho  Výcvikového  centra  spojenec-
kých síl NATO (JFTC) uskutočnil tzv. „Medzinárodný deň“. 
Okrem  spoločných  podujatí   pripomínajúcich  výročie 
centra, sa každý z členských štátov mohol prezentovať aj 
vlastnými výstavami v miestnych kultúrnych zariadeniach 
a národným stánkom v rekreačno-turisti ckej časti  mesta.
Slovenskí  zástupcovia pri  JFTC v Bydgoszczi a Slovenský 
inšti tút vo Varšave pripravili v rámci celodenného podu-
jati a  na  troch  rôznych  miestach  tohto  400-ti sícového 
mesta  prezentáciu  výstav  a  v  širšej  spolupráci,  doplne-
nej o Zahraničné zastúpenie SACR v Poľsku a fi rmu I.D.C. 
Polonia, aj samostatný slovenský  informačno-propagač-
ný  stánok.  V Dome Polonii  v  centre mesta  sa  za  účasti  
miestnych  cirkevných  i  samosprávnych  predstaviteľov 
uskutočnila vernisáž výstavy fotografi í pod názvom „Svä-
tý  Otec  Ján  Pavol  II.  na  Slovensku“.  V  sídle  Vojvodskej 
knižnice v Bydgoszczi bola  sprístupnená výstava ocene-
ných prác z Bienále ilustrácií Brati slava 2013. V mestskej 
časti  Młyńska Wyspa bola v národnom stánku umiestne-

ná  výstava  „Slovensko:  bohatstvo  v  rozmanitosti “,  pre-
zentujúca v anglickom aj poľskom jazyku dvadsať  rokov 
moderných  slovenských  dejín.  Pre  početných  návštev-
níkov  slovenského  stánku boli  pripravené  aj  rôzne pro-
pagačné materiály,  informujúce  o  turisti ckých možnos-
ti ach  a  kultúrno-historických  pamiatkach  na  Slovensku 
a takti ež viacero druhov slovenských sušienok, perníkov 
a oblátok, ktoré sú na poľskom trhu v ostatných rokoch 
mimoriadne obľúbené. (Ľ. Miller)

Príspevok je reakciou nášho krajana na článok Piotra 
Legutka „Czysta ewangelia“, ktorý pojednáva o Józefe 
Mikovej, rodenej Machayovej a ktorý bol uverejnený 
v novinách Gość Niedzielny zo dňa  9. marca 2014 na 
s. 48-49. Keďže krajan Jozef Grapa dodnes nedostal na 
svoju reakciu odpoveď, uverejňujeme ju v našom časopi-
se v plnom znení, v preklade do slovenského jazyka.

Vážený pán redaktor Peter,
so záujmom som si prečítal Váš článok v „Gościu Nie-

dzielnym“  zo  dňa  9.  marca  2014  pod  názvom  „Czysta 
ewangelia“.  Hlavná  hrdinka  tohto  príspevku,  ako  píšete, 
zasväti la celý svoj život vojne o poľskosť Oravy. Keďže po-
chádzam z hornej Oravy, narodil som sa v roku 1951 v obci 
Podvlk, veľa som na túto tému počul od svojich rodičov, 
mojich blízkych príbuzných i iných starších ľudí, ktorí preži-
li túto nepokojnú a pre niektorých tragickú dobu. Neviem, 
odkiaľ ste čerpali poznatky o tejto histórii Oravy. Chcel by 
som Vám predstaviť tú istú históriu Oravy, ako ju vidia Slo-
váci žijúci na hornej Orave.

Vo  svojom  článku  spomínate  kňaza  Ferdinanda  Ma-
chaya a Petra Borového. Životný príbeh a činnosť  týchto 
ľudí – „poľských vlastencov“ – veľmi dobre poznáme. Čí-

pomenul, že významný prínos svätých solúnskych bratov 
nielen pre Slovákov a ďalšie slovanské národy, ale aj pre 
celý náš konti nent, výrazne ocenil už v  roku 1980 pápež 
Ján Pavol  II.,  ktorý  ich  vyhlásil  za  spolupatrónov Európy.
Návštevníci  podujati a  dostali  aj  katalóg  ocenených  prác 
z predmetnej výtvarnej súťaže, ktorý bol vytlačený vďaka 
podpore Spolku Slovákov v Poľsku so sídlom v Krakove. 

Ľudmila Miller
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tajúc knihu kňaza Machaya „Moja droga do Polski“ a jeho 
pamäte, vieme rozpoznať, koľko je v jeho príbehoch faloš-
nosti a klamstva. Kňaz Machay pochádzal z vysoko posta-
venej  slovenskej  rodiny.  Jeho náhle očarenie a nadšenie 
Poľskom a poľskosťou sa začalo, keď bol ešte mladým kle-
rikom v seminári v Budapešti. Na Orave v  tom čase pra-
covali dobre platení agenti, ktorých cieľom bolo získanie 
čo najväčšieho počtu Oravcov pre poľskosť. Táto agentúra 
pracovala  pod  rúškom  Spoločnosti  poľsko-maďarského 
priateľstva (poľ. Towarzysto Przyjaźni Polsko-Węgierskej). 
Mladému klerikovi tak porobili v hlave, že sa zapojil do ich 
činnosti. Vystríhal ho starší brat, aby sa nestýkal s týmito 
ľuďmi. Keď začal písať listy rodičom, po poľsky, jeho otec 
ho cez brata upozornil, že sa v starobe nemá v pláne učiť 
cudzí jazyk. Upozorňovala ho vlastná matka, keď prinášal 
domov poľské knihy: „sú vhodné len na rozpálenie v peci 
a  v  budúcnosti  za  nich môžeš  draho  zaplatiť“.  Bohužiaľ, 
nepočúval  tieto  upozornenia  a  navyše  vtiahol  do  tejto 
činnosti aj svoju sestru Jozefu a mladšieho brata – kňaza 
Karola.

Čo sa  týka Petra Borového, bol  to  jednoduchý roľník. 
Pochádzal z Rabčíc pod Babou horou a podobne ako kňaz 
Machay sa nechal ohúriť sľubmi agentov o Veľkom Poľsku, 
novej vlasti, vyznačujúcej sa šťastím a hojnosťou. Peter Bo-
rový opustil rodnú obec a pripojil sa ku kňazovi Ferdinan-
dovi Machayovi.  Kňaz Machay  vyhlásil  Petra  za  veľkého 
vlastenca, učiteľa viery a morálky. Boli spoločne v Paríži, 
kde u prezidenta Wilsona žiadali pripojenie Oravy k Poľ-
sku. Obyvatelia Lipnice ho dobre poznali, lebo tam býval, 
na fare kňaza Machaya. Podľa rozprávania starších ľudí bol 
Peter Borový „čudákom“. To  isté o ňom hovoria v Rabči-
ciach, tí starší, ktorí  si ho ešte pamätajú. Základnú školu 
navštevoval necelé dva roky,  lebo druhú triedu už nedo-
končil. Napriek  tomu kňaz Machay vo svojich pamätiach 
tvrdí,  že Peter Borový dokonale ovládal angličtinu, patril 
do Tretieho ružencového spolku – čo však nie je nikde po-
tvrdené. Pred niekoľkými rokmi, v katolíckom týždenníku 
„Źródło“ redaktor Jan Uryga nazval Petra Borového „Apoš-
tolom Oravy“.  Vo Veľkej  Lipnici  je  patrónom  školy,  čo  je 
úplný nonsens, keďže v skutočnosti bol analfabetom.

Pokiaľ  ide o Vami spomínanú vojnu o katolicizmus na 
Orave, tá bola dvesto rokov skôr, v období, keď žil uhorský 
gróf  Turzo,  ktorý  bol  evanjelikom  a  nútil  svojich  podda-
ných, aby vyznávali takú istú vieru ako on – podľa zásady 
„Cuius regio – eius religio“.

Spomínate tiež „horúce roky“ po prvej svetovej vojne, 
kedy  sa  rodilo  Poľsko  a  vznikali  nové  štáty,  vrátane Čes-
koslovenska. Píšuc v tomto kontexte o represiách Čechov 
proti Poliakom, preberáte propagandu, ktorú v tom čase 
šírili  poľskí  agenti  a  členovia  poľskej  légie  –  polovojen-
skej  organizácie,  vytvorenej  za  účelom  prenasledovania 
ľudí, ktorí sa hlásili za Slovákov. Organizovala útoky, lúpe-
že, únosy. Útočili na  strážnice pohraničníkov a  žandárov. 
Z  tohto  dôvodu  vyslala  československá  vláda  vojenskú 
jednotku,  aby  obmedzila  a  zabránila  vyčíňaniu  týchto 
banditov. V obci Jablonka strieľali do sošiek svätcov v prí-
cestných kaplnkách, obviňujúc z toho bezbožných Čechov. 
Časom však všetko toto zlo vyšlo najavo. Neskôr bola na 

Orave umiestnená  jednotka  francúzskeho vojska. Mal  sa 
uskutočniť plebiscit na Spiši, Orave a Tešínsku, aby  ľudia 
povedali, do ktorého štátu chcú patriť. Poľská a českoslo-
venská vláda jednako odstúpili od plebiscitu, čo bola pre 
obyvateľov hornej Oravy  veľká  škoda – prostredníctvom 
plebiscitu bolo možné tento problém definitívne vyriešiť.

Rozdelenie  Oravy,  ako  aj  Spiša,  uskutočnili  vtedajšie 
veľmoci prostredníctvom arbitráže (v belgickej obci Spa). 
Toto  rozdelenie  poľský  štát  neuspokojilo,  pretože  chcel 
oveľa, oveľa viac. Najhoršie z toho vyšli obyvatelia hornej 
Oravy. Ukázalo sa, že sľubovaný blahobyt, občianska a ná-
boženská sloboda, sú veľkým, zákerným klamstvom. Oby-
vatelia hornej Oravy ožili až vtedy, keď slovenská armáda 
zabrala toto územie počas II. svetovej vojny. Bol obnove-
ný poriadok, zorganizované školstvo, rozvíjala sa kultúra, 
roľníctvo a všetky oblasti spoločenského života. Ľudia na 
hornej Orave dodnes spomínajú na tieto časy, a to napriek 
tomu, že bola vojna a mladí chlapci – regrúti museli naru-
kovať. V porovnaní s biedou, akú prežili predtým – v sa-
načnom Poľsku  im bolo neporovnateľne  lepšie. Preto  sa 
po vojne usilovali zo všetkých síl, aby mohli naďalej žiť na 
Slovensku.  Bohužiaľ  boli  navrátené  hranice  spred  vojny 
a nepomohli ani protesty a petície písané československej 
i poľskej vláde.

Nastalo ťažké obdobie, kedy boli prenasledovaní ľudia, 
ktorí sa hlásili k Slovákom. Hneď po vojne sa tvorili ban-
dy, ktoré napádali hospodárstva, drancovali a zabíjali ľudí. 
Najznámejšou  z  nich  bola  „banda  Ogňa“  Józefa  Kuraša, 
ktorý, okrem  iného, uskutočňoval etnické čistky. Občian-
ska milícia, ktorá mala obyvateľov chrániť, počas dňa sede-
la v strážnicach a v noci vyzliekala mundúry a drancovala 
ako banditi. Mrzký nacionalizmus bolo cítiť všade, v škole, 
na úrade, v kostole. Množili sa krádeže a vlámania, ktoré 
uskutočňovali susedia spoza Oravy. Z dôvodu prenasledo-
vania a represií utieklo po skončení II. svetovej vojny z hor-
nej Oravy okolo 6000, väčšinou mladých ľudí – čo bola 1/3 
všetkých obyvateľov. Podobná situácia bola na severnom 
Spiši.  Napriek  tomuto  prenasledovaniu  a  represáliám  sa 
Oravci a Spišiaci nevzdali. Vďaka výdatnej pomoci a radám 
československého  konzula  v  Katoviciach Mateja Andráša 
vznikol Spolok Čechov a Slovákov a neskôr Spolok Slová-
kov  v  Poľsku. Na  základe  poľsko-československej  zmluvy 
vznikli na Orave a Spiši  školy  so  slovenským vyučovacím  
jazykom. Toto obdobie si už dobre pamätám, keďže som 
sám takúto školu navštevoval v Podvlku. Bohužiaľ, netrva-
lo to veľmi dlho. Obvyklým administratívnym nariadením 
boli  školy  so  slovenským  vyučovacím  jazykom  zrušené. 
Zhora bolo uznané, že v ľudovom Poľsku nie sú národnost-
né menšiny, načo teda takéto školy udržiavať. V súčasnosti 
sa deti v školách na Spiši a Orave učia slovenský jazyk, pri-
rodzene ak ich prihlásia rodičia, ako nepovinný jazyk. Náš 
Spolok Slovákov v Poľsku vydáva mesačník „Život“, ktorý je 
tlačovým orgánom Spolku Slovákov v Poľsku a vlastní dob-
re prosperujúcu tlačiareň v Krakove.

Prepáčte za tak rozsiahly list, ale musel som dať na „pa-
pier“ to, čo mi leží na srdci.

  S pozdravom Jozef Grapa
Preklad:  Milica Majeriková-Molitoris
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ODIŠLI OD NÁS

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
•	 september – NEBUDE
•	 október - 12.10.2014
•	 november – 9.11.2014
•	 december - 14.12.2014

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•	 september – 30.09.2014
•	 október – 28.10.2014
•	 november – 25.11.2014
•	 december – 30.12.2014

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej  
o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.30 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.

Dňa 28.  júla 2014  zomrel  v  Jur-
gove vo veku 89 rokov krajan

FRANTIŠEK 
CHOVANIEC

Zosnulý bol  krajanom a  verným 
čitateľom  Života.  Odišiel  od  nás 
dobrý  krajan,  starostlivý  otec,  svo-
kor, dedo a pradedo. Nech odpočíva 
v pokoji!

Dňa  20.  augusta  2014  zomrela 
v Jurgove vo veku 83 rokov krajanka

MÁRIA 
MICHALIČKOVÁ

Zosnulá  bola  krajankou  a  vernou 
čitateľkou  časopisu  Život.  Odišla  od 
nás  dobrá  krajanka,  starostlivá  mat-
ka, babička a  známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 15. júna 2014 zomrela v Ne-
deci-Zámku vo veku 70 rokov krajan-
ka

HELENA JANOSOVÁ
Zosnulá  bola  vernou  čitateľkou 

časopisu Život. Odišla od nás dobrá 
krajanka,  starostlivá matka,  babička 
i prababička a známa. Nech odpočí-
va v pokoji!

Rodine  zosnulej  vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS MSS V Nedeci-Zámku

Dňa 24. apríla 2014 zomrel v Kac-
víne vo veku 77 rokov krajan

JÁN VODŽAK
Zosnulý  bol  dlhoročným  členom 

miestnej skupiny Spolku a verným či-
tateľom Života. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý otec, dedo, prade-
do i brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine  zosnulého  vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

Dňa 13. júna 2014 zomrela v Krem-
pachoch vo veku 50 rokov krajanka

GENOVÉVA 
KOVALČÍKOVÁ
rodená Zavadová

Zosnulá  bola  krajankou  a  čitateľ-
kou Života. Spolu s manželom, ktorý 
zomrel pred dvoma rokmi, vychovali 
štyri deti. Odišla od nás dobrá  žena, 

starostlivá matka, svokra, babička, sestra, dcéra a známa. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch a vo Fridmane
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Milé deti ,
Zbierali ste už niekedy huby? Ak áno, potom viete, že huby máme jedlé a jedovaté. Pozrite sa na obrázok a napíšte, 

ktorá huba je jedovatá a nepatrí medzi jedlé. Ostatné omaľujete podľa predlohy. Svoje práce nám pošlite do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí. V auguste sme odmenili: Júliu Pacigovú z Krempách a Kacpra Kościelaka z Veľkej Lipnice.

Viete, že  atramentovým škvrnám pomôže mlieko?
pripravila    IVANA PANČÁKOVÁ
Látku so škvrnou namoč do neprevareného mlieka a nechaj ju v ňom tak dlho, kým mlieko atrament nevyti ahne.
Nájdi na obrázkoch 5 rozdielov a obrázky si vyfarbi.
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Začiatok
text a ilustrácie    IVANA PANČÁKOVÁ

Na  stole  leží  podivuhodná  kniha.  Niečo  ako  denník, 
zápisník z ciest, kronika plná výstrižkov, máp a nákre-
sov, ale hlavne kniha plná príbehov. 

Bolo  to  v  nedeľu  popoludní,  keď  z môjho  stola  zmizli 
všetky  indície o obede a podľa priam rituálneho poriadku 
mala  nasledovať  malá  silná  presso-kávička.  Presne  vtedy 
niekto zaklopal. Nikoho som nečakala a preto som s prázd-
nou šálkou a prázdnou hlavou otvorila dvere.

–  Bozkávam.  Chcel 
by  som  vám  toto  dať. 
Teda  požičať.  Viem,  že 
píšete  pre  deti   skvelé 
povedačky,  čítal  som 
vaše  Žofk  oviny.  Mys-
lím,  že  budete  vedieť, 
čo  s  tým,  –  a  do  rúk 
mi vtlačil veľký zošit, či 
skôr  knihu.  Pri  výťahu 
sa ešte otočil:

–  Keby  ste  potre-
bovali  doplňujúce  in-
formácie  k  príbehom, 
kľudne  sa  zastavte  na 
debatku.

Kúti ky  úst  mi  vy-
behli  do  úsmevu,  čo 
zrejme  dešifroval  ako 
súhlas  a  zároveň  ako 
gesto  pozdravu.  Výťah 
sa pohol smerom k tre-
ti emu  poschodiu.  Ve-
dela  som  to,  lebo  ten 
nečakaný nedeľný hosť 
bol Vilo. Jedenásťročný chalan, sused z treti eho poschodia.

Aby  ste  správne  rozumeli,  som  ten  typ  suseda,  ktorý 
síce slušne pozdraví a sem-tam vysúka nejakú tú otáznikovú 
vetu, ale inak som pri vytváraní medzi susedských vzťahov 
úplne pasívna, takmer o nikom nič neviem. Až na Vila. Ako 
keby som dávno tušila, že ma s tým chalanom raz bude spá-
jať obrovské dobrodružstvo.

Prvé informácie o Vilovi som získala ako inak - na chod-
bičke  pred  výťahom.  A  to  prosím  od  úplne  nečakaného 

zdroja. Neprezradím po koľkých rokoch od ma-
turity (ale je to naozaj dávno) som toti ž v našom 
paneláku stretla Marku, spolužiačku zo strednej 
školy.  Práve  sa  chystala  so  svojimi  vrkočovými 
dcérami  na  návštevu  krstného  syna,  na  treti e 
poschodie! Dodnes mi  zvoní v ušiach nadšené 
prekrikovanie malej Dorky a Evky, že Vilo je ten 
najlepší bratranec na svete, že  je odvážny, sta-
točný, múdry, silný a rýchly, že vie ti síc rôznych 
rečí a precestoval pol sveta. Všetky príšery sa ho 
boja a pozná veľa náčelníkov a kráľov. Osobne!

–  Baby  ho  neskutočne  žerú.  Vilo má  šialenú  fantáziu, 
– naklonila sa ku mne Marka.

Pochopiteľne Vilo ihneď získal aj môj záujem. Ak som 
to  doposiaľ  správne  vypozorovala,  tak  Vilo  je  jedináčik 
a jeho rodičia sú takí, ako by som to správne pomenova-
la,  sú v norme. Mamka  je učiteľka a často vyzerá naozaj 
unavená a tatko pracuje v nejakej počítačovej fi rme, ktorá 
ho často vysiela na služobné cesty. Vilo von ani nechodí. 
Myslím, že ho vôbec nelákajú veľké bandy kámošov a ich 
loptové zábavky. Jedno popoludnie, keď som vyberala na 
parkovisku nákup z môjho autí čka, som začula, ako ho cha-
laniská provokujú:

– Vilo Ilo, čo nejdeš s nami zakopať? Nevieš, čo? Ale vieš 
čo je futbal, nie? Vygu-
gli si.. ha-ha-ha.

Až mi ho bolo ľúto. 
Ale  Vilo  s  noblesou, 
bez  záujmu  a  bez  od-
povede  prešiel  okolo 
nich, ako keby tam ani 
neboli.  Som  si  istá,  že 
v tej chvíli v jeho svete 
fakt  futbal  ani  zlomy-
seľnosť neexistovali.

–  Bozkávam,  –  mí-
ňal  ma  na  parkovisku 
s  úsmevom  a  mne  sa 
potvrdzovalo  tušenie, 
že Vilo je z iného sveta. 
Čistejšieho,  svetlejšie-
ho, správnejšieho a fa-
rebnejšieho.

A  teraz mi na  stole 
leží záznam z jeho sve-
ta.  Och,  cíti m  až  vďa-
ku  za  to,  že mi dovolil 
zúčastniť  sa  jeho  dob-
rodružsti ev.  Listujem 

v jeho knihe:
„Slnko  v  podzemnej  krajine  bielookých.“    „Kukuričné 

mesto  a  časová  slučka.“    „Smrti plná  cesta  k  ostrovu ma-
čiek.“...

Máme sa na čo tešiť!
A  mimochodom  –  Vilo  má  aj  zjavný  výtvarný  talent. 

Kresby a koláže v jeho knihe sú fakt výnimočné. Musím mu 
navrhnúť, nech svoje nadanie rozvíja na výtvarnej ZUŠ-ke, 
na umeleckej škole. Určite na to má.  
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 ŠPORT

ŠK Nižné Lapše
spracovala    DOROTA MOŚ
foto    ARCHÍV ŠK NIŽNÉ LAPŠE

Športové aktivity na Spiši majú dlhú tradíciu. Jednako v každej 
obci bol potrebný človek respektíve skupinka ľudí, ktorí prejavili 
iniciatívu a  začali organizovať športové družstvá a  presviedčať 
obyvateľov, že je to dobrý spôsob na trávenie voľného času 
a zapájanie mladých ľudí do záujmových aktivít. 

Nepochybne jedným z takýchto aktivistov je v Nižných 
Lapšoch Mariusz Stanek, ktorý auguste v roku 2000 
zaregistroval  športový  klub  s  názvom  „KROKUS 

2000“.  Prvý  debut  futbalového  družstva  sa  uskutočnil 
27.  augusta  2000  na  ihrisku  v  zápase  so  „Skawianinom 
Skawa“ s výsledokom 3:0. Prvý historický gól pre „KROKUS 
2000“  strelil  Janusz  Stanek  10.  septembra  2000  v  zápa-
se  s družstvom „Gorce Ochotnica“. V  tejto  sezóne  získa-
li nižnolapšanskí  futbalisti 5. miesto v zápasoch C triedy. 
Zúčastnili sa aj turnaja o Pohár vojta gminy Nižné Lapše, 
kde  sa  umiestnili  na  3. mieste.  Družstvo  je  zároveň  čle-
nom  Gminného  združenia  ľudových  športových  spolkov 
v Nižných Lapšoch. 

V  sezóne  2002/2003  sa  mu  podarilo  vybojovať  si 
3. miesto v zápasoch C triedy a vďaka tomu postúpilo do B 
triedy. V nasledujúcej sezóne bol „KROKUS 2000“ naďalej 
v B triede, pritom v turnaji o Pohár vojta gminy Nižné Lap-
še si vybojoval 1. miesto. 

Veľkou oporou pre družstvo  je  vždy  tréner  a  toho  sa 
podarilo po prvýkrát zamestnať pre nižnolapšanské druž-
stvo až v apríli v sezóne 2006/2007. Stal sa ním pán Piotr 
Koczocik. Futbalistom sa darilo lepšie i horšie, ale stále sa 

dokázali  udržať  v  skupine  B.  Dôležitým 
medzníkom  v  histórii  ich  klubu  bola 
sezóna 2008/2009, keď dostali do pre-
vádzky  nový  športový  štadión,  kde  aj 
hneď  zahrali  prvý  oficiálny  zápas.  Od 
toho momentu mali futbalisti k dispozícii 
moderný štadión, na ktorom mohli tréno-
vať. A to viedlo k zvyšovaniu kvality výkonov 
futbalistov. Do toho obdobia nemali futbalisti 
v Nižných Lapšoch vôbec futbalové ihrisko a museli tréno-
vať mimo obce, preto im aj iní hráči dali prímenie „futba-
listi bezdomovci“, ale teraz sa už môžu pochváliť pekným 
štadiónom. 

V  sezóne  2012/2013  dochádza  k  zmene  názvu  špor-
tového klubu z „Klub Krokus 2000“na „KS Łapsze Niżne“. 
Táto  sezóna  bola  pre  celé  družstvo  veľmi  úspešná.  Po-
darilo sa im umiestniť sa na 3. mieste v halovom futbale 
v turnaji o Pohár vojta gminy Nižné Lapše. Zároveň si vy-
bojovali 4. miesto v zápasoch v B triede a k tomu pridali 
2. miesto  v  zápasoch  o  Pohár  vojta  gminy Nižné  Lapše. 
Avšak najúspešnejšou sezónou pre všetkých hráčov bola 
určite tá posledná, teda 2013/2014, v ktorej si vďaka svoje 
usilovnosti a pracovitosti vybojovali 1. miesto v zápasoch 
B triedy a týmto postúpili do A triedy. Tento výsledok  je 
potvrdením odborného a kvalitného prístupu futbalistov 
k  výkonom,  ktoré podali.  Zároveň  je  to  výsledok niekoľ-
koročnej  práce  s  trénerom.  Zo  zaujímavosti  uveďme,  že 
v sezóne 2013/2014 nižnolapšanskí futbalisti zaznamenali 
najviac víťazstiev – 15. Zároveň sezóna 2013/2014 patri-
la k tým bohatým na najväčší počet gólov, ktoré dali sú-
perom futbalisti zo športového klubu v Nižných Lapšoch. 
Bolo ich až 69.

Družstvu  prajeme  čo  najviac  úspechov  a  vytrvalosti, 
aby pokračovali v peknej hre a dosahovali výborné výsled-
ky.  

Futbalové družstvo z Nižných Lápš v zložení (v hornom rade zľava): Janusz Stanek, Kamil Kowalczyk, Grzegorz Fąk, Mariusz Brzyżek, tréner - Piotr Koczocik, Jacek Bogaczyk, Krzysz-
tof Rzepiszczak, Łukasz Kurczak, (dolný rad zľava): Adam Bylina, Józef Kałafut, Mateusz Kaniuch, Mateusz Timek, Grzegorz Sowa, Michał Bielański, Jarosław Mondel
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MOTO A VARENIE

Pľúcková polievka
1/4 kg teľacích alebo bravčových pľúcok, 3 dkg mas-

ti, 15 dkg miešanej koreňovej zeleniny, 3 dkg cibule, voda, 
soľ, čierne korenie, Vegeta, zelený petržlen alebo pažítka.

Pracovný postup: Na masti speníme pokrájanú cibuľku, 
pridáme pomleté pľúcka, popražíme, posolíme a okorení-
me, podlejeme vodou a dusíme. Neskoršie dáme postrú-
hanú zeleninu, Vegetu a dovaríme. Nakoniec ju koreníme 
posekaným zeleným petržlenom alebo pažítkou.

Pečený moriak
1 moriak asi 3 - 5 kg, soľ, 10 dkg slaniny, 4 lyžice masti, 

voda, 1 dkg múky.
Pracovný postup: Mladému, ošklbanému, opálenému, 

vypitvanému a umytému moriakovi odrežeme krk, krídla 
(len  predlaktie)  a  nohy,  posolíme  znútra  a  povrch.  Prsia 
a  stehná  obložíme  slaninou,  priviažeme niťou,  dáme do 
rúry  piecť,  podlejeme  vodou.  Počas  pečenia  polievame 
šťavou. Keď je moriak mäkký, odstránime slaninu a dope-

čieme do červena. Upečeného moriaka vyberieme z peká-
ča, šťavu zahustíme múkou, zalejeme vodou a precedíme 
na mäso. Mäso pokrájame na kúsky, poukladáme na misu 
do pôvodného tvaru a polejeme šťavou. Moriaka môžeme 
pripraviť i bez slaniny, ale vtedy pridávame viac masti.

Orechové pyšteky
5 bielkov, 27 dkg kryštálového cukru, 25 dkg orechov, 

1/2 rebierka čokolády.
Pracovný postup: Z  bielkov  ušľaháme  v  porcelánovej 

nádobe  tuhý sneh, do ktorého postupne pridáme cukor. 
Nádobu vložíme do studenej vody, dáme variť a ďalej šľa-
háme,  kým  sa masa nezohreje.  Potom pridáme  zomleté 
orechy  a  čokoládu,  ktorú  zomelieme  s  orechmi.  Z  tejto 
masy  kladieme  na  pomastený  plechy  malé  kôpky  a  pri 
miernom ohni pečieme. Upečené necháme na plechu vy-
chladnúť, aby sa nelámali.

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

Mazda 6

Mazda  6  najnovšej  generácie  je  skutočne  veľká 
a  najmä  ako  sedan  pôsobí  elegantne.  Nevyzerá 
prehnane honosne,  len  spolu  s  dynamikou dáva 

najavo svoju majestátnosť. Veľkosť zvonku naznačuje veľ-
kosť  zvnútra.  Vo  vnútri  si  pohodlné miesto  nájdu  aj  vy-
sokí cestujúci. Mazda sa nestratí 
ani pri dlhých diaľničných presu-
noch    s  ďalšími  troma  kolegami 
a ich kuframi alebo dvoma deťmi 
na zadných sedadlách. Všetko  je 
usporiadané  jednoducho a  všet-
ko  je poruke. Dvere majú  tvaro-
vanie  na  fľašu,  stredná  lakťová 
opierka  je  posúvateľná  a  ukrýva 
ďalší priestor. Máte si kam odlo-
žiť peňaženku, mobil, pohár i ďal-
šie drobnosti.

Auto  sa  vynikajúco  ovláda, 
ľahko a presne, pretože je na svo-
ju  triedu mimoriadne  ľahké. Au-
tomatická  prevodovka  vo  verzii 
s 2,5 litrovým benzínovým moto-
rom radí jemne, rýchlo a spoľah-
livo.  Vynikajúco  spolupracuje  tempomat  a  systém  start-
stop. Aj podvozok je pre tento automobil ušitý naozaj na 
mieru.  Tlmí  nerovnosti,  neťahá  do  koľají  a  v  zákrutách 
slušne  podrží.  Netreba  sa  báť  ani  19-palcových  kolies 
najvyššej  výbavy,  podvozok  ich  zvládne  bez  problémov 
a autu pridávajú na veľkoleposti.

Mazda  vychádza  v  ústrety  fanúšikov  benzínu  svojou 
preferenciou benzínových motorov. Aj napriek vysokému 
objemu motora  kombinovaná  spotreba dosahuje  reálne 
hodnotu 7,6 litra na 100 kilometrov a tak na jednu nádrž 
zvládnete cca sedem stoviek kilometrov. Plusom je nepo-
chybne kultúrny chod a minimálna hlučnosť, chuť vytáčať 
sa, ale aj ťah od nízkych otáčok a sľubný mohutný prejav 
pri studenom štarte.

Zaujímavým riešením bude predsa len naftový motor, 
ktorý nestratí na dynamike, avšak nepochybne menej na-
črie svojou spotrebou do peňaženky. Ten spomínaný, 2,5 
litrový, so svojimi 192 koňmi prekračuje stovku na hodinu 
pod osem sekúnd, mimo mesta má podľa výrobcu spotre-
bu 5,0 l a maximálne sa rozbehne do 223 km/h. (ms)
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 NAŠA PORADŇA

Buty a zdrowie

Pionowy układ ciała człowieka po-
woduje, że stopy przenoszą cały 
ciężar  naszego  ciała  i  narażone 

są  na  największe  obciążenia  w  sto-
sunku do reszty ciała. Oprócz higieny, 
która  w  przypadku  stóp  jest  bardzo 
ważna  nie  wolno  zapominać  o  wła-
ściwym obuwiu! 

Na co należy zwrócić uwagę? Obu-
wie  musi  mieć  właściwą  podeszwę. 
Podeszwa  powinna  więc  być  wyko-
nana  z  materiału  amortyzującego 
kontakt  stopy  z  twardym podłożem, 
a część pod piętą zapewniać neutrali-
zację uderzenia pięty o podłoże przy 
każdym  kroku.  Źle  uformowane  po-
deszwy,  zbyt wysoki obcas  i  twarda, 
zbyt  cienka podeszwa mogą  spowo-
dować zniesienie naturalnej amorty-
zacji  stopy  i  zniekształcać  sklepienie 
podłużne i poprzeczne stopy, a w re-
zultacie  prowadzić  do  dolegliwości 
stawów  kolanowych,  biodrowych 
i kręgosłupa! Problem takiego wadli-
wego obuwia jest szczególnie ważny 
dla  ludzi  z nadwagą, bowiem nacisk 
na  stopy  jest w  ich przypadku więk-
szy i szybciej powoduje przeciążenie, 
mikrourazy,  ale  również  poważne 
deformacje  stopy  oraz  przeciążenia 
stawów.

Rodzaje  butów  i  ich  działanie  na 
zdrowie – szpilki: powodują przecią-
żenia,  deformacje  i  różnego  rodzaju 
bóle  stóp  oraz  kręgosłupa,  obcią-
żają  palce,  prowadzą  do  powstania 
halluksów,  przez  nie  mięśnie  łydek 
ulegają skróceniu, a ich odnowa wy-
maga  dużo  czasu,  podczas  chodze-
nia  w  szpilkach  w  celu  utrzymania 
równowagi wypychamy miednicę do 
przodu. Wraz z tym ruchem nienatu-
ralnemu  „wypchnięciu”  ulega  każdy 
odcinek  kręgosłupa,  łącznie  z  szyją. 
Podczas noszenia szpilek nasze kola-
na są nienaturalnie zgięte, co dodat-
kowo  obciąża  dolny  odcinek  kręgo-
słupa, chodzenie w wysokich butach 
szczególnie  z  wąskim  czubkiem  po-
woduje,  że  stopa  bardzo  odbiega 
od  swojego  stanu  fi zjologicznego. 
Japonki:  uważane  za buty wygodne, 
lekkie i przewiewne. Tymczasem spo-
sób  chodzenia w  tym  „obuwiu”  jest 
kompletnie  nienaturalny  dla  stopy, 
najbardziej cierpią palce, które przy-

Lecznicze właściwości 
kitu pszczelego 

Kit pszczeli jest lepką substancją ży-
wiczną powstającą z żywic roślinnych 
zebranych  przez  pszczoły  z  pączków 
i młodych pędów topoli, brzozy, świer-
ku,  kasztanowca  i  innych  drzew  oraz 
roślin  zielonych.  Kit  służy  pszczołom 
głównie  jako  materiał  uszczelniający 
i dezynfekujący. Powlekają nim wgłę-
bienia,  uszkodzenia  i  szpary  w  ścia-
nach  ula,  regulują  szerokość wylotka 
na  zimę.  Pokrywają  też  nim  („mumi-
fi kują“ – w celu zapobieżenia ich roz-
kładowi)  ciała martwych  szkodników, 
które wtargnęły  do  ula  (ryjówki, my-
szy), a których, ze względu na rozmia-
ry, nie są w stanie usunąć na zewnątrz. 

Kit  pszczeli  nie  rozpuszcza  się 
w wodzie, za to  łatwo rozpuścimy go 
w  alkoholu  acetonie  i  chloroformie. 
Dotychczas wyodrębniono około  300 
substancji wchodzących w skład kitu. 
Za  właściwości  terapeutyczne  kitu 
pszczelego odpowiada jego skład, czyli 
synergistyczna (współdziałająca) kom-
binacja różnorodnych substancji tj.:

- żywica – ok. 50%;
-  wosk  roślinny  i  wosk  pszczeli  – 
30-40%;

- olejki eteryczne – 5-10%;
- białka;
- mikroelementy tj. miedź, siarka, ma-
gnez, mangan, cynk;

- witaminy z grupy E, witamina C;
- fl awonoidy;
- estry, alkohole, aldehydy, kumaryny, 
terpeny, sterole, kwasy tłuszczowe.

Właściwości lecznicze
Kit  pszczeli  ma  właściwości  an-

tybakteryjne,  przeciwzapalne,  an-
tywirusowe,  antygrzybiczne,  prze-
ciwpierwotniakowe,  znieczulające 
i  regenerujące.  Zwalcza  gronkowca 
złocistego,  dwoinki  kataralne,  pacior-
kowce,  niektóre  szczepy  prądków 
gruźlicy.  Przeciwdziała  rozwojowi  wi-
rusa grypy, grzybów drożdżoidalnych, 
zapalenia mózgu, a także niszczy pier-
wotniaki  wywołujące  rzęsistkowicę, 
toksoplazmozę i lambiozę. 

Przyspiesza  gojenie  się  ran,  leczy 
schorzenia  skóry  (czyraki,  oparzenia, 
trądzik,  łuszczyca,  grzybice).  Propolis 
umożliwia  szybkie  gojenie  sączących 

się ran po amputacjach, może pomóc 
przy  złamaniach,  uszkodzeniach  tka-
nek chrzęstnych stawów, w przypadku 
bolesnych pustych zębodołów. Stoso-
wany  w  schorzeniach  układu  odde-
chowego, zapaleniu jamy ustnej i gar-
dła. Poleca się go osobom cierpiącym 
na hemoroidy, wrzody i stany zapalne 
żołądka, dwunastnicy  i  jelit oraz cho-
roby dróg moczowych.

Propolis
Kit  pszczeli  jest  podstawowym 

składnikiem  do  przygotowania  róż-
nych  specyfi ków w  kosmetyce  i  lecz-
nictwie  ogólnym,  a  zwłaszcza  propo-
lisu. 

Propolis  można  używać  w  formie 
tabletek, granulatów, nalewek i maści 
– w zależności od miejsca stosowania. 
Dostaniemy  go  w  aptece,  sklepach 
zielarskich. Oto przykład przygotowa-
nia  nalewki  z  kitu  pszczelego  (który 
można kupić także w sklepach pszcze-
larskich lub u pszczelarzy): 

50 g kitu pszczelego rozdrobnione-
go  i  oczyszczonego  z  widocznych  za-
nieczyszczeń  zalać  ćwiartką  (250  ml) 
rektyfi kowanego  spirytusu. Na  14  dni 
odstawić  w  szczelnym  naczyniu  do 
ciemnego, chłodnego miejsca i potrzą-
sać 2-3 razy dziennie. Ciemnobrązowy 
płyn  oddzielić  od  osadu  przesącza-
jąc mieszaninę  przez  bibułę  lub  gazę. 
Otrzymaną  nalewkę  przechowywać 
w szklanej butelce z ciemnego szkła.

Jak  wiadomo,  po  roku  przecho-
wywania  kit  pszczeli  traci  znacznym 
stopniu  swoje  właściwości,  po  2  la-
tach  nie  wykazuje  ich  praktycznie 
w ogóle! Jeżeli chcemy nim cieszyć się 
jak najdłużej warto przechowywać go 
w ciemnej butelce, najlepiej w szafce, 
bez dostępu światła, w temperaturze 
pokojowej.

Kto nie powinien go spożywać?
To  nie  prawda,  że może  go  przyj-

mować  każdy  bez  wyjątku.  Zdarzają 
się  osoby,  które  wykazują  uczulenie 
na  propolis.  Przy  wystąpieniu  reakcji 
uczuleniowej należy natychmiast prze-
rwać  leczenie.  Ponadto  każda  osoba 
planująca leczenie poważnych dolegli-
wości  za  pomocą  propolisu  powinna 
skontaktować  się  z  lekarzem  w  celu 
ustalenia dawki i formy leku oraz celo-
wości jego przyjmowania. (aj)
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kurczamy podczas chodzenia, często zupełnie nieświado-
mie, by utrzymać niestabilne buty na stopie, ciężar ciała 
przenoszony jest z zewnętrznej części stopy na duży palec, 
co z kolei skutkuje bólami kostek, a często też problemami 
ze ścięgnami oraz mięśniami uda  łatwiej w nich o urazy. 
Balerinki: buty te są zbyt płaskie, co powoduje, że stopa 
nie układa się w nich naturalnie i jest narażona na różne-
go rodzaju urazy, buty te w żaden sposób nie usztywnia-
ją stopy, działa w nich podobny mechanizm, jaki możemy 
obserwować przy okazji  noszenia  japonek – praca  stopy 
skierowana jest na utrzymanie obuwia na stopie. 

Dzieci  –  jakie powinny być  ich buty  – buty dla dzieci 
to podstawa, na którą rodzice powinni zwracać szczegól-
ną uwagę, najlepiej kupować nowe absolutnie nie noszo-
ne  z dziecka na  kolejne! Powinny mieć  sztywną  cholew-
kę  i  zapiętek, wyginające  się w odpowiednich miejscach 
podeszwy oraz możliwość dopasowania buta do kształtu 
stopy,  a wnętrze  buta musi  być  odpowiednio wyprofilo-
wane, co jest ważne dla prawidłowej pozycji kręgosłupa. 
Pierwszy poważny bucik powinnaś  założyć na nóżki mal-
ca,  gdy  zaczyna  chodzić.  Trzewik  musi  być  sznurowany, 
najlepiej do wysokości kostki, najlepsze są buciki skórzane 
wykonane z dosyć miękkiej skórki, bucik dla malucha po-
winien być gładki, bez grubych, drażniących skórę dziecka 
szwów. Musi mieć także elastyczną podeszwę, obuwie ma 
być dłuższe od stopy o około 1 cm, ze względu na szybki 
wzrost długości stopy i na przesuwanie się stopy do przo-
du w czasie chodzenia. 

Reasumując  nie  żałujmy  sobie  pieniędzy  na  droższe 
buty dla siebie i swoich bliskich, bo zdrowia później już nie 
kupimy.

Zasiłek rodzinny
To podstawowe  świadczenie.  Ten  zasiłek mogą otrzy-

mać  rodziny  z dochodem do 539 zł na osobę a w  rodzi-
nach,  gdzie  jest  dziecko  niepełnosprawne  –  kryterium 
dochodowe  jest  wyższe  623  zł.  Zasiłek  rodzinny  wynosi 
obecnie: 77 zł – na dziecko do 5 lat; 106 zł – na dziecko po-
wyżej 5 do 18 lat; 115 zł – na dziecko 18-24 lat. Należy się 
on na dziecko do 18 lat, a jeśli się uczy – do 21 lat. Mogą go 
pobierać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Uwaga! Zasiłek nie należy się jeśli dziecko zawarło zwią-
zek małżeński albo  jest pełnoletnie  i  samo bierze zasiłek 
na swoje dziecko, lub przebywa w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej.

Zasiłek załatwia się w instytucji, która zajmuje się wy-
płatą świadczeń rodzinnych – najczęściej ośrodek pomocy 
społecznej. Wniosek  o  ten  zasiłek możemy  złożyć w do-
wolnym miesiącu. Jeśli złożymy go po 10. dniu miesiąca, 
pieniądze  dostaniemy  najpóźniej  do  końca  następnego 
miesiąca.

Jednak  co  roku na nowo  trzeba  się  ubiegać o  zasiłek 
i dodatki na kolejny okres zasiłkowy, który trwa od 1 listo-
pada do 31 października następnego  roku. We wrześniu 
jednostki  gminy odpowiedzialne  za  świadczenia  socjalne 
przyjmują dokumenty. 

Osoby  uprawnione  mogą  się  starać  także  o  dodatki 
do zasiłku rodzinnego. Dodatek dla samotnych rodziców:  
170 zł miesięcznie (do 340 zł na wszystkie dzieci). Ten do-
datek przyznaje się tylko wówczas, gdy na dziecko nie ma 
zasądzonych alimentów. Dodatek dla wielodzietnych: po 
80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.

Szkolne dodatki
Raz w roku można skorzystać (w ramach świadczeń ro-

dzinnych) z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 
Mogą go otrzymać ci, którzy mają prawo do zasiłku rodzin-
nego. To jednorazowo 100 zł na częściowe pokrycie wydat-
ków szkolnych. Wniosek trzeba złożyć do dnia zakończenia 
okresu  zasiłkowego, w  którym  rozpoczął  się  rok  szkolny. 
A okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października 
następnego roku. A więc do końca października 2014 r. ci, 
którzy mają w tym czasie prawo do zasiłku, mogą składać 
wnioski o wypłatę tego dodatku na rok szkolny 2014/15.

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą  liczyć 
także na dodatek: 50 zł miesięcznie na dojazdy albo 90 zł 
miesięcznie  na  mieszkanie  w  miejscowości,  gdzie  jest 
szkoła (np. w internacie). Tylko na jeden z tych celów, nie 
na oba jednocześnie. Taki dodatek należy się na rok szkol-
ny - 10 miesięcy. Na zamieszkanie w miejscowości, gdzie 
jest szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której re-
alizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Nie-
pełnosprawnym przysługuje także w innych szkołach.

Dożywianie
Dziecko może skorzystać także z dopłat do posiłków - 

na podstawie realizowanego przez gminy rządowego pro-
gramu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“. Kto może 
liczyć  na  tę  pomoc?  Obowiązuje  podwyższone  do  150 
proc. kryterium dochodowe – 684 zł na osobę w rodzinie. 
Program finansują budżet państwa i gminy. W ramach do-
żywiania można otrzymać nie tylko gorący posiłek, ale też 
pieniądze na zakup posiłku czy pomoc w postaci rzeczowej 
- produktów żywnościowych.
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja kariéra sa pohla. 

Radšej  sa  na  to  pozri  re-
álnym okom. Nesúper so 
všetkými,  ktorých  stret-
neš.  V  tvojom  partner-

skom  vzťahu  si  nevytváraj  príliš  veľké 
ambície a preži tento mesiac v pokoji. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Riaď  sa  rozumom. 

Snaž  sa  udržať  na  úrovni 
a uvidíš, že sa všetko uloží 
tak ako sa má. Premysli si, 
či  netreba  niečo  zmeniť? 

Tento mesiac by mal byť dobrý, všetky 
problémy vyriešiš a pocíti š šťasti e.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Používaj  zásadne  rozum. 
Každé  nepremyslené  roz-
hodnuti e ti  môže priniesť 
obrovské  straty.  Zamysli 
sa  však  radšej nad  svojím 

životom. Možno treba niečo 
zmeniť, možno sa treba pobrať novým 
smerom.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Tento mesiac je ako stvo-

rený  pre  teba.  Budeš  mať 
veľmi  veľa  energie.  Poda-
rí  sa  ti   zrealizovať  mnohé 

plány. Zostatok energie využi nie-
kde na relax napr. v bazéne, vo fi tness 
alebo s rodinou v prírode.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Naozaj  by  si  si  mal  od-

dýchnuť niekde v prekrás-
nej prírode. A nemaj ani 
zbytočné  obavy,  ale  riaď 
sa  striedmou  hlavou  a 
udržuj  si  od  všetkého  celý 

čas mierny odstup. Pomôže ti  to načer-
pať sily do ďalších povinností , ktoré si 
si určil.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak  ťa  prerastú  nostal-

gické  spomienky,  stratí š  sa 
vo  víre  naliehavých  vecí. 
Drobnosťami sa radšej ne-

zaoberaj a oddýchni si. Máš 

šancu  nadviazať  novú  známosť,  ktorá 
bude zaujímavá a podnetná.

BARAN (21.3.-20.4.)
Sústreď  sa  na  to,  čo  je 

najdôležitejšie. Ak by si chcel 
uzavrieť  nejakú  obchodnú 
zmluvu,  nečakaj  a  určite  na 
tom získaš. V  láske buď rad-

šej  opatrný,  aby  si  sa  nepotkol  sám 
o seba.

BÝK (21.4.-20.5.)
Budeš  riadnou  hviez-

dou. Jednoducho teraz ale-
bo  nikdy.  Všetko  sa  bude 
sústrediť  na  teba.  Budeš 
môcť zmeniť vo svojom ži-

vote veľa vecí. Ak sa ti  bude snívať o vý-
hre, tak si kúp žreb.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak ti  bude v istých mo-

mentoch ťažko a povieš si, 
že viac nevydržíš, už ďalej 
nedokážeš  ísť,  nakoniec 
v tom zmätku nájdeš cestu 

ďalej. Urob niečo  správne  -  poupratuj 
si v citoch. 

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoj život  ide v dobrom 

tempe.  V  nastávajúcom 
mesiaci urobíš  toho naozaj 
veľa. Nové kontakty a  zná-
mosti  ti  v tom určite pomô-

žu. Môžeš vyhľadávať nové veci, rozši-
rovať horizonty. 

LEV (23.7.-23.8.)
Končí  sa  čas  leňošenia, 

pretože prídu chvíle, v kto-
rých sa budeš musieť celko-
vo  angažovať.  Práce  bude 

neúrekom. Neber to príliš osobne a bu-
deš mať šťasti e takti ež v láske. Keď chceš 
oddychovať,  urob  to  rýchlo,  lebo  práce 
bude neúrekom. Popritom si však užiješ 
aj rodinnú pohodu.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tvoja  tajná  láska,  kto-

rá bola doteraz len snom, 
sa  stane  skutočnou.  Od-
poveď na ňu by mala byť 
ti ež pozití vna.  Splnia  sa ti  

aj ďalšie tajné sny a o peniaze sa príliš 
neboj, isto sa nejaké nájdu. (aj)

Viete oddychovať?
1. Ako často jazdíte na dovolenku? 
a)  raz do roka, väčšinou  len v  lete; b) 
dosť  nepravidelne,  podľa  toho,  ako 
vám  to  vyjde  a  ako  vám  to  pracovné 
povinnosti  dovolia, c) dvakrát do roka, 
v lete aj v zime, d) na dovolenke už ste 
neboli, ani si nepamätáte.
2. Víkendy väčšinou trávite: 
a) v kancelárii, b) to je rôzne, niektoré 
víkendy máte voľné, ale niekedy si mu-
síte vziať prácu domov, c) fyzickou prá-
cou, pri ktorej si odpočiniete od svojho 
zamestnania, d) na výletoch, alebo pri 
inej voľnočasovej akti vite.
3. Koľko hodín má skutočne váš pra-
covný deň (a počítajte aj čas strávený 
domácimi prácami, prečítaním pra-
covných správ a pod.)? 
a) 8 a menej; b) 10; c) viacej než jede-
násť; d) 9.
4. Ráno, tesne pred tým, než vstávate 
do práce, sa obvykle cíti te: 
a)  trochu  rozospaný,  ale  v  podsta-
te  vo  forme;  b)  odpočinutý  a  svieži; 
c) k tomu, aby ste sa vykopali z postele, 
sa musíte veľmi premáhať; d) ako keby 
vás prešiel parný valec, bez poriadnej 
kávy by ste sa ani nerozhýbali.
5. A ako ste na tom so zaspávaním? 
a) večer ste úplne otupený, nedokáže-
te na nič myslieť, ale zaspať sa vám ti ež 
nedarí. Ešte, že máte ti e lieky; b) stále 
si v hlave prehrávate, aké povinnosti  na 
vás čakajú ďalší deň, tak že chvíľu trvá, 
kým zaspíte; c) záleží na momentálnej 
situácii a miere únavy, ale obvykle za-
spíte  do  polhodiny;  d)  spíte  v  rovna-
kom okamihu, ako ste položili hlavu na 
vankúš. 
6. Aká z týchto predvíkendových viet 
by mohla patriť vášmu partnerovi? 
a) „Dobre. Ty zaistí š ubytovanie a ja na-
plánujem trasu.“; b) „Čože? Ty už zasa 
nemáš čas?“; c) „Čo budeme robiť cez 
víkend?“; d) Nemáte partnera.
7. Na dovolenku by ste nikdy nevyšli 
bez: 
a)  mobilu;  b)  svojho  notebooku; 
c) dobrej knihy; d) slnečných okuliarov.
8. Ako vychádzate so svojimi kolega-
mi? 
a)  len ma  zdržujú  od  práce,  preto  sa 
snažím  kontakt  s  nimi  obmedziť  na 
minimum;  b)  výborne,  stretávame  sa 
aj mimo práce a skvele si rozumieme; 
c) našiel/a by som medzi nimi jedného, 
dvoch, s ktorými sa priatelím viac, s os-
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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,  poľnohospodárstva,  reklamy,  dopravy  a  spojov, 
ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
Crowdfunding  (nazywany  również 
crowdfinancing  alebo  crowdsour 
ced capital,  po  polsku  „finansowanie 
społecznościowe”) jest to forma finan-
sowania  różnego  rodzaju  projektów 
przez  społeczność.  Przedsięwzięcie 
jest  w  takim  przypadku  finansowane 
poprzez dużą  liczbę drobnych,  jedno-
razowych wpłat  dokonywanych  przez 
osoby zainteresowane projektem. 

Crowdfunding  (niekedy  označovaný 
ako crowdfinancing alebo crowdsour-
ced capital,  slovensky  davové finan-
covanie  alebo  davová podpora)  je 
spôsob  získavania  kapitálu  pre  nové 
projekty  a  podniky  pomocou  vyžia-
daných  mikropríspevkov  od  veľkého 
množstva zúčastnených. 

przepompownia (wodociąg) čerpacia stanica (vodovod)

hydroksybenzen fenol
higroskopijność drewna hygroskopickosť dreva
heban ebenovník
guma spieniona penová pryž 
tkanka prozenchymatyczna prozenchymatické pletivo
niestrawność, nieżyt żołądka  dyspepsia
rozchodzić się  divergovať (rôzniť sa)
zbiegać się konvergovať (zbližovanie)

tatnými vychádzam v  rámci možností. 
d) bavíme sa výhradne pracovne.
9. Keď vyrazíte so svojimi kolegami na 
pivo, bavíte sa o: 
a)  tuposti  šéfa  a  o  tom,  kto  s  kým;  
b)  o  projekte,  ktorý  máte  zajtra  pre-
zentovať; c) najprv o práci a s postupu-
júcim alkoholom prichádzajú na rad aj 
ďalšie témy; d) na pivo nechodíte.
10. Odchádzate na dovolenku: 
a)  skôr  než  odídete  napíšete  všetkým 
svoje telefónne číslo, s tým, že vás majú 
každý deň informovať o tom, čo sa deje 
vo firme; b)  skoro  si  privoláte  infarkt, 
pretože  sa  pokúsite  pred  odjazdom 
splniť  všetky  resty;  c)  necháte  jedné-
mu človeku vo firme svoje číslo s tým, 
že vás má volať len v najnutnejších prí-
padoch; d) ako náhle sa za vami zavrú 
dvere,  vypnete  služobný mobil  a  zap-
nete ho až na konci dovolenky.

VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí „a“  –  Hranica  me-
dzi  workoholizmom  a  vašim  prístu-
pom k práci je veľmi tenká. Vzhľadom 
k  tomu,  že  trpíte  pocitom,  že musíte 
väčšinu pracovných úloh vykonať sami, 
len ťažko sa vám vypínajú vtieravé myš-
lienky na prácu. Nedokážete príliš od-
deliť svoju pracovnú sféru od osobnej, 
takže nakoniec poriadne nefunguje ani 
jedna z nich.  Je potom viac než  logic-
ké, že ste unavený, podráždený, robíte 
zbytočné chyby a hromada pracovných 
úloh pred vami narastá. 
Najviac odpovedí „b“ – Pravdepodob-
ne sa už aj u vás objavil sklon redukovať 
svoje voľnočasové aktivity aj spoločen-
ské kontakty kvôli práci. Pokiaľ ale za-
čnete okamžite podnikať kroky k nápra-
ve, ešte pre vás nie je neskoro. V prvom 
rade  striktne oddeľte  svoju  súkromnú 
oblasť  od  zamestnania,  vypínajte  slu-
žobný mobil,  vo  svojom  voľnom  čase 
sa vystríhajte hovorom o práci a zlaté 
pravidlo vraví: žiadna práca cez víkend.
Najviac odpovedí „c“  – Viete  si pora-
diť  s  pocitom  vlastnej  nahraditeľnosti 
v práci a pracovnými úlohami sa delíte 
so svojimi kolegami. Je to pozitívny prí-
stup k sebe i svojím aktivitám, ktoré vo 
voľnom čase vyvíjate. 
Najviac odpovedí „d“ –  Ste na vyhratej 
pozícií. Viete sa odreagovať, oddycho-
vať a naplno využívať dovolenku. Nikto 
ani nič vám ju nedokáže prekaziť. Vždy 
si  viete  zdravo  rozdeliť  prácu  od  súk-
romia a venovať čas sebe i svojím blíz-
kym, čo je veľmi správne. Okolie to na 
vás obdivuje. (zdroj: www.wanda.sk)

Matka sedí na posteli svojej 5-roč-
nej dcérky a číta jej rozprávku na dob-
rú noc. Zrazu sa malá ozve:

– Mami, nemohla by  si  si  to  čítať 
trochu  tichšie?  Mala  som  v  škôlke 
dnes skutočne ťažký deň a chcela by 
som teraz konečne spať.

***
Vo vlaku.
– Prosím Vás pani, povedzte svoj-

mu synovi, aby ma nenapodobňoval.
– Martin, prestaň zo seba robiť de-

bila!
***

Chlap umrie a príde do pekla. Pred 
samotnými mučiacimi komorami stojí 
Satan a pýta sa ho: – Tak čo, ty smrad? 
Chceš ísť do socialistického pekla, ale-
bo do kapitalistického?

Chlap  sa  spýta:  – A  čo ma čaká v 
socialistickom?

Satan: – No, tam ťa každý deň pri-
bijú  veľkými klincami  za  ruky a nohy 
na zem, a potom cez  teba bude celý 
deň jazdiť taký ten buldozér na urov-
návanie asfaltu.

Chlap: – Och! To je teda brutálne. 
A čo kapitalistické peklo?

Satan: – No, tam ťa každý deň pri-
bijú  veľkými klincami  za  ruky a nohy 
na zem, a potom cez  teba bude celý 
deň jazdiť taký ten buldozér na urov-
návanie asfaltu.

Chlap: – Ale veď to je úplne to isté! 
Aký je v tom rozdiel?

Satan: – No, žiadny… Ale aj tak by 
som ti radšej doporučil  to socialistic-
ké.

Chlap: – A to prečo?
Satan:  – No,  pretože  v  socialistic-

kom pekle raz chýbajú klince, inokedy 
kladivo,  dakedy  zas  nie  je  nafta  pre 
buldozér… Čo som tu, tak si nepamä-
tám, že by niekedy valcovali.

***
Babička  ide k  lekárovi na vyšetre-

nie. Ten ju prehliadne, vyšetrí a povie:
– Babička, vy sa mi nepáčite.
–  Pán  doktor,  veď  ani  vy  nie  ste 

veľký fešák! – odvetí babka.
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Umelý list tvorí kyslík
Mladý talentovaný študent z Veľkej 

Británie  Julian  Melichiorri  predstavil 
prvý umelo vytvorený biologický  list, 
ktorý za pomoci svetla a vody dokáže 
vytvoriť životodarný kyslík. Revolučný 

vynález  študenta 
londýnskej  Royal 
College of Art  by 
mohol  výrazne 
zmeniť  mestskú 
architektúru  a 
otriasť  budúc-
nosťou  vesmír-
neho  cestovania, 

pretože rastliny nedokážu rásť v bez-
váhovom  stave  a  NASA  hľadá  rôzne 
riešenia,  ako  vyrobiť  kyslík  pre  dlho-
trvajúce  cesty,  ktoré  by  umožnili  ľu-
ďom prežiť vo vesmíre. Vynález môže 
napomôcť  v  bádaní  vesmíru  vo  väč-
ších diaľavách,  než  to  bolo  doposiaľ. 
Melchiorriho synteti cky vyrobený  list 
je  zložený  z  chloroplastov  získaných 
z  buniek  rastlín,  ktoré  sú  zmiešané 
so špeciálnou hmotou z hodvábneho 
proteínu. Výsledkom je prvý fotosyn-
teti cký  materiál,  ktorý  žije  a  dýcha 
rovnako ako bežný list. 

Synteti cky vyrobený list potrebuje 
k svojmu životu trochu vody a svetla. 
Zároveň  „je veľmi ľahký, nespotre-
buje veľa energie a je stopercentne 
biologický. Mladý výskumník by chcel 
využiť efekti vitu prírody v ľudskom 
prostredí,” prezradil Melchiorri, ktorý 
z  listov  vyrobil  jednoduché  ti enidlá. 
Tie vďaka žiarovkám získavajú svetlo a 
následne do miestnosti  prinášajú čer-
stvý  kyslík.  Najrevolučnejšiu  zmenu 
by  však  umelo  vytvorený  list  mohol 
zaznamenať práve vo vesmíre, kde by 
v  kozmických  lodiach  mohol  nahra-
diť nespočetné množstvo kyslíkových 
bômb.

Slovák pred 100 zmenil 
bezpečnosť letov

Štefan  Banič,  ktorý  sa  narodil 
23.  novembra  1870  v  Smoleniciach, 
sa zapísal medzi významných vynález-
cov  vďaka  tragickej  nehode  lietadla, 
ktorej bol svedkom. Havária sa udiala 
v  roku  1912  v  americkom Greenville 
v  Pensylvánii,  kam odišiel  za  prácou. 
Tento  tragický  moment  ním  otriasol 
do takej miery, že sa pokúsil vytvoriť 

padákovú konštrukciu. O dva roky ne-
skôr,  3.  júna  1914,  pred  zástupcami 
Patentového  úradu  a  letectva  USA 
osobne otestoval svoj vynález – padák 
na  princípe  dáždnika,  ktorý  sa  otvá-
ral  sústavou  niekoľkých  pružín  a  bol 
upevnený pomocou popruhov na telo 
letca. Pri testovaní zoskočil autor pa-
tentu  zo  strechy 15-poschodovej bu-
dovy.  Následne  sa  uskutočnili  ďalšie 
zoskoky z lietadla. Ani nie o tri mesia-
ce, 25. augusta 1914, dostal na padák 
patent a americká armáda ho vzápätí  
odkúpila  za niekoľko stoviek dolárov. 
Banič sa stal neskôr čestným členom 
letectva USA. Keď sa v roku 1921 vráti l 
do vlasti , spolupodieľal sa na objave-
ní jaskyne Driny v Malých Karpatoch. 
Zomrel v Smoleniciach v roku 1941.

Budík, ktorý podáva čerstvú 
kávu

Asi  každý  kávičkár  si  rád  dopraje 
takýto  príjemný  budíček.  Inovatí vne 
hodiny  každé  ráno  prebudia  svojho 
majiteľa  vôňou  čerstvo  uvarenej  šál-
ky  kávy.  Vďaka  tomu môžete  zabud-
núť na strašný zvuk budíka a nechate 
sa  z  postele  vylákať  chutnou  vôňou. 
Kávový  budík  s  názvom  „Barisieur“ 
ohrieva vodu a varí kávu sám od seba. 
Jediné  čo  musíte  urobiť,  je  nastaviť 
čas  prebudenia.  Okrem  toho  má  aj 
ďalšie  výhody.  Napríklad  vás  dokáže 
príjemne uspať jemným pohybom gu-
ličkových ložísk z nerezovej ocele.

Autorom  jedinečného  životabudi-
ča  je britský dizajnér  Joshua Renouf, 
ktorý  jednoducho  hľadal  spôsob  na 
lepšie  a  najmä  príjemnejšie  ranné 
prebúdzanie.
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z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, 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


