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Vážení predstavitelia Ústredného výboru Spolku Slovákov, 

dovoľte mi, aby sme vyjadrili poďakovanie za Vaše milé pozvanie na XIII. zjazd Spolku Slovákov v Poľsku a na 
Slávnostné otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2014 
v Novej Belej. 

Touto cestou však chceme ospravedlniť neúčasť pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra 
Chudíka na predmetných podujatiach.

Veľmi si vážime Vaše pozvanie a napriek neúčasti veríme, že podujatia budú vynikajúcou možnosťou odovzdáva-
nia si vzájomných skúseností  a prehlbovania vzájomnej spolupráce.

Prajeme Vám mnoho podnetných a príjemných chvíľ. 
  
      S pozdravom

Mgr. Margaréta Gajdošová
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Milé krajanky, milí krajania, 
prijmite, prosím, priateľský pozdrav a poďakovanie za pozvanie na Váš zjazd. 
Už takmer štyri desaťročia sledujem osudy Slovákov v Poľsku a prácu Vášho spolku. V mysli mi prebehli obráz-

ky z mojich ešte študentských návštev v skromnej  krajanskej kancelárii v Krakove či v redakcii Života vo Varšave. 
Chvála Bohu mnoho sa zmenilo. Môžete sa právom hrdiť dnešným dôstojným sídlom Spolku Slovákov v Poľsku, 
modernou tlačiarňou, vydavateľskou i výstavnou činnosťou, jedným z najkrajších krajanských časopisov na svete, 
bohatými kultúrnymi i vzdelávacími aktivitami na Spiši i na Orave a najnovšie i novým Centrom slovenskej kultúry 
v Novej Belej, ktoré ste slávnostne otvorili. 

Za tým všetkým však treba vidieť ľudí, obetavé krajanky a krajanov, pričom obetavosť a nadšenie zapájať sa do 
krajanskej  práce sa dedí z dedov cez otcov na vnukov. Týmto stovkám našich krajanov sa chcem dnes ako bývalý 
prvý veľvyslanec  SR  v Poľsku úprimne ľudsky pokloniť. 

Nech Váš zjazd prinesie nové podnety pre dobro Slovákov v Poľsku a dobrú spoluprácu našich krajín.

 Marián Servátka

Vážený pán Ľudomír Molitoris, generálny tajomník,
Milí  Slováci žijúci v Poľsku,

aj keď ste nikdy neopustili zem svojich predkov a ocitli sa vôľou iných v cudzine, neprestali ste byť Slovákmi 
a integrálnou súčasťou slovenského národa. S úctou sa skláňame nad Vašou  obetavou činnosťou pri zachovávaní 
slovenského povedomia, slovenských tradícii, slovenskej kultúry a slovenského života v zahraničí. Nie je ľahké ostať 
a byť Slovákom žijúcim v zahraničí a o to viac vyniká Vaša činnosť na poli národnom, ale i na poli porozumenia 
a spolupráce s bratským veľkým poľským národom.

Dnešný sviatok otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši a nastávajúci XIII. zjazd Spolku Slo-
vákov v Poľsku, sú spoločným sviatkom a úspechom Slovákov v Poľsku i na Slovensku. Úprimná vďaka a gratulácia.

Hej, Slováci, ešte naša
slovenská reč žije.
Dokiaľ naše verné srdce
za náš národ bije.

Srdečne a s úctou

Dr. Claude Baláž, správca Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva
Ing. Ján Bílik, predseda Migrácie SK

Mgr. Dušan Mikolaj, podpredseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov



Zo zjazdovej diskusie
spracovala    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    M. SMONDEK, A. JENDŽEJČÍKOVÁ

XIII. zjazd Spolku Slovákov v  Poľsku je už minulosťou. Pred 
nami je budúcnosť... Aká? To vo veľkej miere závisí predovšetkým 
od nás, ako budeme schopní a  ochotní priznávať i zveľaďovať 
svoju slovenskosť a  ako ju budeme schopní predávať ďalším 
generáciám. Vplyv na to majú, prirodzene, aj vonkajšie okolnosti 
ako politika poľského štátu a samosprávy voči menšinám, politi-
ka Slovenska voči zahraničným Slovákom a  schopnosť diploma-
tických služieb účinne reagovať na vzniknuté problémy. O  ak-
tuálnych otázkach, ktoré nás trápia a ktoré je potrebné riešiť, sa 
diskutovalo aj počas zjazdu.

Pozdravy a slová povzbudenia
Pred samotnou diskusiou odzne-

lo niekoľko pozdravov predstavite-
ľom XIII. zjazdu od vzácnych hostí. 
Ako prvý priniesol pozdravy kraja-
nom známy slovenský národný či-
niteľ Stanislav Bajaník, a to v mene 
Matice slovenskej, Svetového zdru-
ženia Slovákov žijúcich v zahraničí 
i starostu a matičiarov z Dunajskej 
Lužnej, kde sa po druhej svetovej 

vojne vysťahovalo a usadi-
lo viacero našich krajanov 
z hornej Oravy, najmä z Hor-
nej a Dolnej Lipnice. Priniesol 
tiež dary – slovenské knihy 
pre knižnicu v Novej Belej 
a výstavu o významnom slovenskom dejateľovi Andrejovi 

Hlinkovi, ktorú si môžete pozrieť 
v miestnom Centre slovenskej 
kultúry (CSK). Vo svojom príhovore 
poďakoval krajanom za udržiavanie 
slovenskosti i za to, že hoci „nie vždy 
si na vás spomínajú na Slovensku, 
ale vy stále spomínate na Sloven-
sko“. Na margo vybudovania CSK 
podotkol, že ide o slovenský unikát 
v zahraničí, pričom vyzdvihol ako 
„sa dokážete pri dobrom projekte 

a myšlienke zasadiť za niečo dobré pre budúcnosť sloven-
ského národa“.

Po ňom pozdravil krajanov priateľ Slovákov, krakovský 
hudobník Jerzy Michał Bożyk, ktorý pogratuloval k otvo-

reniu tak významného slovenského 
kultúrneho stánku a poprial grémiu 
úspešné rokovania. Posledný osobný 
pozdrav predniesol generálny konzul 
SR v Krakove Ivan Škorupa, pričom 
poznamenal: „Za tých sedem me-
siacov som sa presvedčil, že Spolok 
Slovákov v Poľsku patrí k najaktív-
nejším spomedzi všetkých spolkov, 
ktoré máme v zahraničí. Verím, že 
pán predseda  (Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí – pozn. red.) si to všimne a v najbližšom 
rozpočtovom období to aj zohľadní.“ Jeho slová prirodzene 
zožali veľký potlesk a my veríme, že padli na úrodnú pôdu.

Srdečné pozdravy XIII. zjazdu SSP zaslalo tiež Minis-
terstvo správy a digitalizácie Poľskej republiky, staros-
ta gminy Nowy Targ Jan Smarduch, Odbor cezhraničnej 
a medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávne-
ho kraja, správca nadácie Národný pamätník slovenského 
vysťahovalectva Claude Baláž, predseda Migrácie SK Ján 
Bílik, podpredseda Združenia nezávislých expertov pre 
otázky dejín a života zahraničných Slovákov Dušan Mikolaj 
a bývalý veľvyslanec SR v Poľsku Marián Servátka. Svoju 
neúčasť ospravedlnil ustupujúci premiér PR Donald Tusk 
a nová premiérka PR Ewa Kopacz. Ďakujeme všetkým, kto-

rí na nás v týchto hektických 
časoch nezabudli a majú pre 
nás otvorené dvere, srdcia 
i slová povzbudenia, ktoré 
nestoja vôbec nič, ale na-
priek tomu majú veľkú cenu.

Diskusia
Diskusia sa niesla v duchu niekoľkých nosných tém – 

slovenské školstvo v Poľsku a možnosti štúdia krajanov 
na Slovensku, zapájanie detí a mládeže do krajanskej 
spolkovej činnosti, cirkevné otázky, krajanský mesačník 
Život, výstavba centra slovenskej kultúry v Jablonke na 
Orave, sprevádzkovanie slovenskej klubovne v Kacvíne, 
spolupráca slovenskej menšiny s úradmi na Slovensku 
a zastupiteľskými úradmi v Poľsku, či príčiny a dôsledky 
deformovania historickej pamäte na Spiši a Orave.

„Za tých sedem mesiacov som sa presvedčil, 
že Spolok Slovákov v Poľsku patrí k najaktívnej-
ším spomedzi všetkých spolkov, ktoré máme 
v zahraničí.”

4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2014



Debatu otvoril delegát z Krakova a tajomník redakcie 
Život Marián Smondek, ktorý predniesol návrh ohľadom 

vytvorenia terénneho pracoviska na 
Orave, čo by zabezpečilo rýchlejší 
a živší kontakt s tunajšími krajanmi. 
Po ňom vystúpil delegát zo Sliezska 
Bronislav Knapčík. V prvom rade 
ocenil vybudovanie CSK v Novej 
Belej ako veľký úspech, za čo po-
ďakoval o.i. gen. tajomníkovi SSP 
a všetkým funkcionárom. Uviedol, 
že takéto centrum by bolo vhodné 
postaviť aj na Orave, pričom pri-
pomenul stretnutie slovenského 

a poľského prezidenta, kde sa hovorilo o podpore oboch 
štátov takéhoto projektu. Na záver poznamenal, že miest-
na skupina SSP na Sliezsku funguje už 35 rokov, tvoria ju 
najmä krajania prisťahovaní zo Spiša a Oravy, ktorí si tak-
tiež zaslúžia pomoc a podporu.

Na slová niekdajšieho krajan-
ského tajomníka nadviazala dele-
gátka zo Zubrice Vladislava Bogá-
čová: „Obvodný výbor na Orave sa 
obracia na vás s úprimnou pros-
bou, aby ste nás podporili v našej 

potrebe – budovaní kultúrneho domu v Jablonke, pre všet-
kých Slovákov na Orave“. Žiadala, aby sa so stavbou začalo 
ešte v tomto roku, aby boli ešte v platnosti stavebné plá-
ny a vyjadrila ľútosť, že hoci je táto požiadavka neustále 
predkladaná, stavať sa nezačalo. Existencia tohto domu by 
pritom pomohla napĺňať národné potreby, podčiarkla by 
prítomnosť Slovákov v regióne a uľahčila by našu národnú 
identifikáciu. „Vydržali sme a nebolo to ľahké... Ak vám zá-
leží na menšine Slovákov na Orave, je nevyhnutné, aby ste 
nás podopreli, teraz, kým je ešte čas.“

Na tieto slová zareagoval doterajší generálny tajom-
ník SSP, delegát Obvodného výboru na Spiši Ľudomír 
Molitoris: „S výstavbou sme chceli začať už pred dvoma 
rokmi. Vo februári 2013 sa stalo stavebné povolenie plat-
né, a preto so stavbou musíme začať do februára 2016.“. 
Ako zásadný problém nezačatia výstavby uviedol nedo-
statok financií. „Slovenské centrum na Orave prirodzene 
chceme vybudovať a za týmto účelom skladáme už tri roky 
žiadosti o granty na slovenskú i poľskú stranu. Momentál-
ne je na pretrase vec peňazí od poľského prezidenta. Pri 
riešení tohto problému nám pomáha krakovský vojvoda, 
ktorý vydal rozhodnutie, aby nám predali pozemky v Jab-
lonke, ktoré môžeme následne predať a získať určité fi-
nancie.“ Podotkol tiež, že sa pripája k návrhu generálneho 
konzula, aby ÚSŽZ zohľadnil tieto naše potreby. Vytvore-
ním slovenského centra by sa na Orave posilnila naša čin-
nosť, národné povedomie Slovákov, pričom SSP by koneč-
ne našiel patričné miesto pre Jablonku, keďže Slováci tu 

boli vždy nositeľmi pokroku – postavili o.i. kostol, známe 
trhovisko i prvú strednú školu na hornej Orave.

Na problematiku krajanských 
klubovní, kde by sa Slováci mohli 
stretávať a vyvíjať svoju činnosť, 
nadviazala ďalšia diskutujúca, de-
legátka z Kacvína Daniela Radecká. 
Pripomenula, že SSP má svoju klu-
bovňu aj v Kacvíne, avšak budova 
síce stojí, ale nie je sprevádzkova-
ná a nemá všetko príslušné vyba-
venie. 

Následne sa slova ujala šéfre-
daktorka časopisu Život, delegát-

ka Obvodného výboru na Spiši Agáta Jendžejčíková. Po-
ďakovala Ústrednému výboru SSP i Ministerstvu správy 
a digitalizácie Poľskej republiky, a najmä všetkým kraja-
nom za podporu a pomoc pri vytváraní a distribúcii Života, 
pričom zdôraznila – „bez vás by to nešlo“. Pripomenula, že 
medzi krajanmi je čoraz viac vzdelaných ľudí, ktorí sa na 
vedeckej úrovni venujú problematike Spiša a Oravy i Slo-
vákov v Poľsku ako napr. prof. dr. hab. Jozef Čongva, PhDr. 
Milica Majeriková-Molitoris, PhD., Mgr. Marián Smondek, 
PhD., či PhDr. Ľudomír Molitoris, o čom svedčia jednak 
články na stránkach časopisu Život a jednak viaceré od-

borné publikácie, ktoré 
vyšli vo vydavateľstve 
SSP v posledných ro-
koch. Navrhla preto 
zriadenie Slovenského 
historického inštitútu, 

kde by sa tieto poznatky sústreďovali, ďalej kultivovali, 
boli prezentované prostredníctvom odborných výstupov 
a zachovávané pre budúce generácie Slovákov v Poľsku 
ako ich duchovné dedičstvo. V tejto súvislosti neobišla 
ani pálčivú otázku zapájania detí a mládeže do spolkovej 
činnosti a krajanského hnutia. Hoci SSP organizuje pre deti 
a mládež súťaže, tábory i výlety na Slovensko, je potrebná 
väčšia propagácia miestnych skupín medzi mládežou, aby 
sa zapájali do krajanského hnutia, navštevovali hodiny slo-
venčiny a odchádzali študovať na Slovensko. Problémom 
totiž je, že keď mládež odíde na stredné školy, kde už nie je 
slovenčina, tak sa nám stráca. Taktiež štúdium na Sloven-
sku je využívané minimálne, pričom „viacerí sme dôkazom 
toho, že aj po štúdiu na Slovensku sme sa dokázali uplatniť 
aj v tejto krajine“. 

So zaujímavou myšlienkou vystúpila delegátka z Krem-
pách Anna Krištofeková, ktorá navrhla, aby SSP v súčinnos-

ti so slovenskými zastupiteľskými 
orgánmi požiadal krakovskú diecé-
zu, aby sa vdp. Jozef Bednarčík stal 
kňazom pre pastoráciu Slovákov 
v Poľsku, čím by sme získali pred-
staviteľa z radov cirkvi, starajúce-
ho sa o naše národnostné otázky. 
Taktiež navrhla vytvorenie pra-
covného miesta pre zamestnanca, 
ktorý by sa zaoberal problémami 
kultúry a školstva, čo by uľahčilo 

„Vytvorením slovenského centra by sa na Orave posil-
nila naša činnosť, národné povedomie Slovákov, pričom 
SSP by konečne našiel patričné miesto pre Jablonku, ke-
ďže Slováci tu boli vždy nositeľmi pokroku.”
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prácu Ústredného výboru SSP a zlepšilo komunikáciu me-
dzi ÚV SSP a terénom na Spiši a Orave.

Na predošlé vystúpenie zareagoval Marián Smon-
dek s tým, že problém, ako prebudiť u krajanov záujem 
o štúdium na Slovensku, nie je len naším problémom, ale 
môže nám pomôcť aj slovenská strana, a to najmä tým, že 
ponúkne také študijné odbory, ktoré budú pre krajanov 
motivujúce a po ich vyštudovaní sa budú môcť presadiť 
nielen v krajanskom prostredí, ale aj sa nimi uživiť. Spo-
menul napríklad cudzie jazyky, o ktoré krajania majú záu-
jem, ale nie sú slovenskou stranou dotované.

Na predrečníka nadviazal Ľudomír Molitoris. Zhodnotil, 
že momentálna situácia je skutočne kritická a na štúdiách 
na Slovensku máme v súčasnosti iba dvoch krajanov z Ka-
cvína, a to na konzervatóriu v Žiline, kde študuje hru na 
organ Michal Król a na konzervatóriu v Košiciach, kde 
študuje herectvo Monika Radecká. Vcelku pozitívny trend, 
kedy na Slovensku študovalo každý rok niekoľko krajanov, 
sa zastavil po roku 2002, keď sa zmenila poľsko-sloven-
ská zmluva, ktorú v mene ministerstva školstva podpísala 
bývalá veľvyslankyňa Mag-
da Vašáryová bez konzultácií 
s nami. Ďalším problémom 
sú študijné odbory, ktorých 
štúdium je na Slovensku pod-
porované. Ide často o predmety míňajúce sa účinku ako 
stavba mostov, záhradníctvo a podobne, pričom predme-
ty, ktoré by mohli posilniť krajanské hnutie a dobré meno 
Slovákov v Poľsku, a tým pádom aj slovenských škôl, nie 
sú slovenskou stranou podporované. Mali sme záujemcov 
o štúdium medicíny, či cudzích jazykov – tí však dnes štu-
dujú na poľských školách a sú pre krajanské hnutie strate-
ní. Vyzerá to tak, akoby Slovensko prostredníctvom štipen-
dijnej politiky zapĺňalo odbory, o ktoré nie je doma záujem 
a vykonávalo repatriáciu najmä Slovákov zo Srbska, Ukra-
jiny a Rumunska.

Ďalšia referujúca, delegátka  
z Podvlka, Genovéva Prilinská, 
opätovne obrátila pozornosť na 
Oravu: „Počuli sme veľa pekných 
slov o tejto peknej budove (CSK 
v Novej Belej – pozn. autorky) a aj 
my na Orave sa tešíme a vieme, že 
to stálo veľa práce. Ale Spolok Slo-
vákov v Poľsku sme aj my na Orave. 
Necúvajme do spomienok a poďme 
do činov, začnime stavbu v Jablon-
ke.“ Táto prosba bola smerovaná na 

ÚV SSP i slovenskú vládu: „pamätajte o nás a my budeme 
o vás“.

Po tom sa slova ujal veľvyslanec Slovenskej republiky v 
Poľsku Vasil Grivna. Delegátom oznámil, že v rámci Poľska 
financuje Slovensko lektorov slovenského jazyka na troch 
katedrách, a to v Krakove, Katoviciach a Varšave, pričom 
na nich neštuduje nikto z krajanov. Hovoril tiež o stretnu-
tí s našimi učiteľmi a položil do pléna otázku: „Čo robíte, 
aby vaše deti chceli slovenčinu?“. Poznamenal, že inicio-
val výjazdové zasadnutie komisie pre menšiny na územie 
obývané Slovákmi, aby sa mohli priamo na mieste pre-

svedčiť o našich problémoch. To sa 
však dodnes neuskutočnilo. Ocenil 
snahu založiť vedeckú inštitúciu 
a podotkol, že už boli vydané dve 
slovensko-poľské publikácie o Spiši 
a pripravuje sa aj o Orave. Pripo-
menul zároveň, že na medzištátnej 
úrovni sú slovensko-poľské vzťa-
hy tie najlepšie a taktiež je veľmi 
dobrá spolupráca s Malopoľským 
vojvodstvom. Za veľkú výhodu po-

važuje, že už nie sú medzi našimi štátmi hranice i keď ne-
máme spoločnú menu a neexistuje verejná doprava.

Na tento diskusný príspevok najskôr zareagoval delegát 
z Novej Belej Jozef Majerčak: „Pán veľvyslanec nám pove-
dal, aká je na úrovni prezidentov a vlád spolupráca, čo nás 
teší, ale viac nás zaujíma aká je spolupráca medzi nami 
– Spolkom Slovákov v Poľsku a slovenskými orgánmi.“ Na 
príklade osláv 65. výročia fungovania súboru Spiš pouká-
zal na minimálny záujem slovenskej strany podporiť či už 

dobrým slovom alebo iným 
spôsobom slovenskosť v Poľ-
sku, v čom vidí jednu z príčin 
nízkej frekvencie zapájania 
sa mládeže do slovenského 

národného hnutia. „Poľské samosprávne i štátne orgány 
nám poslali gratulačné listy a zo Slovenska ani slovo vďa-
ky. Čo si majú myslieť mladí ľudia, keď vidia, že zo Sloven-
ska ich nikto nepovzbudí, že dobre robia a že si nás a našu 
prácu v prospech Slovenska vážite.“

Na slová pána veľvyslanca 
ohľadom stretnutia s učiteľmi 
slovenského jazyka zareagova-
la taktiež delegátka z Krempách 
Monika Pacigová: „Pýtali ste sa 
čo nás trápi, ako by ste nám mohli 
pomôcť. My sme vám naše bôle 
predniesli, ale dodnes sme nepo-
cítili žiadny výsledok.“. Zhodno-
tila pritom, že to nie je prvýkrát, 
takýchto stretnutí bolo už veľa, 

a nielenže nepriniesli predpokladaný výsledok, ale dodnes 
učitelia nedostali ani žiadne vysvetlenie.

Následne sa slova ujal jeden zo zakladateľov spolku, kra-
jan Jozef Krišík z Vyšných Lápš, ktorý upozornil na problém 

polonizácie slovenských priezvisk: 
„Volám sa Krišík a premenovali 
ma na Krzysik, keby som chcel svo-
je slovenské meno naspäť, musím 
ísť na súd“. Podotkol, že prvé a je-
diné slovenské lýceum v Jablonke 
pomáhali okrem Oravcov budovať 
aj Spišiaci a dotkol sa aj cirkev-
ných otázok, o.i. svätorečenia Jána 
Pavla II. v súvislosti s problémami 
v Novej Belej a Krempachoch 

v minulom storočí.
Na prejav pána veľvyslanca opätovne nadviazala Agáta 

Jendžejčíková, keď pripomenula, že na Katedre slovakisti-

„Viacerí sme dôkazom toho, že aj po štúdiu 
na Slovensku sme sa dokázali uplatniť aj v tej-
to krajine.“ 
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ky v minulosti študovali aj naši krajania. Načrtla tiež prob-
lematiku vysielania, resp. nevysielania slovenskej televízie 
do zahraničia, ktorú „prednášame permanentne a bezvý-
sledne na každom stretnutí“.

Potom sa slova ujal predseda 
Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí Igor Furdík. Na úvod svoj-
ho prejavu objasnil fungovanie 
a finančné pozadie úradu, pričom 
vyzval krajanov, aby sa zapájali 
do projektov, napríklad na zriade-
nie slovenskej škôlky alebo nákup 
pomôcok do škôl. Ocenil skutoč-
nosť, že podľa sčítania obyvateľ-
stva je Slovákov v Poľsku viac, ale 

na druhej strane zdôraznil, že „časy sa zmenili, sme všetci 
Európania (...) slovenskosť nie je oddeľovaním sa, ale obo-
hacovaním sa“.  Zároveň vyzval krajanov, aby si zabezpečili 
osvedčenie pre zahraničného 
Slováka. Pozitívne sa vyjad-
ril o krajanskom mesačníku 
Život, ktorý označil za jeden 
z najlepšie vybavených časo-
pisov zahraničných Slovákov. Dotkol sa tiež problematiky 
štúdia na Slovensku, pričom prisľúbil, že sa bude v mene 
ÚSŽZ usilovať o zmenu študijných odborov. Na margo slo-
venského vysielania do zahraničia skonštatoval, že na to 
štát nemá financie. Na pripomienku krajana Majerčaka 
o nízkom záujme slovenskej strany podporiť či už dobrým 
slovom alebo iným spôsobom slovenskosť v Poľsku podo-
tkol, že samotnú prítomnosť generálneho konzula na osla-
vách 65. výročia súboru Spiš považuje za dostačujúcu. Na 
záver vyzval krajanov: „Dbajte na to, aby aj po vás mal tu 
kto sedieť“.

Na tento príspevok krátko zareagovali: Marián Smon-
dek s pripomienkou, že školy nepatria pod SSP, majú vlast-
né financie na nákup pomôcok a Jozef Majerčak, ktorý 
podotkol, že prítomnosť niekoho z ÚSŽZ na našich poduja-
tiach, či aspoň motivačný list, by krajania iste uvítali.

Následne sa slova ujal Stanislav Bajaník, ktorý upozornil 
na skutočnosť, že všetci Slováci v zahraničí sú aj občanmi 
iného štátu, a tak sú často akoby medzi dvoma mlynskými 
kameňmi. „Naša diplomacia a exekutíva by preto nemala 
kontrolovať len, či správne míňate peniaze, lebo to je ťažké 
posúdiť, každý má iné potreby, ale kontrolovať aj to, či sú 
dodržiavané medzinárodné normy týkajúce sa národnost-
ných menšín.“ Skonštatoval, že je veľmi smutné, ak bývalá 
veľvyslankyňa p. Vašáryová otvorene ohovára slovenskú 
menšinu.

Do diskusie sa opätovne zapojil taktiež Ľudomír 
Molitoris. Na margo slovensko-poľských publikácií o Spiši 
poznamenal, že ich uvedenie na trh je iste pozitívom, 
avšak vyšli vo veľmi malom náklade a sú veľmi drahé, 
takže ich vplyv na formovanie historického povedomia je 
otázny. Navyše v nich dostal priestor poľský autor, ktorý je 
známy svojimi vyjadreniami, že Slovenská republika v sú-
časnosti utláča vyše stotisíc Poliakov. Na druhej strane zo 
Spolku Slovákov v Poľsku nemá nikto miesto v spoločnej 
slovensko-poľskej komisii, pričom máme v našich radoch 

„Deformovanie historickej pamäte je jed-
ným z dôvodov prečo ubúda mládeže sloven-
skej národnosti.“

ZO ZJAZDOVEJ DISKUSIE
vedeckých pracovníkov venujúcich sa na odbornej úrovni 
problematike histórie Spiša a Oravy, či iným krajanským 
a menšinovým otázkam. Ani do pripravovaného projek-
tu o Orave nebol prizvaný nikto z nás. Do vyučovacieho 
procesu je potom zavádzaná neprijateľná až šovinistická 
prax, čo sme mali možnosť vidieť v Krempachoch, kde 
žiaci na pokyn svojej učiteľky obviňovali osoby študujú-
ce na Slovensku z antipoľského nastavenia a prezento-
vali stereotyp „zlý Slovák – dobrý Poliak“. Je potrebné si 
uvedomiť, že takéto „deformovanie historickej pamäte je 
jedným z dôvodov, prečo ubúda mládeže slovenskej národ-
nosti“. Nie je tiež pravdou, že o maturitu zo slovenského 
jazyka v Jablonke nebol záujem, pretože v čase, keď bola 
zrušená maturovalo približne 30 žiakov ročne. Čo sa týka 
p. Vašáryovej, nikdy nebola na žiadnej našej akcii, okrem 
zjazdu, kde sme spievali hymnickú pieseň Kto za pravdu 
horí. Prečo vo svojej publikácii, ktorá vzhľadom na svoj 
útočný charakter mala aj v Poľsku dosť nelichotivé recen-

zie, obviňuje Slovákov v Poľ-
sku, ťažko povedať, určite je 
to však absolútne nediplo-
matický postoj bývalej slo-
venskej diplomatky. SSP už 

podnikol v danej veci právne kroky, ale členka strany, ktorá 
vystupovala proti imunite, sa ohradila práve poslaneckou 
imunitou. Vo svojom príspevku sa Ľ. Molitortis dotkol tiež 
problematiky vysielania slovenskej televízie do zahraničia, 
ktorá okrem toho, že by umožňovala krajanom každoden-
ný styk so slovenčinou i Slovenskom, zároveň by tak pre-
zentovala šírenie slovenskej kultúry do iných krajín. Každý 
štát, ktorému záleží na dobrom obraze svojej krajiny a udr-
žiavaní národného povedomia svojich krajanov v zahrani-
čí, takúto jednoduchú možnosť kreovania obrazu o sebe 
naplno využíva. Na záver sa dotkol problému neustáleho 
znižovania dotácií: „budeme žiadať o zvýšenie dotácií na 
podporu zahraničných Slovákov“, keďže momentálne sa 
nám situácia javí ako degradácia politiky voči zahraničným 
Slovákom.

Predposledným rečníkom takmer trojhodinovej disku-
sie bol slovenský veľvyslanec Vasil Grivna, ktorý pozitívne 
zhodnotil publikáciu p. Vašáryovej, keďže „k vám ako ku 
krajanom tam je len maličký odsek, kde sa píše, že vlast-
ne to vyznelo, že ona má taký dojem, že krajania sú ako-
by skôr sa pozerajú dozadu, do minulosti, ako dopredu“. 
Ocenil, že vraj ide o jedinú publikáciu, kde je „porovnáva-
nie kontextu, širší kontext, kde je zasadený vlastne región 
a kde je porovnávanie jazyka“. Na tieto slová zareagoval 
doterajší predseda SSP Jozef Čongva, ktorý poznamenal, 
že p. Vašáryová nemá lingvistické vzdelanie, pričom pripo-
menul známe príslovie, že „aj kvapka jedu dokáže otráviť 
celý nápoj“. Je evidentné, že vo svojej publikácii, okrem 
mnohých iných nepresností, prezentuje nepravdivý a ne-
gatívny obraz slovenskej menšiny v Poľsku, čím nás poško-
dzuje, a malo by sa aj zo slovenskej strany urobiť všetko, 
aby sa ďalej nešíril.

Touto myšlienkou bola ukončená diskusia XIII. zjazdu 
SSP. Veríme, že pomohla presnejšie pomenovať naše kaž-
dodenné i nadčasovejšie problémy a umožní, aby sme 
spoločne hľadali ich najefektívnejšie riešenia. 
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V nedeľné popoludnie, 9. novembra 2014, v  klubovni Spol-
ku Slovákov v  Poľsku vo Vyšných Lapšoch folklórny súbor Haj-
duky a  ľudová kapela Griglákovcov v  spolupráci so Slovenským 
Inštitútom vo Varšave pripravili pre obyvateľov Vyšných Lápš 
a  priaznivcov folklóru kultúrny program pri  ľudovej hudbe 
s  názvom Nôty na lístočkoch – jesenná beseda so súborom a ka-
pelou. Týmto spôsobom chcú vzbudiť záujem o tradičnú kultúru, 
spev a tance. 

Program otvorila ľudová kapela Gryglakovcov z Vyš-
ných Lápš spišskými a slovenskými pesničkami, kto-
rá uviedla divákov do veselej nálady. Dievčatá z FS 

Hajduky a mladšej skupiny zaspievali rezké slovenské 
a spišské pesničky. Hlavným bodom programu bola pre-
zentácia detí , ktoré sa zúčastnili projektu „Zaľúbiť sa do 
melódií a tancov spišských“ spolufi nancovaného gminou 
Nižné Lapše a Spolkom Slovákov v Poľsku. V priebehu toh-
to roka Paulina Gryglaková školila záujemcov o poznanie 
spišských ľudových melódii z vyšnolapšanského chotára, 

Debut najmladších huslistov vo Vyšných Lapšoch
ktorí sa po prvýkrát predstavili spoločne i jednotlivo pub-
liku práve v nedeľu. Zahrali a zaspievali divákom spišské 
melódie. Počas vystúpení hrdosť na svoje deti  neskrýva-
li ani rodičia, ktorí húfne podporili svojou prítomnosťou 
svoje ratolesti . Za svoje debutové vystúpenie deti  obdŕžali 
od divákov veľký potlesk a z rúk školiteľky pekné pamätné 
diplomy. 

Súbor spolu s kapelou si za svoj cieľ postavil udržať 
spišskú tradíciu, spev a hru na husliach, ako aj slovenský 
folklór, ako povedala jedná z členiek súboru - zachovať 
to všetko kultúrne bohatstvo, ktorého sú súčasťou Vyšné 
Lapše. Dôležitou zložkou je aj ľudová hudba, ktorej tradí-
ciu v obcí odovzdávali poprední primáši ako napr. nebohý 
Severín Bizub a v súčasnosti  kapela Gryglakovcov. A dnes 
už oni odovzdávajú svoje nadanie pre hudobné remeslo 
mladším záujemcom. Mládež je si toho vedomá, že lásku 
k hudbe a spevu treba vštepovať odmalička, a preto robia 
všetko preto, aby sa na to nezabudlo. Želaním FS Hajduky 
a kapely je, aby sme aj v budúcnosti  mohli vo Vyšných Lap-
šoch počuť tradičnú hudbu. 

Vedúca súboru FS Hajduky pripravuje projekty na fi -
nančnú podporu, aby sa umožnilo deťom a mládeži spo-

Spevácka skupina z FS Hajduky Deti započúvané do spevu dievčenskej skupiny
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znávať prekrásne spišské melódie nielen spevom, ale aj 
hrou. Môžeme sa pochváliť tým, že v rámci projektu za-
čalo školenia desať detí a ukončilo ich jedenásť. Je to po-
tešujúci a optimistický fakt. Záujem o tradíciu a folklór sa 
výrazne zvýšil, o čom svedčia ďalšie vytvorené folklórne 
telesa. Súčasne sa v rámci folklórneho diania v klubovni 
Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch vytvorili štyri 
skupiny. Takýto stav je tiež vďaka rodičom, ktorí posielajú 
svoje deti na nácvik. A podporujú u nich záujem o tanec 
a spev. Vystúpenia, ktoré súbor spolu s kapelou organizujú 
tiež motivujú mladšie deti, ktoré sa chcú v budúcnosti uká-
zať na scéne a vystupovať rovnako ako ich starší kolegovia.

Kultúrny program obohatilo vystúpenie folklórneho sú-
boru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Súbor vystúpil vďa-
ka finančnej podpore Slovenského Inštitútu vo Varšave.

Koniec programu patril členkám FS Hajduky, ktoré pred-
viedli humornú scénku s názvom „Jak trzimjom linije baby 
ve Vyśnif Łapsof“, na ktorej sa diváci pobavili až k slzám.

Vedúca folklórneho súboru D. Mošová poďakovala 
Paulinie Gryglákovej za jej prácu s deťmi a predstaviteľka 
rodičov Anna Gryglaková vyjadrila poďakovanie v mene 
všetkých rodičov a oficiálne sa obrátila na školiteľku s 
ochotou ďalšej spolupráce.

Po kultúrnom programe boli deti spolu s rodičmi a čle-
novia folklórneho súboru pozvaní na malé posedenie pri 
kávičke a v príjemnej atmosfére sa takto vyhodnotil pred-
vedený kultúrny program.

Pekné nedeľňajšie popoludnie zanechalo v účastníkoch 
trvalú spomienku na folklórne dianie, ktoré, ako sa stihli pre-
svedčiť, je živé a prenáša sa z generácie na generáciu. Ško-
lenie hry na husliach je zárukou, že mladšie generácie budú 
poznať krásu ľudovej hudby nielen z počutia, ale aj z vlastnej 
skúsenosti a možno raz ju budú oni odovzdávať ďalej. 

Surfovanie po internete je „trendy“ Koncert mladých huslistov

Počítačové svetobežkyne z Vyšných Lápš

Zamagurské tance a piesne uviedol divákom hosťujúci folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi

Početne zhromaždení diváci

Športom k zdraviu



09. 11. 2014
32. nedeľa v Cezročnom období

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
(Jn 2, 13 – 22)

Sv. František z Asissi po svojom obrátení začal s opra-
vou kostolíka San Damiano. Zadovážil si stavebný mate-
riál a začal opravovať kostol, v ktorom sa práve modlil. 
Neskôr podobne opravil aj dnes už neexistujúci kostol 
San Pietro della Spina a kostol Santa Maria degli Angeli 
neďaleko Assisi, známejší pod názvom Porciunkula. Bolo 
to na Boží pokyn. Počul slová z kríža „ty znova postavíš 
moju Cirkev“. Najskôr ich vzťahoval na rozpadnutý kos-
tol, ktorý postupne opravil a prestaval. Neskôr si uvedo-
mil, že by mohol urobiť viac, že musí pomáhať budovať 
živú Cirkev. V duchovnej oblasti prispel ešte väčším die-
lom k obnove Cirkvi. 

Emeritný pápež ešte ako kardinál Ratzinger napísal, že 
aj ručná práca patrí k veci. Starať sa o to, aby bol priestor 
vždy pripravený, aby Cirkev i svätých vnútri i vonku bolo 
vidieť a cítiť. Pripravený priestor sakrálnej budovy na jed-
nej strane a na strane druhej život kresťana v tomto svete, 
v ktorom ho má byť vidieť a cítiť.

16. 11. 2014
33. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 25, 14 – 30)
Koľko si dostal? Keby sme takto oslovili obžalovaného 

po vynesení rozsudku, nič pozitívne očakávať v odpove-
di nemôžeme. Ak by sme sa spýtali človeka, ktorý bol na 
dedičskom konaní, dostaneme pozitívnu odpoveď, koľko 
sa mu ušlo z pozostalosti, koľko získal peňazí, poprípade 
iného hmotného majetku. Pozitívny nádych nesie aj evan-
jelium o talentoch. Pán Ježiš rozpovedal podobenstvo 
o rozdávaní talentov pred odchodom pána na dlhší čas. 
Podobenstvo hovorí o Božej štedrosti a zároveň o Božích 
očakávaniach. Každý dostáva iné schopnosti a iné možnos-
ti a každý bude súdený podľa toho, ako ich využíval. Kto 
viac dostal, od toho sa bude viac požadovať. 

Bolo by málo a bolo by to povážlivé, ak by sme rozcíte-
ne prosili o Božie dary, ale keď ich dostaneme, nevyužívali 
ich v prospech Božieho kráľovstva a svojej spásy.

23. 11. 2014
34. nedeľa v Cezročnom období

Krista Kráľa
(Mt 25, 31 – 46)

Evanjelium poslednej nedele Cezročného obdobia pri-
pomína udalosti posledného súdu. Zdá sa, že viac ako ko-
niec sveta sa nás viac týka koniec nášho života. Podľa viery 
Cirkvi by sme sa mali na smrť tešiť, veď nás čaká večný 
život. Vtom sa ľudské povahy líšia. Keď ležal na smrteľnej 
posteli sv. Augustín, pred duchovným zrakom sa mu zná-

zorňovali všetky jeho hriechy. Kázal si preto pribiť na ste-
nu kajúce žalmy, aby si ich mohol opakovať. Na istý čas 
dokonca odmietal sv. prijímanie a takto si navodzoval stav 
kajúcnosti. V týchto ťažkých chvíľach si spomínal na du-
chovného otca biskupa Ambróza, ktorý umieral vnútorne 
vyrovnaný. Sv. Augustín hovoril, že on nedostal tento dar, 
aby si bol istý ako Ambróz, ale mal veľkú nádej.

Môžeme si osvojiť nádej, ktorú má vo vzťahu k hodine 
smrti dnes už emeritný pápež Benedikt XVI.: „Nuž, keďže 
viem o svojich nedostatkoch, mám pred očami predstavu 
posledného súdu. Ale rovnako aj nádej, že Boh je väčší, 
ako sú moje zlyhania.“

30. 11. 2014
1. adventná nedeľa

(Mk 13, 33 – 37)
Advent je čas na prehodnotenie a potrebné zmeny. 

Gréci mali dva výrazy na vyjadrenie času: chronos a kairos. 
Slovo chronos používali ako meranie hodín, minút, sekúnd 
(hodiny ako chronometer). Chronos je aj grécke božstvo, 
pohanský výmysel z gréckych bájí. Bôžik, ktorý požiera 
svoje deti. Týmto je už z dávnej minulosti vyjadrené, ako 
nám uniká čas. Čas uteká a nikdy ho nie je dosť, aby sme 
urobili všetko, čo chceme. Druhé vyjadrenie času je kai-
ros, to je príhodný čas, správne prežitý, momentálny, čas 
spásy, ktorého prežívanie znamená i bedlivosť. Kairos zna-
mená prežívať prítomný čas ako požehnaný a je výrazom 
našej bedlivosti. Pápež Benedikt XVI. poukázal na štýl prá-
ce, aký mal slávny umelec Michelangelo. V kuse kameňa 
alebo mramoru videl skrytú konkrétnu podobu. Údermi 
kladiva už iba osekával, čo bolo navyše.

Pán Boh od nás nečaká, aby sme sa zmenili počas tohto 
3 týždňového adventu alebo počas nášho celoživotného 
adventu skrz-naskrz. Boh vložil do nás svoju podobu a my 
sa máme snažiť podobne ako sochár postupne a trpezlivo 
otesávať a meniť to, čo je navyše a čo špatí našu podobu.

07. 12. 2014
2. adventná nedeľa

(Mk 1, 1 – 8)
Vyvolený národ a jeho dejiny sú obrazom každého člo-

veka. Má mnoho nádherných chvíľ, keď sme plní síl a pra-
cujeme ako verní Boží služobníci. Popritom je množstvo 
udalostí, keď zrádzame Boha. Aj napriek nevere tento ľud 
nazýva Boh svojím ľudom. Plní svoje sľuby a je vždy trpez-
livý, nechce nikoho zahubiť. Čaká iba nato, kedy človek 
začne robiť pokánie. Božia dobrota zakryje všetky doliny 
pádov a láska zavládne namiesto pahorkov žiadostivosti. 
Jeho krivé cesty sa stanú rovnými, hrboľaté sa stanú hlad-
kými a zjaví sa pred ním Božia sláva.

To všetko sa môže vo uskutočniť už teraz. A v posled-
ný deň ma obklopí jeho sláva, ak budem vyrovnávať svoje 
cesty pred Pánom, ak sa budem usilovať konať sväto, ak 
sa úprimne obrátim. Budem spasený – niet krajšej zvesti!

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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JUBILANTI

autor    DOROTA MOŚ
foto   ALŽBETA GÓRA
Kacvínsky vodopád prelúdium vyhráva,
manželia Helena a Andrej Sojovci jubileum slávia.
A dnes so slzou v oku spomínajú
na všetky tie uplynulé šťastné i krušné chvíle,
pre ktoré v manželstve žiť hodno bolo.
Pozerajú svorne do diaľav pred seba 
a s pokorou prijímajú každé nové svitanie.
Po polstoročnej spoločnej púti sú si istí svojich citov
a obklopení rodinou kráčajú v ústrety novým dňom. 

Krajan Andrej Soja sa narodil 5. novembra 1938 v Kac-
víne. Základnú slovenskú školu vychodil v rodisku. Už od 
detstva mal jednu veľkú vášeň. 
Bola to hudba. Jeho hudobný 
talent sa prejavoval od detstva. 
Jeho dedo Martin bol nadaným 
hudobníkom a miestnym or-
ganistom, ktorý bol zároveň aj 
prvým Andrejovým učiteľom. 
Takto sa začalo jeho hudobne 
vzdelávanie. Postupne ho začal 
učiť noty a naučil ho tiež hrať 
na harmóniu. Ako desaťročný 
už Andrej pôsobil v dychovke. 
Ako mládenca ho otec dal do 
Nového Targu, aby sa vyučil za 
kapelníka. Bol tam tri mesiace, 
pričom sa naučil písať zložitej-
šie partitúry. Tam si všimli jeho 
talent a tak hrával na veži v Novom Targu duo na trúbke. 
Krásne podmanivé tóny, ktoré sa šírili mestom, Andreja 
natoľko očarili, že po návrate domov, zaviedol tento zvyk 
aj v Kacvíne. Každú nedeľu ráno šiel spoločne s kolegom na 
zvonicu, odkiaľ hrali na trúbkach pekné ťahavé pesničky. 
Lahodné tóny sa niesli celou dedinou, ľudia vychádzali na 
ulicu a počúvali. Za ďalším hudobným vzdelaním odišiel 
Andrej do Krakova, kde pol roka navštevoval doučovanie 
pre organistov. Krakovskí profesori si taktiež hneď všimli 
jeho talent, keďže takmer bez vzdelania dokázal zahrať aj 
ťažšie skladby. Zdokonaľovanie sa však vyžadovalo veľa 
cvičení, a to mu bohužiaľ znemožnili smutné rodinné uda-
losti – náhla otcova smrť v roku 1958 a keďže doma osta-
la len matka, musel sa vrátiť pracovať na gazdovstve. Na 
škole mu poradili hudobníka v Szaflaroch, ku ktorému mal 
chodiť na doučovanie a následne prísť do Krakova zložiť 
skúšky. Práce na gazdovstve bolo veľa a času nácvik málo, 
preto na skúšky nakoniec nešiel.

Hudbe sa ale venoval naďalej, keďže je to jeho srdcová 
záležitosť. Hral v miestnej dychovke a isté obdobie ju sám 
viedol. Založil kapelu, v ktorej hral vyše tridsať rokov spolu 
s ďalšími tromi rodákmi. Ako hudobník je známy v širokom 
okolí. Poznal husľového virtuóza, ktorého dnes nazývajú 

„čardášovým kráľom“ Mikuláša Čureju z Nedece, ktorý 
vystupoval pod umeleckým menom Miklosz Deki Czureja 
a s jeho bratom Markom v 80-rokoch 20. storočia spoloč-
ne nahrali hudobný nosič Traden Roma.

Od roku 1964 je Andrej kacvínskym organistom. V tom 
istom roku sa oženil, presnejšie 5. augusta s Helenou, rod. 
Kubasekovou, ktorá sa narodila 30. júla 1946 v rodine Va-
lenta a Márie, rod. Skala. Mala šiestych súrodencov. Dve 
sestry – Mária a Katarína zomreli v detskom veku. Bratia 
Jozef a Ján už tiež zomreli, Anna a Anton s rodinami bývajú 
v rodisku. Jedine brat Ján býval mimo, vo Vroclave Podob-
ne, ako Andrej, povinnú školskú dochádzku absolvovala  
v slovenskom vyučovacom jazyku v Kacvíne. Skúšala po-
tom ďalej študovať v Novom Targu, ale bolo potrebné 
venovať veľa času na učenie a ten je chýbal, lebo musela 
pracovať. Rozhodla sa, že nechá školu a pôjde pracovať do 
Krakova. Neskôr sa pred ňou objavila perspektíva vycesto-
vania do Spojených Štátov Amerických. Jednako táto per-
spektíva postupne ustupovala do úzadia, lebo na jej ob-

zore sa ukázala ďalšia – Andrej 
Soja. Spoločný život začali so-
bášom a potom sa pustili do vý-
stavby domu a postupne sa im 
narodili štyri deti, ktoré spoloč-
ne vychovali. Hudobné nadanie 
prešlo aj na nich. Traja synovia  
a dcéra majú taktiež blízky vzťah 
k hudbe. Dcéra Alžbeta vyštu-
dovala na Slovensku a v sú-
časnosti učí slovenský i poľský 
jazyk na miestnej základnej 
škole, pričom nacvičuje s deťmi 
rôzne predstavenia v klubovni 
SSP. Hudobné nadanie zdedili aj 
vnučky i vnukovia. Hrajú na roz-
ličných hudobných nástrojoch. 

Dve vnučky, Alžbeta a Patrícia, pôsobia v miestnej mládež-
níckej dychovke v Kacvíne spolu s dedom Andrejom.

Helena celý život pomáhala manželovi viesť gazdov-
stvo a pracovala popritom tiež 8 a pol roka v TATRA Svite 
a neskôr sa dala na domácu výrobu pre tento podnik. Na 
otázku, ako to zvládla, predsa Andrej bol buď v práci ale-
bo mimo domu, pretože práve hral na svadbách, zábavách 
a iných oslavách. Odpovedala, že pre ňu bol najlepším 
obdobím advent a post, lebo vtedy sa nehralo a manžel 
mal viac času pre rodinu. Práve v tom vidieť ich lásku a po-
chopenie, pretože napriek množstvu práce, ktorú musela 
sama zvládnuť s pomocou detí, dovolila manželovi robiť 
to, čo mu prinášalo veľkú radosť v živote, samozrejme, 
okrem nej a deti, teda venovať sa hudbe. Andrej stále 
s úsmevom na tvári rozdáva svoj talent a pozitívne emócie 
všetkým. Tá jeho veselosť a úsmev pomáha tiež po celý 
život aj jeho manželke.

Dodnes sa spoločne podporujú a tešia sa z detí a vnu-
kov. Andrejova radosť je o toľko väčšia, že ani nesníval, že 
si bude môcť vyhrávať s celou rodinou.

Manželom Sojovcom prajeme veľa zdravia a mnohé 
krásne spoločné chvíle. 

50 rokov manželstva Sojovcov
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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

autor    PROF. DR. HAB. JOZEF ČONGVA
V lete 1920 došlo k zmenám štátnej hranice medzi Českoslo-

venskom a  Poľskom. Stalo sa tak v  dôsledku súhlasu obidvoch 
strán hraničného sporu s  arbitrážnym rozhodnutím Najvyššej 
rady mocností, čo eo ipso znamenalo rezignáciu z  plebiscitu, 
ktorého termín bol už ustálený na 24. júla 1920. Súhlas poľského 
premiéra Władysława Grabského a  československého ministra 
zahraničných vecí, vyjadrený 10. júla 1920, na arbitráž, bol legál-
nym základom rozhodnutia Veľvyslaneckej konferencie z 28. júla 
1920 o vytýčení hraníc na Tešínsku, v oblasti Čadce, na Orave a na 
Spiši. Začiatkom augusta 1920 rozhodnutie Veľvyslaneckej konfe-
rencie vstúpilo do platnosti.

22. decembra 1939 poslanec Pavol Čarnogurský 
zdôraznil v Slovenskom sneme, že „najpev-
nejšie hranice v dejinách Európy boli hranice 

Karpát, poľsko-slovenské hranice”1. Ako sa dalo očakávať 
s novou hranicou boli spokojní len Česi, vzhľadom na to, že 
bohatá, priemyselná oblasť Tešínska neprerušila železnič-
nú trať Bohumín – Košice. Po rokoch Andrej Hlinka označil 
pričlenenie k Poľsku 27 spišských a oravských dedín za ne-
šťastné riešenie, s ktorým sa nevedia zmieriť, ešte aj dnes, 
tak Poliaci, ako aj Slováci. Poliaci preto, že podľa ich pred-
stáv Poľsku patrilo oveľa väčšie územie, ako to, čo dostali. 
Slováci zase preto, že v dôsledku narušenia historickej hra-
nice na severe Uhorska sa 23 tisíc slovenských duší, proti 
svojej vôli dostalo do Poľska.

Vytýčená v roku 1920 štátna hranica v oblasti Spiša, 
Oravy a Čadce pretrvala, po malých úpravách v roku 1924, 
do jesene 1938, keď Beckovské Poľsko ukoristilo zo Slo-
venska 226 km2, s takmer 6 tisícmi obyvateľov.

Na území pripojeného k Poľsku severozapadného Spi-
ša, s rozlohou 170 m2, bolo situovaných 14 dedín, ktoré 
do zmeny hraníc patrili do politického okresu Spišská Sta-
rá Ves. Spišské a oravské dediny patrili za 6 rokov, 1920–
1925, do spišsko-oravského okresu so sídlom v Novom 
Targu, a po jeho zrušení, do novotargského okresu.

Hranice cirkevnej správy inkorporovaného územia sa 
nekryli s hranicami politickej administratívy. V dôsledku 
toho 14 dedín Spiša spadalo do deviatich farností, ktoré 
ab immemorabili tempore patrili do dunajeckého dištriktu 
(districtus dunaviczensis)2, a potom do nedeckého dištrik-
tu (districtus nedecensis) spišskej diecézy, ktorá sa v roku 
1804 stala sufragániou jágerského arcibiskupstva.

13 oravských obcí, situovaných na hornej Orave, o roz-
lohe 413 km2, patrilo do trstenského dekanátu. Tieto dva 
slovenské dekanáty, evidované ako spišský a oravský de-
kanát boli v rokoch 1920–1925 súčasťou krakovskej arci-

1 Tesnopisecká správa o 22. zasadnutí Snemu Slovenskej repu-
bliky. Bratislava, piatok, 22. decembra 1939, s. 7.

2 Pozri napríklad Schematizmus z roku 1812: Schematizmus cle-
ri dioecesis Scepusiensis pro anno MDCCCXII. Leutschoviae. Typis 
Podhoránszkianis, s. 56–66.

diecézy, ale cirkevná jurisdikcia nad 18. spišsko-oravský-
mi farnosťami patrila naďalej spišskému biskupovi. Tak to 
bolo až do vydania pápežom, 29. júna 1925, buly Vixdum 
Poloniae unitas3. Ustanoveniami buly cirkevná jurisdikcia 
nad odpojenými od spišskej diecézy farnosťami prešla na 
krakovskú arcidiecézu.

V prvom období biskup Vojtaššák realizoval, čiastočne, 
biskupské právomoci vyplývajúce z jeho jurisdikcie. Tak 
napríklad v roku 1921 odpojil javorinskú filiálku od Jurgo-
va, a podriadil ju ždiarskej farnosti4. V tom istom roku me-
noval v Hladovke, patriacej v rokoch 1920–1924 Poľsku, 
slovenského farára5. Na druhej strane nereagoval v situá-
cii, keď krakovské knieža realizoval úkony patriace spišské-
mu biskupovi z titulu jeho jurisdikcie. Tak bolo napríklad 
v apríli 1921, keď po smrti jurgovskeho farára, a zároveň 
spišského dekana, Antona Kubasáka, rodáka zo Zubrohla-
vy na Orave, knieža Sapieha menoval dekanom Jána Pa-
takyho6; či 1. júna 1923, keď po smrti slovenského farára 
v Nedeci, Júliusa Rácza, kardinál Sapieha zveril na dva me-
siace vedenie nedeckej farnosti Slovákovi Jánovi Pataky-
mu, ináč kacvínskemu farárovi a šéfovi spišského dekaná-
tu, a následne 1. augusta 1923 menoval administrátorom 
Nedece Poliaka, Franciszka Lasaka7. Už tých niekoľko uve-
dených príkladov dokazuje jednoznačne, že administratív-
ne úkony krakovského arcibiskupa, vykonané bez súhlasu 
spišského ordinariusa, boli zjavným porušením jurisdikcie 
biskupa Vojtaššáka. Biskup Ján však mlčal.

V období 1920–1939 „krakovský arcibiskup postu-
poval voči slovenským kňazom tolerantne“8. Slovenskí 
dušpastieri mohli, podľa svojej vôle, odísť na Slovensko9, 

3 Bula mala oficiálny názov Dilionis Polonicae de nova dioece-
sium latini ritus circumscriptione. In: Notificationes e Curia Principis 
Metropolitae Cracoviensis. A.D. 1926, N r. I–II.

4 Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Akta Parafialne 
[ďalej: AKKM, APA] 79 (Jurgów). Bez paginácie.

„Dopiero latem r. 1921 przyjechał biskup spiski Ks. Wojtaššak do 
Jaworzyny bierzmować i wtedy na prośbę jaworzyńczan przydzielił 
Jaworzynę do parafii w Żdziarze“. In: Pamiętnik komitetu budowy 
kościoła parafialnego w Jurgowie. Archiwum Urzędu Parafialnego 
w Jurgowie; J. Ciągwa: Kościół Krakowski a prawa językowe mniej-
szości słowackiej na Spiszu w latach 1920–2005. In: „Cuius regio, 
eius reiligio?” II. Red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska. Lublin 2008, 
s. 273.

5 Ibidem, s. 271–272.
6 AKKM, APA 211 (Niedzica). Bez paginácie.
7 V dopise zo septembra 1923, adresovanom Krajskému úradu 

v Krakove, krakovský kardinál písal: „Brak dostatecznej liczby księ-
ży diecezjalnych skłonił nas do powierzenia dwóch tych sąsiednich 
parafii jednemu silnemu, zdrowemu i ochoczemu Kapłanowi Pola-
kowi” AKKM,APA 211 (Niedzica). Bez. paginácie.

8 I. Chalupecký: Biskup Ján Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej 
činnosti. Ružomberok 2009, s. 115.

9 Zo slovenských kňazov, pôsobiacich v spišskom dekanáte, 
odišiel na Slovensko, v roku 1929, len jeden sacerdos, Andrej Hric, 

Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze  
v rokoch 1920–1945 (1)
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alebo viesť dušpastiersku činnosť na farách spišského de-
kanátu krakovskej arcidiecézy. Dôkazom tolerancie kra-
kovského cirkevného hodnostára bolo aj to, že v prípade 

rodák zo spišských Bijacoviec. Návrat sacerdosa Hrica na Slovensko 
nebol bez problémov. Kardinál Sapieha písal, 11. apríla 1927, An-
drejovi Hricovi, o.i.: „Dziwnym wydaje się Nam staranie się Waszej 
Wielebności wbrew przepisom kan. 114, 116 i 117, u któregoś z XX. 
Biskupów w Czechosłowacji o przyjęcie do jego diecezji i przygo-
towywanie się do opuszczenia Naszej Archidiecezji, nie mając od 
Nas zapewnienia, że Cię zwalniamy z Naszej Archidiecezji, do której 
jesteś na podstawie bulli Vixdum Poloniae unitas z dnia 29. czerw-
ca 1925 inkardynowywany, i nawet o takie zwolnienie nie prosząc” 
AKKM, APA187/11 (Łapsze Wyżne). Bez paginácie.

Procedúra vybavovania návratu kňaza Hrica na Slovensko bola 
natoľko zdĺhavá, že krakovský Elenchus na rok 1929 ešte stále uvá-
dza sacerdosa ako farára vo Vyšných Lapšoch (Pór. Elenchus... pro-
anno Domini 1929. Cracoviae. Typis Drukarnia Polska 1929, s. 108). 
O rok neskôr rodák z Bijacoviec bol už asi na Slovensku, lebo funkciu 
vyšnolapšanského dušpastiera spravoval kňaz Adam Duszyk. (Pór. 
Elenchus... proanno Domini 1930. Cracoviae 1930. Typis Drukarnia 
Polska 1930, s. 107).

Okrem prekážok vyplývajúcich z predpisov kanonického práva, 
rýchly návrat Hrica na Slovensko brzdili aj predpisy československej 
ústavy, z 29. februára 1920, o štátnom občianstve. V liste kardinálo-
vi Sapiehovi, z 1. apríla 1927, vyšnolapšanský farár tak o tom písal: 
„W ostatnich czasach podjąłem starania w sprawie mego powrotu 
do Słowacji i uzyskałem już przyjęcie przez Biskupa. Ponieważ po 
skończeniu czasów plebiscytowych nie optowałem na Czecho-Sło-
wacju, straciłem obywatelstwo tamtejsze i muszę obecnie otrzymać 
od rządu Czecho-Słowacji pozwolenie na powrót do Kraju i ta spra-
wa jest również w toku. Kiedy te transakcje będą przeprowadzo-
ne, z góry orzec trudno, mogą potrwać parę miesięcy albo i dłużej” 
AKKM, APA 187/11 (Łapsze Wyżne). Bez paginácie.

kňazov, ktorí neovládali poľštinu, kardinál dovolil kostolné 
obrady v slovenčine. Arcibiskup Sapieha výnimočne sú-
hlasil aj so slovenčinou ako jazykom vyučovania nábožen-
stva10.

21. februára roku 1923 otec biskup Vojtaššák poslal 
kardinálovi Sapiehovi dimisionalky dvoch alumnov spiš-
ského kňazského seminára, ináč dvoch jurgovských ro-
dákov: Jána Martinčaka a Andreja Šilana11. V lete 1923, 
keď jurgovský správca hľadal suplenta na čas svojej lieč-
by, spišský biskup poradil Sikorovi, kde sa ma obrátiť na 
pomoc12. Vzťahy medzi spišskou diecézou a krakovským 
arcibiskupstvom boli natoľko dobré, že biskup Vojtaššák 
nemusel zasahovať v prospech slovenského duchoven-
stva a slovenských farníkov. Navyše, niektoré problémy 
si poľskí Slováci vedeli vybaviť jednoduchou sťažnosťou, 
adresovanou krakovskému kardinálovi. Napríklad richtári 
obcí Jurgov, Čierna Hora a Repiská podali, 26. marca 1932, 
sťažnosť na správcu jurgovskej farnosti, dp. Antona Sikoru, 
že zakazuje spievať v kostole slovenské nábožné piesne. 
Vo vybavení sťažností knieža Sapieha dekrétoval kuriálnej 
kancelárii: „Odpisać, aby od czasu do czasu śpiewano pieś-
ni słowackie“13.

Archiválie Biskupského úradu v Spišskej Kapitule doku-
mentujú len jeden medzivojnový prípad hľadania pomo-
ci u spišského biskupa. V septembri 1920, kňaz František 
Móš, toho času správca tribsškej farnosti, prosil cirkevnú 
vrchnosť o záchranu slovenských cirkevných škôl v Poľsku. 
Móšov list vybavil vtedajší riaditeľ Biskupskej kancelárie, 
Ján Vojtaššák, ktorý správcovi Tribša dal nasledovnú od-
poveď: „v školskej záležitosti spišská diecezálna vrchnosť 
nemôže naskrze zaujať nejaké stanovisko, ktoré by od-
porovalo nariadeniam poľskej vlády. [...] Túto školskú zá-
ležitosť, akokoľvek mi to protivné znie, musíte si dobro-
myseľne vyjednať so škôldozorcom v Novom Trhu. Dobre 
bude, keď aj tam zaujmete rázne stanovisko, ani nie tak 
Vy, ako údovia školskej stolice“14. Strohá formulácia Voj-
taššákovej odpovede znie tvrdo. O niečo ho zjemnila časť 
vety „akokoľvek mi to protivné znie“. Z formálneho, v tom 
aj z právneho, hľadiska je však obsah odpovede absolútne 
korektný.

Veľkú angažovanosť spišského biskupa v obrane slo-
venského duchovenstva a vôbec slovenského ľudu na 
severnom Spiši a hornej Orave, môžeme dokumentovať 
najmä v rokoch 1945–1946, keď v zmenených politických 
a sociálnych povojnových podmienkach Slováci v Poľsku 
potrebovali, ako nikdy predtým, pomoci najvyššej mravnej 
autority, akou bol pre nich spišský ordinarius.

Poradie obranných akcií, ktoré podnikal významný ro-
dák zo Zakamenného v záujme poľských Slovákov, sme zo-
radili v zásade podľa chronológie. 

10 Vieme, že taký súhlas dostal novobelský a krempaský farár, 
František Móš. Pozri: F. Móš: Roky 1918–1939 na severnom Spiši. 
Bratislava, 1944, s. 13.

11 AKKM, APA 79 (Jurgów). Bez paginácie; Pers. A 1458a.
12 AKKM, APA 79 (Jurgów). Bez paginácie.
13 AKKM, APA 79 (Jurgów). Bez paginácie; por. tiež: J. Ciągwa: 

Kościół Krakowski..., s. 273.
14 F. Móš: Roky..., s. 8; I. Chalupecký: Biskup Ján..., s. 115.

Veriaci odchádzajú z kostola po bohoslužbe. 80-te roky 20. storočia v Novej Belej. Foto: 
archív redakcie Život 
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autor    DOROTA MOŚ
Žiaci Základnej školy v Novej Belej sa 21. októbra zišli s úsmev-

mi na tvári, radosťou a veľkou ochotou prísť do školy. Bol to pre 
nich, ale aj pre učiteľov a vôbec pre celú obec deň s veľkým D. Spl-
nil sa sen žiakov a učiteľov, ktorí sa už nemohli dočkať otvorenia 
novovybudovanej športovej haly. 

Všetci pozvaní hosti a, učitelia, žiaci a obyvatelia obce 
sa najprv zúčastnili sv. omše v kostole sv. Kataríny Ale-
xandrijskej, ktorú odbavoval farár kanonik Tadeusz 

Korczak na úmysel staviteľov, dobrodincov, žiakov a učite-
ľov. V kázni farár spomenul, že šport pomáha človeku, zvlášť 
mladému pri formovaní pevného charakteru, učí systema-
ti ckosti , vytrvalosti  a pracovitosti , ktoré v budúcnosti  využi-
je v práci alebo pri realizácii svojich plánov a snov. 

Po sv. omši sa všetci v slávnostnom sprievode presunu-
li ku škole. Skôr než všetci vstúpili do novovybudovaného 
objektu bola slávnostné prestrihnutá stuha a tohto piet-
neho aktu sa zúčastnili: vojt Gminy Nowy Targ Jan Smar-
duch, predseda gminej rady Wiesław Parzygnat, zástupky-
ňa Delegatúry kuratória osvety Maria Słońska – Halczak, 
riaditeľka ZŠ Lucyna Klukoszowska, vdp. Tadeusz Korczak, 
predsedníčka rodičovskej rady Paulina Zarębczan, posla-
nec Gminnej rady Paweł Długi a richtár obce Nová Belá 
Jozef Majerčák. 

Neskôr farár T. Korczak posväti l novú športovú halu 
a poprial, aby slúžila žiakom a celej obci. Následne pozvaní 
hosti a a zhromaždení žiaci, rodičia, obyvatelia obce vstú-
pili do nových priestorov, kde odzneli príležitostné prejavy. 
Riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí prispeli k vzniku tej-

autor    DOROTA MOŚ

to budovy. Poďakovala gmine, obci Nová Belá za fi nančnú 
podporu a zvlášť urbárskemu družstvu a ŠK „Łegi“. Staviteľ 
objektu odovzdal symbolicky kľúč od budovy do rúk voj-
ta a napokon riaditeľky školy. Zástupca poľského olympij-
ského výboru odovzdal oheň, ktorý slávnostne zažal vojt 
J. Smarduch. Napokon žiaci uviedli prítomným kultúrny 
program v slovenskom a poľskom jazyku. V rámci neho 
vystúpil folklórny súbor „Malí Beľania“, vo forme príbe-
hu bola uvedená história vzniku haly od začiatkov až po 
sprevádzkovanie s názvom “Ako sa stavala športová hala 
v Novej Belej“. Pekný program mali cheerleaderki zo ZŠ 
a krásne sa nám predstavili aj hosti a so Závažnej Poruby so 
svojím programom športovej gymnasti ky, za ktorý obdržali 
obrovský potlesk.

Medzi pozvanými hosťami boli o.i.: člen novotarské-
ho okresu Bogusław Waksmundzki, okresní poslanci: 
M. Kaczmarczyk, M. Ligęza, J. Guzik, gen. tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, delegácia zo Závažnej Poruby zo Slo-
venska, s ktorou udržujú družbu, riaditeľka gminej kniž-
nice M. Bednarczyk, bývalí riaditelia školy a učitelia, zá-
stupcovia škôl zo susedných obcí, zástupcovia miestneho 
urbáru, richtárskej rady, hasičov, športového klubu a ďalší.

Investí cia s celou výbavou stala 3 017 046, 94 zlotých. 
Bola fi nancovaná z rozpočtu: Gminy Nový Targ, Minister-
stva športu (1 000 000 zlotých) a z prostriedkov PROW 
2007-2013. Prispeli na ňu aj obyvatelia obce. Výstavba 

prebiehala v ro-
koch 2013-2014 
a vykonala ju fi rma 
GRAND Andrzej 
Grygiel z Jasiennej. 
Technické para-
metre: kubatúra – 
7 400 m³: výstavbo-
vá plocha – 923 m³, 
plocha na používa-
nie – 974 m³. 

Radosť žiakov a učiteľov 
z novopostavenej športovej haly

Kultúrny program v podaní žiakov ZŠ a hostí zo Závažnej Poruby

Riaditeľka ZŠ L. Klukoszowska prebrala symbolický kľúč od športovej haly za účasti 
hostí žiakov, rodičov a obyvateľov obce
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Podvlčianske trio na slovenčine
autor    MARIÁN SMONDEK

Na Základnej škole č. 2 v Podvlku, ktorá je súčasťou Združenej 
školy, sa slovenský jazyk vyučuje aj tento školský rok. Po odcho-
de žiakov 6. triedy do gymnázia bola vytvorená malá, trojčlen-
ná medzitriedna skupinka spomedzi mladších žiakov. Tatiana je 
druháčkou a Veronika s Gabrielom sú tretiaci. Slovenčinu ich vy-
učuje Mgr. Grażyna Kozaková. Doplním ešte, že o slovenčinu bol 
záujem aj medzi staršími žiakmi v podvlčianskom gymnáziu, kde 
sa na ňu zapísali dvaja žiaci. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že 
k vytvoreniu medzitriednej skupiny sú potrební podľa predpisov 
minimálne traja žiaci, v gymnáziu skupinka vytvorená nebola.

O tom, že táto trojčlenná skupinka zo základnej školy 
je síce malá, ale za to veľmi šikovná, som sa mal 
možnosť presvedčiť sa na vlastnej koži začiatkom 

novembra, keď som malých slovenčinárov osobne navští-
vil. V priebehu dvoch mesiacov sa toho stihli naučiť už na
ozaj dosť. Ako mi prezradila Grażyna Kozáková, vedia sa po 
slovensky pekne predstaviť a taktiež povedať, kde bývajú. 
Spoznali už slovenské pomenovania farieb, popasovali sa 
aj so slovenskými písmenkami, dĺžňami a mäkčeňmi. Zo-
známili sa so slovenskými pomenovaniami častí ľudského 
tela, a potom si nakreslili na papier spolužiaka a časti tela 
spoločne opisovali. Taktiež majú veľmi radi slovenský ča-
sopis Šikovníček, ktorý im pravidelne do školy prichádza 
a ktorý počas hodín slovenčiny aj pravidelne využívajú 
a prečítajú si ho od bodky do bodky.

Okrem týchto aktivít mali už možnosť vypočuť si nie-
koľko slovenských piesní, porozprávali sa s pani učiteľkou 
o svojej obci a naučili sa aj niekoľko zaujímavostí o zvierat-
kách. A keďže na Oravu medzičasom zavítala pani jeseň, 
aj tú si zobrali na hodine slovenčiny poriadne na pretras. 
Po tých dvoch mesiacoch by sa už nestratili ani na Sloven-
sku, stihli sa už naučiť slovenské ďakujem, prosím, nech 

sa páči, či prepáčte. Zaujímavosťou je, že všetky tri deti sú 
hudobne nadané a majú vynikajúci sluch. Vďaka tomu ich 
pani učiteľka cibrí v správnej výslovnosti jednotlivých pís-
men, a hlavne h a ch, ktoré vedia narobiť problémy.

A práve na hodine, ktorú som naposledy v Podvlku 
navštívil, sa malí žiaci učili dve netypické slovenské písmen-
ká: ä a ô. O týchto písmenkách bol celý príbeh o koníkovi 
a jeho rodine. Vystúpil v ňom otec kôň, matka kobyla 
i malinké žriebätko. Žiaci si ho celý prečítali a následne 
dostali do rúk nový Šikovníček, aby si ho zobrali domov, 
a mohli si ho celý pozrieť prv, ako s ním budú pracovať.  
A keď sa už naučili správne vyslovovať ô, hľadali spoločne 
slová, v ktorých sa toto písmenko nachádza a niekoľko do-
konca aj našli: môj, stôl, kôl, ôsmy a podobne.

Avšak prv, ako sme sa dostali ku koníkovi a jeho veľkej 
rodine, sa mi žiaci pekne prestavili, povedali, kde bývajú, 
opísali všetky farby, ktoré sa doteraz naučili a každý z nich 
zarecitoval báseň Jeseň. Všetci, a dokonca bez nátlaku, 
svorne tvrdili, že ich slovenčina veľmi baví, a sú radi, že sa 
ju učia. A to je veľká pochvala pre pani učiteľku. 

Na hodine, ktorú som strávil spolu so žiakmi, sa naučili 
ďalšiu báseň, tentokrát o slovenčine:

Slovenčina moja sladká,
drahá si mi ako matka.
Tvoje slová zvučne znejú, 
srdiečko mi stále hrejú.
Verím, že optimizmus mladých školáčikov neopustí  

a o niekoľko mesiacov sa s chuťou pripravia na recitačnú, 
ako i vedomostnú súťaž. Dokonca som sa s nimi rozprával 
aj o Fašiangoch v Krempachoch a nebol by som vôbec pre-
kvapený, keby na tie budúcoročné spoločne zavítali. Ako 
mi prezradili, kroje už majú, nuž len naučiť sa nejakú pek-
nú, ľubozvučnú slovenskú pesničku a veľmi radi ich priví-
tame na scéne. 



Otvorenie kaviarne v Novej Belej
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej začína po-

maly slúžiť ľuďom. Po jeho slávnostnom otvorení koncom 
septembra t.r., bola 18. októbra spustená do prevádzky ka-
viareň Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá bude k dispozícii tu-
ristom, ubytovaným hosťom i tunajším obyvateľom. Otvo-
renie si nenechali ujsť miestni všetkých vekových kategórií 
a po 19. hodine postupne zaplnili obe sprevádzkované 
miestnosti. Všetkých prítomných čakalo malé prekvapenie 
v podobe uvítacieho nápoja zdarma. Momentálne sú v ka-
viarni, ktorá bude otvorená každý deň v popoludňajších 
hodinách, podávané len nápoje, postupne by sa však mal 

sortiment rozširovať i o stravovacie služby. Na svoje by si 
čoskoro mali prísť aj športoví fanúšikovia, ktorí budú môcť 
sledovať zápasy na veľkoplošnej obrazovke, pričom k dis-
pozícii bude tiež niekoľko programov v slovenskom jazyku. 
Názov kaviarne „Bumerang“ má upozorniť návštevníkov 
na jeden z najvýznamnejších nálezov v novobelianskom 
katastri, a to najstaršieho nájdeného bumerangu na svete, 
ale taktiež vyjadriť nádej, že kto raz do Centra slovenskej 
kultúry v Novej Belej vstúpi, vždy sa tu rád, ako pomyselný 
bumerang, vráti. (mm-m)

Pápežské dni v Repiskách
Pápežské dni v Repiskách – Groholovom potoku majú 

svoju niekoľkoročnú tradíciu. V tomto roku sa konali 
v dňoch 18. a 19. októbra pod heslom „Ján Pavol II. – buď-

te svätými“ už po dvanásty 
krát, pričom boli spojené 
s tretím ročníkom Dekanských 
mládežníckych pápežských 
dní. Prvý deň sa teda v miest-
nom kostole Panny Márie 
ustavičnej pomoci zhromaž-
dila mládež i kňazi z bialské-
ho dekanátu. Stretnutie bolo 
venované Svetovým dňom 
mládeže, ktoré sa uskutočnia 

v Krakove v roku 2016. Na pravé poludnie sa konala sláv-
nostná omša, ktorú celebroval novokňaz, kaplán farnosti 
Groń-Leśnica dp. Jacek Jastrzębski a svojím spevom sprí-
jemnil mládežnícky spevokol z Grońkowa. Na druhý deň 
bol slávnostnou liturgiou otvorený dvanásty pápežský 
deň. Svätú omšu celebroval predstavený Kongregácie ma-

riánskych pomocníkov v Poľsku páter Jan Mikołaj Rokosz, 
MIC. Na omši sa predstavila aj domáca hudba Dziadonie 
a spevácka skupina Majus zo Zakopaného-Olcze. Popolud-
ní pokračovalo podujatie bohatým kultúrnym programom, 
pričom si návštevníci mohli pochutnať aj na regionál-
nej kuchyni. Pápežské dni v Repiskách boli zorganizova-
né riaditeľstvom a pedagogickou radou Základnej školy 
č. 2 v Repiskách, Kongregáciou mariánskych pomocníkov 
a miestnymi obyvateľmi, za podpory vojta gminy Sta-
nisława Łukaszczyka, radných, pracovníkov gminy a iných 
sponzorov. (mm-m)

Bývalá slovenská škola v Kacvíne opravená
Kacvín je opäť o trochu krajšou obcou, keď sa budo-

va bývalej slovenskej školy vedľa kostola zmenila zo zrú-
caniny na novú, peknú, zrekonštruovanú stavbu, hoci nie 
úplne dokonale, keďže nad vchodom chýba príslušný rok 
1896. Ako sme už písali v minulosti, pôvodným zámerom 
obce bolo síce jej zbúranie, avšak na základe intervencie 
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gen. tajomníka SSP Ľ. Molitorisa sa ju podarilo zapísať do 
zoznamu kultúrnych pamiatok, a takýmto spôsobom za-
chrániť pred likvidáciou. Budova bola opravená v rámci 
projektu, ktorý realizuje mesto Spišská Stará Ves spoločne 
s obcou Osturňa a gminou Nižné Lapše a mala by v budúc-
nosti slúžiť ako turistické informačné centrum. 

Pripomeňme azda ešte, že o jej vybudovanie sa zaslúžil 
rodák z Nedece, slovenský kňaz Daniel Udránsky. (mm-m)

VII. ročník výtvarnej súťaže Jeseň na Spiši
Krempašský kultúrny dom bol organizátorom výtvarnej 

súťaže Jeseň na Spiši, ktorej sa zúčastňujú deti z mater-
ských a základných škôl. Tento rok sa do súťaže zapojili aj 
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deti z Jurgova a Novej Belej. Súťaže sa zúčastnilo 32 mla-
dých umelcov, ktorí predložili 29 prác a dve súborné prá-
ce. Deti pracovali rozličnými výtvarnými technikami a po-
užívali aj prírodné materiály. Ich práce hodnotila porota 
v zložení: B. Florczyk, Z. Surma, Z. Kalata. Výber bol nároč-
ný, lebo práce boli zaujímavé, estetické a pestrofarebné. 
Porota odmenila účastníkov v troch vekových kategóriách: 
5-6 rokov, 7-9 rokov a 10-13 rokov. Ceny do súťaže nakú-
pilo Gminné kultúrne centrum v Łopusznej. Počas vyhod-
notenia súťaže deti recitovali básne riaditeľky kultúrneho 
domu v Krempachoch M. Krzysztofekovej. (fp)

V Kacvíne ukončili opravu cesty
V Kacvíne bola ukončená modernizácia ul. sv. Anny. 

Gminný úrad realizoval modernizáciu v rámci projektu 
Prestavby a opravy gminnej cesty č. K 362519, ul. sv. Anny 
v Kacvíne. Táto investícia sa uskutočnila v rámci podpory 
zo štátneho rozpočtu z dlhoročného programu s názvom: 
Národný program prestavby lokálnych ciest – II. etapa.  

vysviacky. Jubilant prijal blahopriania od tých najmenších 
až po dospelých predstaviteľov farnosti. Počas homílie po-
ďakoval všetkým tým, ktorí mu pomohli na jeho ceste ku  
kňazstvu a nezabúdajú naňho ani teraz, keď hlása evanje-
lium medzi veriacimi. Kňazovi Januszovi Šoltýsovi prajeme 
Božie požehnanie a opateru Panny Márie. (sp)

Púť katolíckej mládeže do Krakova
Dňa 18. októbra 2014 v rámci 44. púte Združenia kato-

líckej mládeže (poľ. Ruch Apostolstwa Młodzieży) v Centre 
Jána Pavla II. „Neľakajte sa“ v Krakove bola celebrovaná 
slávnostná sv. omša, počas ktorej animátorom apoštol-
ských skupín krakovskej arcidiecézy bolo udelené sláv-
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V rámci modernizácie bola opravená cesta, chodník, pre-
stavaný most, vyčistené a upravené priekopy a krajnice, 
namontované zvodidlá na nebezpečných úsekoch cesty, 
urobené vodorovné a zvislé značenie cesty. Obyvatelia 
obce konečne môžu používať peknú cestu, o akej snívali 
už dlhé obdobie. (aj)

Slávnostné hody v Jurgove
Druhú októbrovú nedeľu sa v Jurgove konal odpust pri 

spomienke Ružencovej Panny Márie, ktorej socha sa na-
chádza v ľavom bočnom oltári v miestnom kostole sv. Se-
bastiána. Slávnostnú sv. omšu slúžil krajan vdp. Janusz Šol-
týs, ktorý oslávil tento rok jubileum 25. výročia kňazskej 

nostné požehnanie a noví členovia prijali animátorský kríž 
z rúk bp. Damiana Muskusa. Medzi novými členmi Zdru-
ženia katalíckej mládeže sú aj jurgovské dievčatá: Anna 
Chovaniec, Aleksandra Plucińska, Anna Plucińska a Joanna 
Zagata. (sp)

Úspech ľudovej kapely z Jurgova
Jurgovská kapela v zložení: Magdalena Dziurka, Mał-

gorzata Matys, Judyta Ptak a Igor Skrzypaszek získali  
III. miesto počas 39. konkurzu súťaže hudieb Tomasza 
Skupnia v Novom Targu, ktorá sa konala 12. októbra t.r. 
Prehliadky sa zúčastnilo niekoľko kapiel z Podhalia, Oravy, 
Pienin a Spiša. Jurgovská kapela sa zúčastnila tejto súťaže 
po prvýkrát prezentujúc spišské melódie a hneď aj úspeš-
ne. (sp)

17KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56



Výstava detských prác zo súťaže Ludwika Kor-
koša vo Vyšných Lapšoch

Dňa 27. októbra t.r. bola v klubovni SSP vo Vyšných Lap-
šoch sprístupnená verejnosti posúťažná výstava výtvar-

ných prác, ktorej autormi sú odmenené v nej deti a mlá-
dež zo Spiša a Oravy. Názov vlaňajšej súťaže znel: Odkaz sv. 
Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu. Výstavu pripravila 
redakcia Život v spolupráci so Slovenským inštitútom vo 
Varšave. Je to cyklická výtvarná súťaž Ludwika Korkoša, 
ktorú redakcia Život vyhlasuje vždy na začiatku nového 
školského roka za účelom propagácie výtvarného umenia 
medzi mladými nádejnými autormi. Výstava bola doteraz 
prezentovaná v klubovniach SSP v Jablonke, Kacvíne, v Ga-
lérii Slovenského inštitútu vo Varšave a v Bulharskom inšti-
túte vo Varšave.

Do lapšanskej klubovne si ako prví prišli pozrieť výsta-
vu žiaci zo základnej školy bl. Jána Pavla II. z Vyšných Lápš 
spolu so svojimi vyučujúcimi. Je tam prezentovaná odme-
nená práca jednej z ich spolužiačok a jednak boli zvedaví 
na práce, ktoré vytvorili ich rovesníci z iných škôl. Keďže aj 
niektorí školáci z Vyšných Lápš posielajú práce do súťaže 
a snívajú o tom, aby aspoň raz boli aj niektorí z nich autor-

mi prezentovaných prác. S výstavou ich oboznámila vedú-
ca klubovne a zároveň redaktorka časopisu Život Dorota 
Moś. Deti si odniesli so sebou katalógy z výstavy.

Všetkým záujemcom odporúčame výstavu, ktorá bude 
prezentovaná dokonca tohto kalendárneho roka v otvára-
cích hodinách klubovne. (dm)

Nová čistička odpadových vôd v Dolnej Zubrici
Dňa 17. októbra 2014 bola v Dolnej Zubrici slávnost-

ne otvorená nová čistička odpadových vôd. V tejto obci 
už síce posledných šestnásť rokov fungovala čistička, ale 
tá bola už stará a vyžadovala aj modernizáciu a zmeny. 
Postavený bol nový reaktor SBR, nastala výmena všetkých 
využitých súčiastok, namontovaný bol nový systém me-
chanického čistenia odpadových vôd, stanica dúchadiel, 
odvodňovania kalu a znovuzískavania vody. V súčasnosti 
sú všetky procesy v čističke odpadových vôd riadené s po-
mocou modernej automatiky. Prevádzková výkonnosť čis-
tičky bola zvýšená na Q = 625 m3/dobu. Túto investíciu 
financovala Gmina Jablonka z vlastného rozpočtu. Podu-
jatia sa zúčastnili zástupcovia gminy Jablonka, obce Dolná 
Zubrica, poslanci gminej rady a okresu, ako aj miestny fa-
rár. (zdroj: www.gminajablonka.pl)

Hody na sv. Martina v Krempachoch
Dňa 11. novembra krempašskí farníci a hostia zo ši-

rokého okolia početne prichádzali do farského kostola  
sv. Martina na slávnostné sv. omše o 10.00 a 11.30 hod, 
aby oslávili patróna svojej obce a ďakovali mu za opateru 
i požehnanie, ktorým ich obdaroval. Hodové sv. omše slúžil 
vdp. Paweł Kubani, farár v kostole sv. Kríža v Krakove, ktorý 
zároveň hlásal kázne o jednote a bratstve medzi národmi 
vyplývajúcej z Kristovho učenia. Slovenskej bohoslužby sa 
zúčastnil aj dekan vdp. Ondrej Želonka zo Spišských Ha-
nušoviec. Slávnosť spestril spevokol Kantata pod vedením  
J. Pierzgu a domáca dychovka. Mladí i starší farníci boli ob-
lečení do spišských krojov, čo veľmi pekne vyzeralo najmä 
počas slávnostnej procesie. Deti sa najviac tešili stánkom 
s rozličným tovarom, v ktorých si po bohoslužbách veľmi 
rýchlo niečo pre seba vyhliadli. (fp)

Foto: Kajot
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XVIII. festival náboženskej piesne na Orave 
„Stabat Mater”

V posledný októbrový víkend sa v Jablonke uskutočnil  
XVIII. festival náboženskej piesne „Stabat Mater”. Počas 
prvých dvoch dní, v piatok a v sobotu sa prezentovalo viac 
ako 400 osôb, ktorí vystúpili s náboženskými piesňami. 
Vystupujúcich hodnotila porota v zložení: predseda poroty 
Marek Ciesielski, Krzysztof Staszkiewicz a Konrad Sowiński. 
Na festivale mohli vystúpiť záujemcovia z celého Poľska.
Cieľom festivalu je vytvorenie prostredia na stretnutie 
mládeže, detí i dospelých, aby mohli spoločne chváliť 
Boha hudbou a spevom.

Tretí deň festivalu, nedeľa patrila vyhodnoteniu a vy-
hláseniu výsledkov. Úvod patril tombitám Haniaczykow-
cov. Odmeny a diplomy vystupujúcim odovzdal vojt gminy 
Jablonka, jablonský kaplán Mariusz Olszowski a riaditeľ 
Združenej školy v Jablonke Piotr Męderak. Následne sa na 
scéne prezentovali laureáti Grand Prix z vlaňajšieho festi-
valu a taktiež víťazi toho tohtoročného.

Porota si v priebehu dvoch dní vypočula 32 sólistov a 
skupín, ktorí boli hodnotení v štyroch kategóriách: sólisti 
do štrnásť rokov (víťazom sa stala Julia Jarząbek z farnosti 
Kráľovnej Hedvigy v Novom Targu), sólisti mládež a dospe-
lí (víťazom sa stala Klaudia Milaniak z farnosti sv. Stanisla-
va, biskupa a mučeníka vo Fridmane), skupiny a spevokoly 
do štrnásť rokov (Grand Prix – Sta Allegro z farnosti Po-
mocnice kresťanov v Skawe), skupiny a spevokoly mládež 
a dospelí (Chór Lýcea a Gymnázia Únie sestier Obetovania 
preblahoslavenej Panny Márie z farnosti Nanebovzatia 
preblahoslavenej Panny Márie v Krakove).

Víťazom gratulujeme. (zdroj: jablonka.pl)

Zlatí jubilanti z gminy Jablonka
Dňa 18. októbra 2014 oslávili spoločne v Jablonke svoje 

zlaté jubileum manželské páry z gminy Jablonka. Najprv sa 
zúčastnili pri tejto príležitosti slávnostnej sv. omše, ktorá 
bola za jubilantov odslúžená v kostole Premenenia Pána 
v Jablonke. Celebroval ju jablonský farár, dp. Kazimierz 
Czepiel. 

Ďalšia časť slávnosti sa uskutočnila v Centre kultúry 
Hornej Oravy, kde jubilantom zahrala mládežnícka ľudo-
vá kapela, ktorá pôsobí v rámci Centra kultúry. Následne 
sa jubilantom prihovoril vojt gminy Jablonka A. Karlak 
a jubilantom odovzdal medailu za dlhoročné manželské 
spolužitie. Po slávnosti boli jubilujúci manželia pozvaní na 
slávnostný obed do neďalekej reštaurácie Pasieka. Medzi 
jubilujúcimi pármi nechýbali ani krajania, manželia Jerzy a 
Terézia Gajewskí z Podvlka a manželia Kulaviakovci z Dol-
nej Zubrice. (zdroj: jablonka.pl)

VI. memoriál Grzegorza Wesołowského
Tento rok sa už po šiestykrát uskutočnil memoriál  

Grzegorza Wesołowského vo volejbale. V štyroch špor-
tových halách v Załucznom, Pekelníku, Jablonke a Veľkej 
Lipnici boli rozohrané zápasy v 4 kategóriach. Do súťaže 
sa prihlásilo dovedna 37 družstiev mužov a žien, ktoré boli 
rozdelené do dvoch vekových kategórii. 

V kategórii gymnazistiek si najlepšie počínali žiačky 
Gymnázia v Załucznom, v kategórii gymnazistov vyhrali 
taktiež žiaci zo Załuczného. V skupine mužov sa najlepšie 
darilo družstvu „Wyindywidualizowani Indywidualiści” 
a v skupine žien zasa družstvu „Dziubasy”.

Atrakciou bola licitácia volejbalovej lopty s podpismi 
poľských volejbalistov, ktorí tento rok vyhrali majstrovstvá 
sveta. Suma 830 zlotých bola venované Združenia mentál-
ne postihnutých osôb „Barka“ v Jablonke.

Odmeny boli slávnostné odovzdané víťazom v reštau-
raci Pasieka v Jablonke. (ms)

Detská ľudová hudba Orawianie vyhrala!!!
V Novom Targu sa dňa 12. októbra t.r. uskutočni-

la XXXIX. súťaž podhalských ľudových hudieb Tomasza 
Skupnia. Toto každoročné podujatie priťahuje mnoho hu-
dobníkov zo širokého okolia. Súťaž je rozdelená do troch 
kategórii – deti, mládež a dospelí. A práve v tej detskej ka-
tegórii sa tento rok najlepšie prezentovala Detská ľudová 
hudba DFS Orawianie im. Heródka v zložení: husle Sabina 
Surowczyk a Patrycja Wójciak a basa Maciej Smoliński. 
Zahrali tak dobre, že bezkonkurenčne získali prvé miesto. 
Ako povedali porotcovia, ich piesne boli čisté a veľmi 
pekné. V tejto súťaži sa spomínaní hudobníci zúčastnili 
už po tretíkrát a zakaždým si svoje umiestnenie zlepšili 
o jeden stupienok. (zdroj: lipnicawielka.pl)
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Zo života Antona Kvašnicu
autor     MARIÁN SMONDEK

Životné spomienky sú niečím výnimočným, a  to aj napriek 
tomu, že častokrát opisujeme to isté obdobie, pretože udalosti 
života si pamätáme skrz naše životné skúsenosti, skrz samého 
seba. Pamätáme si, aký mali tieto momenty na nás vplyv, ako 
sme sa vtedy cítili a  na základe toho hodnotíme, či to bolo 
niečo pekné, alebo nie. A každý z nás si potom z celého spektra 
mnohých udalostí zapamätá len tie, ktoré sa výraznejšie dotkli 
jeho života. O  spomienkach a  životných skúsenostiach sme sa 
tentokrát porozprávali s Antonom Kvašnicom z Orávky.

Anton sa narodil v roku 1930 v Orávke v rodine Jo-
zefa a Cecílie Kvašnicovcov. Mal 
ešte šesť sestier a jedného bra-

ta. Ak by sme chceli zhrnúť jeho život 
do jednej vety, mohli by sme povedať, 
že ho prežil na svojej dedovizni. Do 
školy chodil v Orávke. Dodnes si spo-
mína, že do školy chodili boso. Všetky 
deti tak chodili. Prvé dva roky chodil 
do poľskej školy a potom ďalších päť 
rokov do slovenskej. V prvej triede, 
keď sme sa učili písmenká, ešte pred 
vojnou, sme sa okrem písania učili 
každé písmenko aj ukazovať. Pani uči-
teľka mala takúto metódu, aby nám 
uľahčila zapamätanie si jednotlivých 
písmen.

Z tohto obdobia si pamätám, že 
v Orávke sa pri kostole každoročne 
organizovali tzv. konské trhy. Začí-
nali po popolcovej stredy a trvali do 
stredy pred Veľkou nocou. Z blízkeho 
i ďalekého okolia prichádzali do Oráv-
ky kupci i predajcovia, do konca aj 
z Bochne. Neďaleko kostola mal žid krčmu, v ktorej sa do-
hadovali obchody, a neraz si v tom pomáhali aj bitkou. Tie-
to trhy sa konali po celý pôst v každú stredu.

Keď prišla v septembri vojna, chýr o tom sa niesol ce-
lou dedinou. Ženy strašne plakali, čo to bude, že bude zle 
nedobre. Anton si dodnes pamätá, že 1. septembra 1939 
bol piatok ráno. Od Lipnice prichádzali do Orávky nemecké 
vojská. A deti doma nevedeli vysedieť, lebo boli zvedavé 
na vojakov. Ktorési dieťa darovalo vojakom kvety a tí mu 
dali čokoládu. Toto sa rýchlo roznieslo, že Nemci dávajú 
za kvety čokoládu a tak deti rýchlo zbierali kvety a dávali 
ich Nemcom kvôli čokoláde. Takto sa začala vojna a hor-
ná Orava bola pripojená späť k Slovensku. Do Orávky prišli 
slovenskí učitelia, pretože poľskí vyučovať nemohli. Škola 
však nebola tak veľká ako dnes, bola malá a detí bolo veľa. 
Ako si Anton spomína: – Do školy sme mali vlastne len dve 
knihy: čítanku a počty. A ku knihám sme používali zošity. 
Mali sme ešte železné pero, aby sme mohli písať atramen-
tom. A to všetko sme nosili v takej platenej kapse. Z takého 
plátna sa šili aj nohavice. Knihy, z ktorých sme sa učili, boli 

však ešte československé, a v tom čase už bolo Slovensko 
a preto bolo Česko zatreté. V tom čase totiž nebolo v čom 
preberať, látok toľko nebolo ako dnes. Dokonca, keď mi 
kúpili kabát, to kúpili taký, že ako deväťročný som v ňom 
plával, a keď som mal 19 rokov, bol mi akurát. 

Anton si z obdobia Slovenska rád spomína na školský 
zájazd na Oravský Podzámok. Ešte dodnes sa usmieva, keď 
si spomenie na to, ako sa niektorí jeho spolužiaci báli zísť 
dole zo Citadely na dolný hrad. Hore vyšli bez problémov, 
avšak späť sa už zísť veľmi báli a len horko-ťažko sa potom 
učiteľom podarilo spolužiakov dostať dole. Do Trstenej šli 
na vozoch a potom ďalej vlakom. Pre mnohých zo žiakov 
to prvá cesta vlakom. Všetci sa chceli pozerať von oknom 
a tu ich neustále okrikovali, aby sa z okien nevykláňali.

Za Slovenska, počas vojny, sa na Orave žilo omnoho 
lepšie ako pred vojnou. Bieda nezmizla odrazu, ale kto 

chcel, dokázal si zarobiť. V tom čase 
úrady skupovali dokonca aj huby, a tých 
bolo odjakživa na Orave nadostač. 
Takže keď deti pásli kravy po lesoch, 
zbierali ich a sušili a potom predávali. 
Na hornej Orave dostávali taktiež prídel 
cukru a múky. Pred vojnou také niečo tu 
vôbec nebolo, v obchode bol cukor, soľ 
a tabak. Jednoducho predtým sa jedlo 
to, čo sa dopestovalo na poliach. Počas 
vojny sa rozvinulo dosť veľmi pašerác-
tvo, z Poľska pašovali kone a topánky, 
do Poľska zasa lieh.

Koncom vojny však na Oravu zavítal 
na niekoľko týždňov front. V dedine sa 
usadila Červená armáda, avšak nikomu 
sa spomedzi obyvateľov nič nestalo. 
Omnoho horšie dopadli Lipnice.

Po prechode frontu však zostala 
veľká bieda, vojaci zobrali kone, v de-
dine ich zostalo veľmi málo, Antonovej 
rodine zobrali aj dve prasce, keď odišli 
vojaci, nebolo čo jesť. K tomu prišla po-

vinnosť odovzdávať kontingenty – zemiaky, mlieko, ovos 
a pod. Bolo to síce zaplatené, ale veľmi slabo. Koncom voj-
ny a hneď po nej kradli po okolí aj lúpežné bandy, takže 
dobré časy sa zasa skončili.

Neskôr musel Anton odísť do vojska, kde strávil 19 me-
siacov. Počas nich prešiel kus Poľska. Keď sa vrátil z povin-
nej vojenskej služby, zostal doma pracovať na gazdovstve. 
Jeho rodičia mali 10 ha poľa, takže roboty bolo naozaj 
dosť. Ale to už boli iné časy ako pred vojnou. Okrem gaz-
dovstva, každý kto chcel, mohol si nájsť aj prácu. Anton si 
popri gazdovstve privyrábal ako stolár, kováč i ako murár, 
ako vraví, podľa toho, čo bolo treba.

Nakoniec na dedovizni, teda na pozemku, kde si pred 
tým postavil dom jeho dedko aj jeho otec, postavil dom aj 
on sám. Spolu s manželkou vychoval dve deti. O pár rokov 
neskôr si hneď vedľa postavil dom aj jeho syn Jozef.

Dnes si už spolu s manželkou užíva zaslúžený dôcho-
dok. Anton si radosť ducha udržal po celý život, prajeme 
mu teda, aby túto radosť nikdy nestratil a vedel ňou obda-
rovávať aj naďalej svojich najbližších. 

 ORÁVKA
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Výstava Veroniky Surmovej
autor    DUŠAN PODHORSKÝ
foto    Z ARCHÍVU V. SURMOVEJ

V priestoroch Slovenského inšti tútu vo Varšave sa kon-
com októbra t.r. uskutočnila vernisáž výstavy Veroni-
ky Surmovej. Za prítomnosti  veľkého počtu záujem-

cov, medzi ktorými nechýbali rodičia, príbuzní, kolegovia, 
profesori a obyčajní návštevníci, podujati e otvoril riaditeľ 
inšti tútu pán Milan Novotný. Vo svojom príhovore uviedol, 
že cieľom inšti tútu je propagovať kultúru a diela autorov 
zo Slovenska, ale aj umelcov hlásiacich sa k slovenskej ná-
rodnosti . Veroniku Surmovú  predstavil ako veľmi nadanú 
mladú krajanskú výtvarníčku, ktorá s vyznamenaním ukon-
čila štúdium na varšavskej Akadémii výtvarného umenia 
a svojou doterajšou tvorbou získala uznanie a vďaka tomu 
aj česť pre zorganizovanie výstavy v priestoroch Sloven-
ského inšti tútu. Kyti cou kvetov obdaroval pán riaditeľ nie-
len mladú umelkyňu, ale aj jej mamu Máriu Surmovú. 

Profesor Piotr Gawron, Veronikin promótor, ktorý uvá-
dzal vernisáž, poukázal na význam talentu v živote umelca 
a vôbec vysvetľoval čo je talent. Umelec nemá kopírovať 
skutočnosť. Umelec má dar videnia sveta po svojom. Aj 
v obyčajnej škvrne, ktorú si nikto nevšimne, umelec po-
strehne čosi zaujímavé, nevšedné. Veroniku označil za veľmi 
talentovanú, úspešnú, priebojnú, ale aj nádejnú umelkyňu.

Mladá umelkyňa Veronika Surmová vo svojom veľmi 
expresívnom a sugestí vnom vystúpení prezentovala svoju 

doterajšiu tvorbu, ktorá pozostáva z kresieb ilustrácii, re-
zieb, malieb, medailónov, ale hlavnou a najobľúbenejšou 
formou jej tvorby je keramika. A práve keramické práce so 
spoločným názvom Figuríny boli na výstave. Boli to práce 
z obdobia štúdia na vysokej škole, ale aj najnovšie z tohto 
roku. Veroniku zaujíma človek, ľudská postava so všetkými 
jej zvláštnosťami a nedostatkami. 

Na záver si účastníci vernisáže mohli pozrieť a obdi-
vovať vystavené práce, ale aj pochutnať na slovenskom 
červenom a bielom vínečku a zákuskoch, ktoré doviezli 
príbuzní zo Spiša. Výstava bola prístupná pre návštevní-
kov počas dvoch týždňov, od 28. októbra do 11. novem-
bra t.r. 

Autorka výstavy v kruhu rodiny

Z tvorby V. Surmovej

Dve generácie krajanských umelcov – E. Dodek 
a V. Surmová v spoločnosti M. Novotného

Početne prítomní milovníci umenia
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Rozprávkový podvečer
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Možno si ešte spomínate na časy, keď ste po večernom kú-
peli vhupli do vyhriatej postele, zaborili sa do mäkkých van-
kúšov a  otvorili veľkú rozprávkovú knižku plnú čarovných slov 
a  obrázkov. A  možno ste sa len schúlili do klbka a  v  prítmí 
načúvali rozprávkovým príbehom, ktoré sa odrážali od stien 
a  burcovali detskú fantáziu. Príbehom vzbudzujúcim prívaly 
emócií a  posilňujúcim vieru, že dobro a  spravodlivosť zvíťazia 
nad zlom a neprávosťou.

Do takéhoto sveta rozprávok sme sa mali možnosť 
opätovne preniesť v sídle Spolku Slovákov v Poľ-
sku v Krakove počas autorského večera spisovateľa 

Jána Milčáka a vernisáže výstavy autorky detských kresieb 
Renáty Milčákovej. Podujatie pripravilo vydavateľstvo 
Goralinga v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku, 
Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Krakove, 
Slovenským inštitútom vo Varšave, Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a Klubom nezávislých spisovateľov.

V dvoch domoch
Autorský večer spisovateľa Jána Milčáka sa konal 

v priestoroch redakcie krajanského časopisu Život, za 
účasti generálneho konzula Ivana Škorupu, šéfredaktorky 
Života Agáty Jendžejčíkovej s dcérkou, redaktorov Živo-
ta, študentov a lektorky slovenského jazyka JU v Krakove 
i iných záujemcov z radov poľských priateľov slovenskej 
kultúry.

Na pôde SSP všetkých srdečne privítal generálny ta-
jomník Ľudomír Molitoris a odovzdal slovo riaditeľke 
vydavateľstva Goralinga Ingrid Majerikovej. Tá stručne 
predstavila literárne mimoriadne činnú rodinu Milčákov-
cov, keďže okrem prítomného autora sa v tejto oblasti an-
gažujú aj obaja jeho synovia – básnik, prekladateľ a lite-
rárny teoretik Marián a Peter taktiež básnik a prekladateľ, 
ktorý vlastní vydavateľstvo Modrý Peter. Obaja v minulosti 
pôsobili ako lektori slovenského jazyka v Poľsku.

Potom sa už slova ujal samotný autor. „To čo ma tu 
stretlo, bolo niečo neobyčajné, príjemné a užitočné, nie-
čo, na čo budem dlho spomínať. Prišiel som do prostredia, 
ktoré si veľmi cením. Cením si prácu, ktorá sa vykonáva na 
tejto pôde, kde sa nachádzame a ktorá je užitočná tak pre 
Slovákov, ako aj pre Poliakov.“ – uviedol na úvod. Násled-
ne poslucháčov oboznámil so svojím rodným, a ako sám 
poznamenal rozprávkovým, mestom Levoča, kde býva, 
metaforicky, v dvoch domoch. Keďže dlhé roky pôsobil 
ako lekár, jedným z týchto domov je medicína, druhým 
domom zas literatúra.

A ako sa lekár ocitne v dome spisovateľov a obzvlášť 
v detskom svete? „Mám určitú afinitu voči deťom i deti 
voči mne,“ – objasnil Ján Milčák. Okrem toho je spisovateľ 
šesťnásobným starým otcom, a preto sa rozhodol, že pre 
každé vnúča napíše rozprávkovú knihu. Tak sa postupne 
zrodili: Rozprávka o Marianke (1990), Zuzanka a pán Odi-
lo (2004), Jakub s veľkými ušami (2010), Trinásta komnata 
(2011), či Jonatán malý ako omrvinka (2014), ktorý uzrel 
svetlo sveta na tlačiarenských strojoch Spolku Slovákov v 
Poľsku vo vydavateľstve Goralinga. Rozprávkový dlh má 
hádam len voči vnukovi Jurajovi, na ktorého však nezabu-
dol a napísal mu poviedku.

Počas príjemného rozprávania kolovali medzi prítom-
nými rozprávkové knihy i iná literatúra z pera Jána Mil-
čáka a každý tak mohol osobne nachvíľu načrieť do jeho 
tvorby. Tá viacerých účastníkov podujatia oslovila, o čom 
svedčí fakt, že po skončení autorského večera si niektoré 
publikácie, aj s podpisom autora, našli svoj nový domov. 
Taktiež do knižnice JU pribudol dar od vydavateľstva Go-
ralinga, a to Čarovný svet a skutočný život v slovenskej 

Počas besedy so spisovateľom Jánom Milčákom

 Otvorenie výstavy Renáty Milčákovej Umeniachtiví návštevníci
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rozprávke od Jána Doruľu a Od mýtov k rozprávkam (Ako 
vznikli slovenské rozprávky) od Miroslava Piusa.

Pre radosť
Pokračovaním rozprávkového podvečera bola vernisáž 

talentovanej ilustrátorky Renáty Milčákovej s príznačným 
názvom Pre radosť. Výstavu otvoril generálny tajomník 
SSP Ľ. Molitoris, ktorý vyjadril potešenie, že môže v spol-
kovej Galérii slovenského umenia privítať ďalšieho umelca 
zo Spiša a po dávke expresie zo štetca Kamila Kozuba, sa 
budeme môcť tentokrát preniesť do rozprávkového sveta 
levočskej maliarky. Uviedol, že knižná ilustrácia je nášmu 
vydavateľstvu blízka, keďže sa každodenne venujeme 
transformácii ilustrácií do kníh.

Následne predstavila umelkyňu prítomným divákom ini-
ciátorka výstavy, riaditeľka vydavateľstva Goralinga I. Maje-
riková a niekoľko slov predniesla tiež samotná ilustrátorka, 
ktorá, ako sama poznamenala, radšej pracuje so štetcom 
ako so slovom. Potom sa už umeniachtiví návštevníci 
venovali obdivovaniu knižných ilustrácií, komiksov i hier 
pre deti. K dispozícii na nahliadnutie bol tiež svetový uni-
kát, ktorý vznikol na Slovensku, v Levoči, vo vydavateľstve 
Modrý Peter, a na ktorého tvorbe sa podieľala aj prítomná 
ilustrátorka Renáta Milčáková. Išlo o rozprávkovú knižku pre 
nevidiace a slabozraké deti v Braillovom písme i klasickej la-
tinke s hmatovými ilustráciami, aby aj zrakovo postihnuté 
detičky mali predstavu o rozprávkovom svete. Návštevníci 
tak mohli doslova na vlastnej koži okúsiť, aké je poznávanie 
sveta len prostredníctvom hmatu.

Zazvonil zvonec
Vernisáže sa zúčastnilo tiež niekoľko krakovských umel-

cov, medzi inými aj džezový hudobník Jurek Bożyk, ktorý 
na záver zahral zopár slovenských piesní a prítomní tak 
mohli pri slovenskej hudbe, dobrom slovenskom vínku 
a pochutinách podiskutovať o umení i iných témach. Nuž 
a potom... zazvonil pomyselný zvonec a rozprávkový večer 
skončil. Všetci sa rozišli do každodennej reality, ale roz-
právkové príbehy a ilustrácie zostali čakať na ďalších čita-
teľov a obdivovateľov. Na všetkých sa tešíme v Galérii slo-
venského umenia v Krakove, kde bude spomínaná výstava 
prezentovaná do konca kalendárneho roku. 

JÁN MILČÁK sa na-
rodil 9. januára 1935 
v Levoči. Najskôr začal 
študovať na Pedagogic-
kej škole v Košiciach, 
ale následne prešiel na 
Lekársku fakultu Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Po ukončení 
štúdia pracoval ako lekár 
vo viacerých spišských 
obciach i ako riaditeľ ne-
mocnice s poliklinikou 
v Spišskej Novej Vsi. Svoje literárne prvotiny začal publikovať 
v Mladej tvorbe a iných literárnych periodikách. V sedemde-
siatych rokoch sa etabloval ako tvorca rozhlasových hier pre 
dospelých a mládež, ktoré boli preložené a uvedené v mno-
hých štátoch Európy, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Nemec-
ku, Česku, Bulharsku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, či 
Švajčiarsku. Okrem rozhlasovej dramatickej tvorby sa venu-
je aj písaniu divadelných hier, detských rozprávkových kníh 
a krátkych próz pre dospelých. Počas svojho činorodého ži-
vota získal viacero ocenení, medzi inými Cenu Mladej tvorby, 
niekoľkokrát hlavnú cenu na Festivaloch pôvodnej slovenskej 
rozhlasovej hry, Cenu VÚB, Cenu mesta Levoče, Cenu Združe-
nia rozhlasových tvorcov, Kultúrne ocenenie Fra Angelica, či 
Cenu Trojruža, ktorá sa udeľuje za vynikajúce literárne alebo 
literárnovedné dielo, významne prispievajúce k rozvoju slo-
venskej literatúry pre deti a mládež. Je zapísaný taktiež na 
čestnú listinu Medzinárodného združenia pre detskú knihu 
(International Board on Books for Young People), ktoré je 
medzinárodnou nevládnou organizáciou UNESCO so sídlom 
vo švajčiarskom Zürichu. Žije a pôsobí v Levoči.

RENÁTA MILČÁKOVÁ sa 
narodila 7. júla 1976 v Levoči. 
Vyštudovala slo venský jazyk 
a literatúru v kombinácii s 
francúzskym jazykom na 
Filozofickej fa kulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. A hoci 
nikdy neštu dovala výtvarníc-
tvo, jej nepopierateľný ta-
lent jej umožnil presadiť sa 
aj v tejto oblasti. Na svojom 
konte má už necelú desiatku 
ilustrovaných kníh, pričom niektoré z nich si odniesli slovenské 
i medzinárodné uznanie vo forme ocenení: Najkrajšia detská 
kniha zimy 2008, Najkrajšia kniha Slovenska 2009, či Najkraj-
šia detská kniha leta 2012. Publikácia Rozprávkový vláčik bola 
v roku 2010 zaradená do katalógu najkrajších a najlepších kníh 
pre deti a mládež celého sveta The White Ravens. Je taktiež 
autorkou hmatových ilustrácií v rozprávkových knihách pre 
slabozraké a nevidiace deti. Okrem knižnej ilustrácie sa venuje 
aj tvorbe komiksov a detských hier. Spolupracuje so sloven-
skými detskými časopismi Maxík a Zvonček i so zahraničnými 
periodikami pre deti a mládež Zornička (Srbsko), Vzlet (Srbsko) 
a Vjasolka (Bielorusko). Žije a pôsobí v Levoči. Viac o jej tvorbe 
sa môžete dozvedieť na webovej stránke artrm.weebly.com.

Rozprávkové knihy zaujali prirodzene najviac deti

KTO SA PREDSTAVIL V SPOLKU SLOVÁKOV
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 NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY

Ako šlo vajce na vandrovku? - Nuž urobilo si aj ono, 
ako si každý robieva: Kotúľ! zakotúľalo sa a pustilo 
sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do 

tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov, 
nuž veľa ani neopytujte sa, ako to mohlo byť; dosť, čo je 
o tom rozprávka.

Za starých časov išlo teda Vajce na vandrovku a stretlo 
tam raka.

„Kde ty ideš?” rečie mu ono.
„A ty že kde?” rečie mu on.
„Ja idem na vandrovku!”
„A veď ani ja nechcem byť horší od teba; pôjdem i ja!”
Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, idú; 

stretnú kačicu.
„Kde ty ideš?” opytuje sa vajce.
„A vy že kde?” rečie táto.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme traja.”
Kačica pristala; už boli traja. Všetko dobré do tretice!
Idú, idú; stretnú moriaka.
„Kde ty ideš?” rečie vajce.
„A vy že kde?” rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď do kamarátstva!”
Moriak pristal; boli štyria.
Idú, idú; stretnú koňa.
„Kde ty ideš?” rečie vajce.
„A vy že kde?” rečie kôň.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme piati.”
Kôň šiel; bolo ich, koľko na ruke prstov.
Idú, idú; stretnú vola.
„Kde ty ideš?” rečie vajce.
„A vy že kde?” rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď, väčšia hŕbka pýta viac.”
Vôl pristal; už boli šiesti.
Idú, idú pekne v hŕbke; stretnú ešte kohúta.
„Kde ty ideš?” rečie vajce.
„A vy že kde takto rozbehli ste sa?” rečie kohút.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme všetci siedmi!”
Dobre teda, už boli všetci siedmi dobrí tovarišia spolu!
Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smre-

činách omrkli a nevedeli ani sem, ani tam, a boli veru už 
aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru 
bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo 
rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek 
a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich 
v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo:

„No, len zleť skoro v tú stranu proti svetlu; ukážeš nám 
cestu. Ta pôjdeme, a čo by priam všetci čerti tam boli, mu-
sia nám dať jesť a musia nás prenocovať.”

Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako 
na hotové.

Aj našli chyžku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vaj-
ce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky 
vyjde stará baba.

PAVOL DOBŠINSKÝ

Ako šlo vajce na vandrovku
„Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro choďte preč, bo 

keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na 
kašu!” spustila baba na nich.

„Ech, zmelú-nezmelú; ty nestaraj sa o to, ale nám sied-
mim tovarišom daj jesť,” vraví vajce.

„A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadeja-
kých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič!” durila 
sa baba.

Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a za-
niesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy 
a pribehol naspäť.

Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmich stôl 
zastretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali 
sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila 
dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, 
lomozom, len tak hora prašťala.

Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volačo, vajce ju 
hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola 
postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka posla-
lo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahraba-
lo sa do pahreby; svetlo vyhasili.

Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidia.
„Čo či tá baba zaspala, či čo je to?” povedajú si.
„Hneď sa nazrieme, čo je to! Len vy trocha tu počkajte, 

aby ste nazbíjané veci na hromadu nestrepali!” povie naj-
väčší z nich a pobral sa dnu.

Vstúpi do pitvora. Tu vôl vezme ho na rohy a hodí otvo-
renými dvermi do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho 
kopytom.

„Ej, kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietim do očí!” 
rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti.

Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé 
uhlie na vajce. Fúk! puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú 
tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku 
krhle, že si tvár i oči vymyje. Ale ako načrie rukou, chytí mu 
rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu 
a narobí velký hurt! Na ten hurt strepoce kačka krídlami 
a zakáčka: ták, ták, ták! Moriak zahrmotí na peci lopatami 
a kývajúc hlavou, zahudruje: hudrý, hudrý! Kôň ešte len 
teraz vyhodil zadnými nohami náležité zbojníkovi do chrb-
ta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zasa vôl na rohy 
a vymrštil von na dvor; k tomu všetkému kohút na pántoch 
celým hrdlom sa ozýval: kikirí, kokoré!

Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku 
kamarátom.

„Ká skaza robí sa to tam?” opýtajú sa ho títo. A tento 
len tak chytá dych do seba, aby im odrazu všetko vypove-
dal:

„Hja, bisťuže dade, tam je veru zle. Chcel som sa pri-
krásť len tak na prstoch, a oni sami strčili ma tadnu medzi 
seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým 
má do činenia, fúk! vybúšil mi spod kochu puškár zrovna 
do tváre, dobre že mi oči nevytiekli; čiahnem rukou do 
krhly, že si oči vymyjem, tam krajčír s nožnicami leban 
mi všetky prsty odstrihol; a tobôž medzi lavicami tkáč ro-
zohnal krosna, tresol ma člnkom po hlave a volal: tak, 
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tak! Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal: udri, 
udri! Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len 
teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal 
ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal 
som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na ho-
tových viselniciach čakal na mňa kat a volal: sem s ním, 
sem ho hore!”

postaviť sa pred kráľa a ešte nevedeli tej veci ani vývod 
ani rozvod. Naveľa, naveľa voľakto im pošepol, kde by vy-
hľadali toho chudobného človeka, že im ten najskôr spod 
závozu pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa hneď všetci 
k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, 
aby im povedal, ako je to s tými troma grošmi. Ale on veru 
nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz a že kremä 
ešte ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej 
raži múka.

„Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme,“ ho-
vorili títo, „veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ty ani 
tak nesmieš pred neho?! Len daj voliak ináč nakriatnuť sa 
na tú rozpoveď.“

„A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nena-
pečieme!“

Pokúsili sa aj o to ostatné: Nasľubovali mu hory, doly; 
navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti 
má na čom žiť, aby im tú vec len rozpovedal. Ale on nič! 
Iba keď už peniaze naozaj na hŕbu nosili a on už dosť navy-
smieval sa im, že takí múdri páni nevedia si porady, vtedy 
vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaro-
val a riekol:

„No vidíte, tuná je kráľov obraz, sám mi ho podaroval, 
vidím ho dobre; nemám čo obávať sa, že by som prestúpil 
kráľov rozkaz. A tak vám čo chcem, vyjaviť môžem.“ - A vy-
javil im hádku!

Tu potom na tretí deň radcovia ľahko rozprávali s krá-
ľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale 
aj kráľ zavoňal, čo je vo veci; lebo dal zavolať chudobného 
človeka a opýtal sa ho:

„Povedzže mne Ty, ako je to, že si ty ináč statočný člo-
vek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému 
rozkazu?“

„Neprevinil som sa, najjasnejší kráľu, lebo som mlčal 
ako kameň, kým som neuvidel váš spravodlivý obraz. Tu 
ho mám ešte aj teraz, sami ste mi ho darovali“ - a vytiahol 
dukát s obrazom kráľovým a rozpovedal mu všetku prího-
du s tými dvanástimi, i ako hrozili i prosili, i nadarúvali sa 
mu, i ako on navysmieval sa im.

„No,“ povedal na to kráľ, „keď si ty taký múdry, že ty 
viac rozumu máš ako moji dvanásti radcovia, nebudeš ty 
viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán v mojom 
dvore prebývať a vedľa mňa v rade zasadať.“

„A vy?“ - to zas k tým radcom hovoril. - „Či sa vy ne-
hanbíte? Čože, akože teraz s vami? - Vám nielenže platy 
nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte!“

Neprišli tí viacej kráľa o plácu unúvať. 

Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich 
z chalupy, ale pobrali päty na plecia a zanechali tam aj 
všetku hotovizeň, čo kedy nazbíjali.

Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si po-
tom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, 
kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stra-
nou a neviem, kedy zídu sa zasa takto dovedna, ako tu boli 
zídení k jednému majstrovskému kúsku. 

PAVOL DOBŠINSKÝ

O troch grošoch

K opal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste 
priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na 
tom, že sám kráľ voľakdesi šiel po tej ceste a opýtal sa 

chudobného človeka:
„Povedzže mne ty, môj drahý, akú máš plácu na deň za 

túto ťažkú robotu?“
„Ha, najjasnejší kráľu, ja mám na deň tri groše.“
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 

troch grošoch vyžiť.
„Jaj, Vaša Jasnosť, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; 

ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam 
a kremä na tom treťom sám žijem.“

Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená; trel si rukou 
čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevy-
hútal nič, len pekne-krásne priznal, že on veru nerozumie, 
ako by to mohlo byť, z troch grošov i vracať i požičiavať 
i vyžiť.

„Nuž, najjasnejší pane,“ povie chudobný človek, „to 
je takto! Chovám si otca už starého a nevládneho, tomu 
vraciam; bo on ma vychoval. Ale chovám i jedného malé-
ho syna: tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem sa. 
A na treťom groši aj sám potrebujem žiť.

„No dobre, keď je tak,“ zaradoval sa kráľ. „Vidíš, môj 
drahý, ja mám doma dvanástich radcov a čím väčšiu im 
plácu dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú 
z čoho žiť a troviť. Teraz im ja zahádam túto hádku, čo si 
mi ty povedal. Ale ak by prišli k tebe opytovať sa, nepove-
dzže im, čo to znamená, - pokým len môj obraz neuvidíš.“

Ako to dopovedal, daroval ešte sedliakovi za hrsť duká-
tov a odišiel domov. Len čo došiel, dal zavolať tých dvanás-
tich radcov pred seba:

„Vy,“ povedá im, „čo na toľkých peňiazoch nemôže-
te vyžiť; jesto tu v krajine jeden človek, ktorý má na deň 
kremä tri groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičia-
va a iba na tom treťom sám žije - predsa statočne vyžije. 
Teraz, keď ste múdri, povedzte mne vy, ako je to možno; 
lebo ak mi do pozajtrajška nepoviete, dám vás všetkých 
z krajiny vyhnať, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli.“

Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov 
a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múd-
rejší a ono za rozum prostého človeka žiaden pohodiť ne-
mohol. Minul deň, míňal sa i druhý; na tretie ráno mali už 
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Nový minister zdravotníctva
 Začiatkom novembra podala de-

misiu ministerka zdravotníctva Zuza-
na Zvolenská, ktorá týmto aktom 
reagovala na výzvu premiéra Sloven-
skej republiky Róberta Fica a prevza-
la politickú zodpovednosť za avizova-
ný nákup predraženého CT prístroja 
do nemocnice v Piešťanoch. Tento 
nákup pripravil o kreslo aj podpred-
sedníčku parlamentu za SMER-SD 
Renátu Zmajkovičovú. Novým ministrom zdravotníctva sa 
stal doterajší štátny tajomník rezortu Viliam Čislák, ktoré-
ho 6. novembra vymenoval do funkcie na návrh vlády pre-
zident Slovenskej republiky Andrej Kiska. (mm-m)

Opozícia iniciovala odvolania
Dve noci a dva dni trvalo odvolávanie premiéra Róber-

ta Fica, ktoré iniciovala opozícia kvôli predraženému CT  
v piešťanskej nemocnici a údajnému vytváraniu korupč-
ného prostredia. Po takmer 49 hodinovej diskusii na mi-
moriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za 
jeho odvolanie hlasovalo 53 zo 133 prítomných poslancov, 
pričom proti bolo 79 zákonodarcov a jeden sa zdržal hlaso-
vania. Následná mimoriadna schôdza na odvolanie pred-
sedu NR SR Pavla Pašku skončila krátko po tom ako začala, 
keď poslanci neschválili program s návrhom na odvolanie 
predsedu parlamentu. (mm-m)

Stála konferencia
V posledných októbrových dňoch sa v bratislavskom 

hoteli Sorea uskutočnila Stála konferencia Slovenská re-
publika a Slováci žijúci v zahraničí 2014, ktorú organizu-
je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každé dva roky. 
Hlavnou témou konferencie bola problematika prístupu 
štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným 
menšinám a krajanským komunitám. Slovákov z Poľska 
zastupoval generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku 
Ľudomír Molitoris. Počas svojho niekoľkominútového vy-
stúpenia načrtol základné problémy slovenskej komunity 
v Poľsku. Závery konferencie si môžete pozrieť na stránke 
ÚSŽZ www.uszz.sk. (mm-m)

Vlaky na Slovensku zadarmo
Od 17. novembra môžu deti, žiaci, študenti denného 

štúdia do 26 rokov, všetci poberatelia dôchodkových dá-
vok zo Sociálnej poisťovne a taktiež osoby, ktoré ešte ne-
poberajú penziu, ale už dovŕšili 62 rokov, cestovať vlakmi 
na Slovensku zadarmo. Túto výhodu budú mať v štátom 
dotovaných vlakoch v druhej triede, nebude platiť však 
pre zrýchlené IC vlaky. Výhoda cestovania zadarmo platí aj 
pre spomínané kategórie obyvateľov zo štátov Európskej 
únie. Záujemcovia si musia zaobstarať na železnici nový 
preukaz a na každú jazdu vyzdvihnúť lístok, ktorý bude 
platiť na konkrétny vlak a čas. Na toto opatrenie plánuje 
slovenská vláda vyčleniť 13 miliónov eur. (mm-m)

Dni kresťanskej kultúry
Spišská Kapitula sa v dňoch 6. a 7. novembra stala de-

jiskom prvého ročníka Dní kresťanskej kultúry. Ich cieľom 
bolo vzbudiť u mladých ľudí ducha nábožnosti a ducha 
kultúrnosti podľa vzoru známeho talianskeho teológa 
Romana Guardiniho, na ktorého myšlienky na Slovensku 
nadviazal kňaz, teológ a filozof kultúry Ladislav Hanus, po-
važujúci za vrchol kultúrnosti nábožnosť. Počas dvoch dní 
sa uskutočnili prednášky zamerané najmä na kult patrónky 
Slovenska Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnila sa ich 
mládež od študentov stredných a vysokých škôl, cez umel-
cov a mladých intelektuálov. Organizátor podujatia, kňaz 
a historik Ľuboslav Hromják tak chce založiť každoročnú 
tradíciu pre intelektuálne založených kresťanov. (mm-m)

Prvá svetová vojna a Spiš 
V sobotu, 8. novembra, zorganizoval Spišský dejepis-

ný spolok v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade 
konferenciu pod názvom Prvá svetová vojna a Spiš. Počas 
takmer piatich hodín tu odznelo viacero zaujímavých pred-
nášok, ktoré budú publikované v ročenke SDS Z minulosti 
Spiša. Konferencie sa aktívne zúčastnila aj historička a re-
daktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris, ktorá 
prítomných oboznámila s problematikou poľského záujmu 
o Spiš počas prvej svetovej vojny. Po skončení podujatia si 
záujemcovia mohli pozrieť expozície Podtatranského mú-
zea. (mm-m)
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Odhalenie pamätnej tabule
text    ING. ŠTEFAN DŽURNÝ
foto    MILAN CHOMA, ĽUDOMÍR MOLITORIS

Dňa 19. októbra 2014 bola slávnostne odhalená pamätná ta-
buľa na fasáde obnoveného kultúrneho domu – úradovne v Červe-
nom Kláštore, venovaná botanikovi, pomocnému evanjelickému 
kňazovi, učiteľovi, poštovému doručovateľovi a významnému slo-
venskému buditeľovi – Václavovi Vranému, ktorý v obci Červený 
Kláštor (niekdajšej Podlechnici) pôsobil v  rokoch 1889 až 1898, 
pri príležitosti 85. výročia smrti tejto významnej osobnosti.

Vraný počas svojho života zozbieral 5 až 6 tisíc herbá-
rových položiek, ktoré sú umiestnené vo viacerých 
štátoch Európy. Nebol len dobrým vedcom, skvelým 

botanikom, ale bol aj nezabudnuteľným učiteľom a ná-
rodným buditeľom. Významne zasiahol do oblasti vzdela-
nia ako učiteľ i do oblasti kultúry ako divadelný ochotník 
a zberateľ ľudových piesní. Zasiahol aj do politického ži-
vota, bol publicista, milovník turistiky, ale jeho súputníci 
ho poznali predovšetkým ako skromného a obetavého 
človeka. V Pieninách Václav Vraný zbieral viaceré vzácne 
rastliny, majúce tu jediný, vzácny alebo hraničný výskyt, 
napr. chryzantému pieninskú pravú, borievku netatovú, 
chochlačku žltobielu, skopóliu kranskú, kostihoj srdcovitý, 
aj kríženca kostihoja srdcovitého a hľuznatého.  

Priebeh osláv
Celá slávnosť začala službami Božími o 13.00 hod. 

v miestnom evanjelickom kostole, ktoré slúžili: farárka 
Mgr. Ľubica Sobanská, senior Mgr. Roman Porubän a fa-

rárka Mgr. Mária Kováčová. Po náboženskom obrade sa 
zúčastnení presunuli pred obecný úrad v Červenom Kláš-
tore, kde sa po úvodnom privítaní účastníkov aktu od-
halenia pamätnej tabule starostom obce  Ing. Štefanom 
Džurným ujal slova riaditeľ Pieninského národného parku 
Ing. Vladimír Kĺč, PhD., ktorý predstavil osobnosť Vrané-
ho z profesného a odborného hľadiska. Potom nasledoval 
emotívny prednes  Vraného básne „Chrizantény“ v podaní 
Jána Bachledu. V krátkom príhovore predstavil verejnosti 
osobnostný a ľudský profil Václava Vraného a jeho vzťah 
k Terézii Vansovej iniciátor myšlienky osadenia tabule 
v obci Červený Kláštor – Mgr. Milan Choma. Ním napísanú 
scénku stretnutia V. Vraného s T. Vansovou na Rimavskej 
Pile v roku 1898 zahrali kežmarskí ochotnícki herci Ján 
Bachleda a Katka Gurková. Po ukončení konferencierka 
Eva Lainczová predniesla pozdravný list od primátora mes-
ta Tisovec Ing. Petra Mináča, kde Vraný strávil svoje po-
sledné roky života a 8. septembra 1929  skonal obklopený 
krásnou tisoveckou prírodou počas výstupu  na vrch Tŕstie 
neďaleko od Tisovca. Prítomných pozdravila aj praneter  
V. Vraného Dana Haumerová a jej dcéra Dana, ktorá staros-
tovi obce darovala prácu Terezie Haumerovej Život a dielo 
Václava Vraného. Po oficiálnych príhovoroch nasledoval 
akt samotného odhalenia pamätnej tabule posvätením 
božím slovom, ktoré predniesla evanjelická farárka Mgr. 
Ľ. Sobanská. Po slávnostnom odhalení pamätnej tabule 
starostom obce Ing. Š. Džurným a riaditeľom Pieninského 
národného parku Ing. V. Kĺčom sa prítomní presunuli do 
priestorov kultúrneho domu, kde bolo pre nich pripravené 
malé občerstvenie.

Kultúrny program osláv
Ako prví vystúpili absolventi súkromnej umeleckej 

školy Rosnička, ktorá má od tohto roku sídlo v Červenom 
Kláštore, ktorí predviedli tanečné vystúpenia a hru na kla-
víri. Po vystúpení pokračoval program príhovorom staros-
tu obce k jubilantom a dôchodcom v rámci mesiaca úcty 
k starším, kde si jubilanti prevzali vecné dary – pamätné 
plakety. O ďalší kultúrny program sa postarali herci divadla 
Commedia Poprad, ktorí sa predstavili v hre Skrotenie zlej 
ženy od Wiliama Shakespeara, v ktorej si mimochodom za-
hral v júli 1872 aj samotný Vraný so svojou budúcou man-
želkou Emíliou. Po ukončení divadelného predstavenia na-
sledovala voľná zábava. 

Inšpiratívne rozhodnutie spolupracujúcich 
subjektov

Na podujatí sa zúčastnili aj rímskokatolícki duchov-
ní z obcí, kde pôsobil Václav Vraný a manželia Vansovci. 
Organizátori zvlášť spolupracovali pri príprave podujatia  
s p. farárom Jánom Záhradnikom z Lomničky a riaditeľkou 
tamojšej ZŠ. Celým podujatím boli vzácni hostia Haume-
rovci tak nadchnutí, že poskytli s M. Chomom farárke  
Ľ. Sobanskej finančný dar pre podporu ekumenických, 
kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre zachovanie pamiat-
ky Vraného a Vansovcov v našom regióne. Veríme že táto 
spolupráca sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať. 

 Pamätná tabuľa Václavovi Vranému

Účastníci podujatia
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O slovenskej literatúre  
v Sosnovci

Inštitút slovanských jazykov Sliezskej univerzity v Katoviciach 
mal ďalšiu návštevu zo Slovenska. V dňoch  4. – 5. novembra 
2014 sa uskutočnilo stretnutie študentov slovakistiky s hostmi 
z Banskej Bystrice. Na pôdu Filologickej fakulty totiž zavítali  
Mgr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealáková, PhD., 
z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Univerzite 
Mateja Bela.

Utorkové predpoludnie sa nieslo v znamení didaktic-
kých hier pri výučbe slovenského jazyka, na zákla-
de ktorých sa študenti bližšie oboznámili nielen s už 

prebraným učivom, ale mali možnosť si upevniť a rozšíriť 
svoje vedomosti v rámci slovnej zásoby a tiež si prehĺbiť 
svoje znalosti z geografie Slovenska. Počas odľahčenej 
formy výučby slovenčiny pracovali študenti aj s textom 
slovenskej piesne, kde si precvičovali nielen porozumenie 
počúvaného textu, ale aj niekoľko gramatických javov.

V stredu sa prešlo od jazyka k súčasnej slovenskej lite-
ratúre a kultúre. Naše hostky nás na základe interaktívnej 
prednášky oboznámili so súčasnou pestrou paletou ume-
leckej literatúry. Študenti ocenili nielen samotný výklad o 
jednotlivých knihách, ale aj možnosť si ich konkrétne pre-
zrieť. Predmetom diskusie bolo niekoľko pálčivých otázok, 
z ktorých vyberám: Považujeme knihu za umenie alebo 
tovar? Ako sa spoločnosť konfrontuje s masovým nákla-
dom umelecky menej hodnotnej literatúry s knihami pre 
intelektuálov? Zaujalo nás tiež zdôvodnenie príčin prob-
lémov slovenských vydavateľstiev či fakt, ako sa spisova-
telia boria s problémom, ako zaujať svojho potenciálneho 
čitateľa. V rámci prednášky nechýbala ani konfrontácia 
slovenskej a poľskej súčasnej literatúry, pohľady a názory 
študentov na danú problematiku. 

Anna Helbik
študentka III. ročníka slovenskej filológie na Inštitúte slovanských 

jazykov FF SU v Sosnovci
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„Spojila nás pieseň“
Vo varšavskom sídle Poľského zväzu nevidiacich sa 

uskutočnil koncert zrakovo postihnutých spevákov z člen-
ských krajín V4 pod názvom „Spojila nás pieseň“. Marián 
Bango zo Slovenska, Anna Faderewska z Poľska, Radek Ža-
lud z Českej republiky a Mário Jánoki z Maďarska v zaplne-
nej koncertnej sále v pestrom programe prezentovali zná-
me diela klasickej i populárnej hudby autorov jednotlivých 
krajín, ale aj viaceré svetoznáme árie z talianskych opier. 

Sprievodným podujatím koncertu bola vernisáž vý-
stavy umeleckého zoskupenia SVETLO, ktoré pôsobí 
pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skupinu  
16 nevidiacich a slabozrakých výtvarníkov vedie akademic-
ký sochár Martin Dzurek. Umelci pracujú s rôznymi mate-
riálmi a technikami, prostredníctvom ktorých tvoria svoju 
vlastnú predstavu o svete. „Vyšehradský večer“ pripravil 
v rámci prebiehajúceho predsedníctva SR vo V4 Slovenský 
inštitút vo Varšave v spolupráci so Zastupiteľským úradom 
SR v Poľskej republike, Občianskym združením zrakovo po-

stihnutých AMBRELO z Bratislavy, Českým centrom a Ma-
ďarským inštitútom kultúry vo Varšave a Poľským zväzom 
nevidiacich. 

Patrycja Grabińska



Sedemdesiate výročie 
Slovenského národného 
povstania v Krakove

Výstava k 70. výročiu Slovenského národného povsta-
nia (SNP) bola počas nasledujúceho dňa, 23. októbra 
o 17:00 hodine, prezentovaná aj v priestoroch chod-

by Krajskej verejnej knižni-
ce (Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna) v Krakove. Na 
úvod prítomných privítal 
riaditeľ spomínanej inštitú-
cie Jerzy Woźniakiewicz a 
riaditeľ Slovenského inšti-
tútu vo Varšave Milan No-
votný. Spoluorganizátorom 
podujatia bol taktiež gene-
rálny konzulát Slovenskej 
republiky v Krakove. Potom 
sa už slova ujal historik Mgr. 
Juraj Lepiš, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zhromaž-
dených oboznámil s prezentovanou výstavou a stručnou 
históriou i súvislosťami udalosti, ktorá vošla do dejín pod 
názvom Slovenské národné povstanie. Viac o nej si mohli 
záujemcovia prečítať na vystavených paneloch, ktoré slo-
vom v poľskom jazyku i obrazom priblížili atmosféru vte-
dajších dní na území Slovenska, a to od počiatkov vojny až 
po jej koniec. Na záver sa účastníci pohostili dobrým slo-
venským vínom a inými drobnými chuťovkami slovenskej 
proveniencie. Výstava bola v priestoroch knižnice prezen-
tovaná do 10. novembra t.r. (mm-m)
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Rok 2014 je pre Slovákov výnimočný tým, že v ňom uplynulo 
presne 70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povsta-
nia. Je to bezpochyby príležitosť na oslavu a zaspomínanie si na 
hrdinstvo slovenských povstalcov. K  oslavovaniu sa pripojili aj 
študenti slovakistiky na Inštitúte slovanských jazykov Filologickej 
fakulty Sliezskej univerzity v Sosnovci. 

Od 20. do 30. októbra sa v budove fakulty konala vý-
stava organizovaná Slovenským inštitútom vo Var-
šave a Inštitútom slovanských jazykov, ktorej témou 

bolo práve 70. výročie SNP. Zahrňovala nielen fotografie 
z tohto obdobia, ale aj základné informácie o príčinách, 
priebehu a výsledkoch povstania. Práve tieto krátke texty 
boli nesmierne zaujímavé pre poľských študentov, pretože 
ich oboznamovali s dejinami najbližších susedov. Svojím 
spôsobom ukazovali tiež svojráznu paralelnosť vojenských 
osudov Poľska a Slovenska - prirodzenou v tomto kontex-
te sa stala ich myšlienková konfrontácia s vedomosťami 
o Varšavskom povstaní. Expozíciu si mali možnosť pozrieť 
nielen slovakisti, ale aj študenti iných odborov.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v stredu, 
22. októbra, za účasti vedenia Inštitútu slovanských jazy-
kov a pozvaných hostí: predsedu Spolku Slovákov v Poľ-
sku prof. dr. hab. Jozefa Čongvu a Mgr. Juraja Lepiša, PhD. 
z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Na vernisáži sa, bohužiaľ, 
nemohol zúčastniť riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varša-
ve, Milan Novotný, ktorý poslal všetkým prítomným svoj 
srdečný pozdrav.

Dôležitou súčasťou podujatia bola prednáška doktora 
Lepiša k problematike SNP, ktorá umožnila študentom slo-
vakistiky prehĺbiť svoje vedomosti a opýtať sa pri pohári-
ku slovenského vína na všetky pre nich zaujímavé fakty.  
Dr. Lepiš objasnil zhromaždeným predovšetkým zmysel 
a význam národného povstania Slovákov, oboznámil ich 
s jeho kľúčovými osobnosťami a momentmi. Mladí slova-
kisti mali tiež počas stretnutia šancu načrieť do odbornej 
literatúry, pozrieť si mapy a prečítať fragmenty historic-
kých dokumentov.

Atmosféra udalosti, hoci slávnostná, bola i veľmi pria-
teľská. Výstava sa stretla s veľmi pozitívnou reakciou štu-

K 70. výročiu SNP na Sliezskej univerzite

dentov. Nebolo to iba jedno z mnohých edukačných podu-
jatí – bola to akcia, ktorá napomáha zbližovať oba národy 
a ukazuje im, ako každý z nich bojoval za svoju identitu 
v ťažkom vojnovom čase. 

Dawid Wilken

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

Prehliadka výstavy

Dr. L. Spyrka, Mgr. J. Lepiš, PhD., PhDr. A. Goótšová, PhD. a prof. J. Čongva
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sank-
tuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch 
v Krakove o 15.30 hod.
• november – 9.11.2014
• december - 14.12.2014

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok me-
siaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• 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. Marti na o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.30 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasti ána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzati a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod. 
a fi liálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navští venia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 hod., 
fi liálka Tatranská Javorina - kostolík 
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Marti na o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

publiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny peda-
gogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný 
ústav Ľ. Štúra   SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v  zahraničí vy-
hlasujú 23. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou 
účasťou.

Cieľom súťaže je podchyti ť, rozvíjať a prehĺbiť záujem 
detí  a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o význam-
ných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miest-

ne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou 
slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlie-
nok v podobe prozaických žánrov a básní. 

23. ročník súťaže sa bude niesť v znamení 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si budeme pripomínať 
počas celého Roka Ľudovíta Štúra 2015 vyhláseného vlá-
dou Slovenskej republiky.

V roku 2015 si pripomenieme aj ďalšie významné vý-
ročia: 170. výročie založenia Slovenských národných no-
vín s prílohou Orol tatranský, 110. výročie úmrti a Jána 
Francisciho-Rimavského, 90. výročie narodenia Vladimíra 
Ferka, 10. výročie úmrti a Kláry Jarunkovej, 105. výročie 
narodenia a 40. výročie úmrti a Jána Kostru, 110. výročie 
narodenia a 55. výročie úmrti a Franti ška Hečka a 220. vý-
ročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a dru-
hov základných a stredných škôl na území Slovenskej re-
publiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahra-
ničí prostredníctvom škôl, spolkov a organizácií Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategó-
riách: práce žiakov 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ a žiakov 
1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, v 3. kategórii práce 
žiakov stredných škôl, v 4. kategórii práce žiakov zo zahra-
ničia. 

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných 
prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v sloven-
skom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená 
v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťaž-
nej práce musia byť nevyhnutne ti eto identi fi kačné údaje: 
meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, 
názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, mejlová 
adresa učiteľa, presný názov a adresa školy, mejlová ad-
resa školy. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za 
to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli 
už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za 
dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní 
súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho 
kola súťaže. 

Organizačný poriadok súťaže a text záhlavia (formu-
lár) sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pe-
dagogického ústavu www.statpedu.sk a na internetovej 
stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk (v sek-
cii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk).

Vybrané súťažné práce v slovenskom jazyku je potreb-
né zaslať do celoštátneho kola do 31. januára 2015 (Slo-
váci žijúci v zahraničí do 1. marca 2015) v štyroch exem-
plároch  na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 
830 00 Brati slava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, 
PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí 
na adresu: Mati ca slovenská, Krajanské múzeum Mati ce 
slovenskej, Mudroňova 1, 036 01 Marti n, Slovenská re-
publika alebo na mejlovú adresu domhronskeho@mati -
ca.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie 
o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.
sk, tel. číslo: 02/49276111). 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 23. ročníka súťaže 
bude 4. júna 2015 (štvrtok) v Nových Zámkoch. 

Za vyhlasovateľov súťaže 
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., 

riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

 ČITATELIA • REDAKCIA              
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Blahoželáme
Skôr, ako Ti šepne ráno a oči tvoje precitnú,
skôr, ako to povie vánok, čo pošle spať už tmu,
a skôr, ako prezradí nám Mesiac, že napĺňa sa deň,
v ktorom uzrela si svetlo sveta a preruší tým sen,
dovoľ popriať: Šťasti e sveta nech sprevádza Tvoj krok,
nech úsmev sídli v Tvojich perách a to rok čo rok,
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.
Tak skôr než vstaneš krokom rozospatých očí,
nech prebudí Ťa veršík prianí, čo do sna Ti vkročí.
Nech pohladí Ťa ešte v spánku dlaňou ruky Šťasteny,
lebo veru so šťastí m v ruke zaženieš i ťažké sny.

Túto krásnu gratuláciu zasielajú Terézií Majerčákovej 
z Novej Belej, ktorá dňa 24. októbra oslávila 25. narode-
niny, a všetko najlepšie jej prajú: rodičia, starká Helena, 
bratranec Kristi án s rodičmi, sestra, brati a, švagor a neter 
Nikolka.

***
Tým najkrajším pozdravom, 
čo na srdci máme, 
tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname 
a k narodeninám prajeme to, čo je najdrahšie - zdravie,
to, čo človek hľadá - šťasti e 
a to, čo človek pri troche porozumenia nájde - lásku. 
Všetko najlepšie! 

Helena Šoltýsová z Vyšných Lápš v novembri t.r. slávila 
svoje 89. narodeniny a tento vinš jej zasiela syn s manžel-
kou, vnuci, pravnuci a rodina Krišíková.

Prednáška o Slovákoch 
v Malopoľsku
Dňa 6. novembra 2014 sa v priestoroch Židovského 

múzea Halič (Muzeum Żydowskie Galicja) v Krakove 
uskutočnila prednáška generálneho tajomníka Spol-

ku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa o problemati ke 
Slovákov v Malopoľsku. Vo svojom referáte, ktorý obohati l 
zaujímavou obrazovou prezentáciou, oboznámil prítom-
ných záujemcov so slovenskou emigráciou na územie Ma-
lopoľska pred rokom 1920, dejinami slovenskej menšiny 
v súvislosti  s pripojením severných oblastí  Spiša a Oravy 
k Poľsku i vývojom a činnosťou spolkov združujúcich slo-
venskú minoritu od ich vzniku po skončení druhej svetovej 
vojny až do  súčasnosti . Prednáška sa niesla v priateľskom 
duchu, pričom poslucháčov zaujímali najmä rôzne aspek-
ty života slovenskej menšiny v súčasnosti . Zúčastnení si 
okrem nových poznatkov mohli z podujati a odniesť ti ež 
viaceré tlačoviny a propagačné materiály z tlačiarne a vy-
davateľstva Spolku Slovákov v Poľsku. (mm-m)

Deň na „oravskej pogrudke“

Dňa 16. októbra 2014 sa v Centre kultúry Hornej Ora-
vy uskutočnilo podujati e nazvané Deň na „oravskej 
pogrudke“. Počas podujati a boli pre deti  prichysta-

né viaceré umelecké a edukačné dielne s dôrazom na re-
gionálne prvky. V rámci nich svoju zručnosť prezentovali 
členovia Oravského klubu umelcov (poľ. Orawski Klub Ar-
tystów) – Magdalena Kostrzewa – Smreczak (keramika), 
Marian Smreczak (rezba), 
Bogusław Pieróg (rezba), 
Helena Kowalczyk (ručné 
výrobky), Elżbieta Kowalcz-
yk (ručné výrobky), Barbara 
Kowalczyk (ručné výrobky), 
Karolina Antolak (maľba), 
Krystyna Zahora-Buławska 
(ručné výrobky), Piotr Biłak 
(ručné výrobky), Andrzej 
Madeja (rezba), Aleksan-
der Węgrzyn (rezba), Michał Janowiak (rezba), Jerzy Fugiel 
(rezba), Marcin Lichosyt (rezba), Eugeniusz Lichosyt (rezba). 
Spomenutí  umelci mladým návštevníkom predviedli, ako sa 
vytvárajú tradičné časti  oravského kroja, sviatočné ozdoby 
a rôzne umelecké prvky každodenného úžitku. Rezbári po-
čas celého dňa tvorili svoje diela. (zdroj: jablonka.pl)
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ODIŠLI OD NÁS
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Dňa 30. septembra 2014 
zomrel v Nižných Lapšoch vo veku 
81 rokov krajan

FRANTIŠEK KAŇUCH
Zosnulý bol aktívnym krajanom, 

propagátorom a doručovateľom 
Života, členom miestnej dychovky 
a hasičského zboru. 

František Kaňuch sa narodil  
28. júla 1933 v Nižných Lapšoch v ro-

dine Františka a Rozálie. Zosnulý mal dve sestry Martu a Má-
riu. Mária zomrela v mladom veku a Marta sa vydala za Emila 
Kravontku z Nižných Lápš a ostala bývať v rodnej obci, neskôr 
sa vysťahovala do USA. František po absolvovaní slovenskej 
základnej školy ostal pomáhať rodičom na gazdovstve. Popri 
práci na hospodárstve sa v mladosti priučil aj murárskemu 
remeslu, vďaka čomu si neskôr mohol privyrobiť. 

V roku 1956 sa František rozhodol založiť rodinu s Má-
riou Babiašovou z Nižných Lápš. Spoločne vychovali tri deti. 
Popri gazdovaní hľadal aj iné príležitosti na obohatenie do-
máceho rozpočtu. Koncom šesťdesiatych rokov pracoval ako 
inštalatér v Spišskej Starej Vsi, potom v rokoch 1970 - 73 bol 
zamestnaný v stavebnej firme v Zakopanom. Neskôr praco-
val ako stavbár za Krakovom a v iných oblastiach Poľska. Kým 
on chodil za prácou, starostlivosť o hospodárstvo a výchova 
troch detí spočívala na pleciach jeho manželky Márie. Najstar-
ší syn Ján býva v Nižných Lapšoch, mladšia dcéra Mária po 
ukončení školy v Zakopanom odišla za prácou do Žywca, kde 
sa aj vydala a ostala bývať. Najmladší Jozef si našiel manželku v 
Czechowiciach-Dziedzicach a po svadbe sa tam presťahoval. 
V roku 1997 mu zomrela po vyše 40 rokoch manželstva man-
želka Mária. V rodnom dome ostal bývať sám, ale prichádzali 
za ním deti a vnuci.

Popri práci si František Kaňuch vždy našiel čas aj na ve-
rejnoprospešnú spoločenskú činnosť. Hneď po skončení 
základnej školy sa naučil hrať na trúbke a stal sa členom 
miestnej dychovky. S dychovým orchestrom sa zúčastnil 
mnohých podujatí, v tom aj prehliadok krajanských dycho-
viek. Od roku 1995 pôsobil v revíznej komisii nižnolapšan-
ského urbárskeho spolku a v tomto roku ho zvolili do funk-
cie predsedu urbáru. Ešte aktívnejšiu činnosť však vyvíjal v 
miestnej skupine SSP.

O činnosť v miestnej skupine sa zosnulý krajan František 
zaujímal už od detstva. Voľakedy tamojšia skupina pôsobila 
veľmi pružne. Do práce v Spolku ho pritiahol vtedajší pred-
seda Jozef Kravontka. Od roku 1968 plnil funkciu pokladní-
ka MS a v septembri 1988 ho zvolili po krajanovi Štefanovi 
Majerčákovi za predsedu a v tejto funkcii zotrval do roku 
2011. Vždy sa snažil robiť čo najviac pre udržanie sloven-
ského povedomia krajanov. Ako však spomínal, slovenský 
jazyk sa neučí na základnej škole, len na gymnáziu, ba ani v 
kostole sa už nespieva po slovensky. V tom videl veľký prob-
lém spojený so stagnáciou činnosti miestnej skupiny, ktorej 
členská základňa sa zmenšovala a starla. Mladí nejavili zá-

ujem o slovenské dianie. Uvedomoval si, že len moderná 
klubovňa alebo organizovanie kultúrnych podujatí spoje-
ných s prezentáciou slovenskej kultúry, by mohla priniesť 
nejakú zmenu.

Odišiel od nás dobrý otec, dedo, brat, svokor a známy. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS SSP v Nižných Lapšoch, redakcia Život

Dňa 22. októbra 2014 zomrela v Dolnej Zubrici vo veku 
88 rokov krajanka

MÁRIA ZAITZOVÁ
Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla 

do nás dobrá krajanka, starostlivá matka, svokra, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 25. septembra 2014 zomrela v Dolnej Zubrici vo 
veku 78 rokov krajanka

TERÉZIA KNAPČÍKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá kra-

janka, starostlivá matka, babička, prababička, svokra a ses-
tra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici

Dňa 28. októbra 2014 zomrela 
v Krakove vo veku 88 rokov krajanka

HELENA 
RÁKOSNÍKOVÁ
rodená Malik

Zosnulá bola dlhé roky zástupky-
ňou členov českej národnosti zdru-
žených v Spolku Slovákov v Poľsku. 

Prevzala túto úlohu po svojom zosnulom manželovi, ktorý 
bol Čechom a po jeho odchode do večnosti cítila potre-
bu pokračovania v jeho činnosti. Bola dlhoročnou pod-
predsedníčkou Miestnej skupiny SSP v Krakove a členkou 
Ústredného výboru SSP. Rada cestovala a prinášala zo 
svojich exotických ciest reportáže publikované na strán-
kach časopisu Život, ktorého bola vernou čitateľkou. Rada 
sa zúčastňovala akcií organizovaných Spolkom Slovákov 
v Poľsku a podujatí venovaných slovenskej i českej kultúre. 
Odišla od nás dobrá sestra, priateľka a známa. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krakove, ÚV SSP a redakcia Život
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Dňa 31. júla 2014 zomrel v Hornej Zubrici vo veku  
44 rokov krajan

LESZEK OMYLAK
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel od nás dobrý kra-

jan, syn, ujo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 27. septembra 2014 zomrela v Hornej Zubrici vo 
veku 92 rokov krajanka

LUDVINA MONIAKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života a jednou z najstarších 

krajaniek v obci. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá 
matka, babička, prababička, praprababička a svokra. Nech 
odpočíva v pokoji!

Dňa 17. októbra 2014 zomrela 
v Hornej Zubrici vo veku 85 rokov 
krajanka

GENOVÉVA KORBOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života. 

Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá matka, babička, prababička, 
svokra a sestra. Nech odpočíva v po-
koji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Hornej Zubrici

Každá bolesť časom zmierni sa. Dôležité je pochopiť, 
že najväčším prejavom LÁSKY je nechať SLOBODNE ODÍSŤ 
do svetla Božej milosti toho, koho skutočne milujeme. Raz 
každému z nás, jednému skôr inému neskôr, končí pobyt na 
Zemi v ľudskom tele ako schránke, ale ŽIJE ĎALEJ vo večnej 
blaženosti v nebi. Odovzdáme ho do rúk Boha ako živého 
ducha. Zapáľme bielu sviečku a pošlime s LÁSKOU svoju 
milovanú bytosť tam, kde jej je určené. Ďakujme za všetko, 
čo krásne nám bolo dopriate spolu prežiť a uvoľnime ju s 
LÁSKOU. Krása lásky a viery nie je v pripútaní k sebe, ale 
v tom, čo dáva slobodu a vzlet.

Dňa 29. októbra 2014 tragicky 
zahynul vo veku 21 rokov krajan 
z Nedece

MIROSLAV 
KVASNOVSKI

Zosnulý Mirko, ako ho všet-
ci dookola volali, bol nadaným 
hudobníkom, ktorého do tajov 

hudby a spevu od najmladších rokov 
zasväcovala mamička Žofka a babička 
Žofia. Svoj hudobný talent prezentoval 
od detstva na podujatiach organizova-
ných Spolkom Slovákov v Poľsku, na 
Slovensku a v rodnej obci. V poslednej 
dobe účinkoval v ľudových kapelách 
a hudobných skupinách. Slovenskými 
melódiami a spevom zaujal aj svoju 
snúbenku, s ktorou však im nebolo 
dopriate dlho spolu byť. Na rozlúčku 
nad hrobom mu snúbenka zaspievala 
slovenskú pesničku „Dobrú noc, môj 

milý, dobrú noc, nech Ti je sám Pán Boh na pomoc...“, čo 
zapôsobilo veľkým dojatím na celé smútiace zhromažde-
nie. V pamäti priateľov a známych ostane navždy živý naj-
mä svojou virtuozitou hry a radosťou, ktorá z nej plynula.

Odišiel od nás dobrý syn, vnuk, snúbenec, bratranec, 
kamarát a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci a redakcia Život

* * *
Rodina zosnulého Miroslava Kvasnovského vyjadruje 

poďakovanie všetkým, ktorí im prejavili v týchto ťažkých 
chvíľach sústrasť a zúčastnili sa poslednej rozlúčky s ich 
milovaným synom, vnukom, snúbencom a bratrancom.

Dňa 24. októbra 2014 zomrela v Nedeci vo veku 94 ro-
kov krajanka

MÁRIA VIDOVÁ
Zosnulá bola jednou z najstarších krajaniek v obci. Bola 

členkou miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku a ver-
nou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá kra-
janka, starostlivá manželka, teta a známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Dňa 3. novembra 2014 zomrela 
v Novej Belej vo veku 79 rokov kra-
janka

ANGELA 
MIŠKOVIČOVÁ

rodená Klukošovská
Zosnulá bola členkou Spolku a ver-

nou čitateľkou časopisu Život. Spolu s manželom prežili 
vyše päťdesiat rokov spolu a vychovali päť detí. Odišla od 
nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, matka, svokra, 
babička, prababička, teta a známa. Nech odpočíva v po-
koji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej



DOMINIKA JORDANOVÁ

SLIMÁK EMIL
Jedného dňa slimák Emil
zabudol si kdesi mobil.
Teraz ťahá ten svoj domček
k telefónnej búdke,
nič iné mu nezostáva,
len zavolať babke.

Babka kričí do slúchadla:
„Už viem, kde sa chyba stala!
Môj maličký Emil, 
v domčeku máš mobil!“

MILÉ DETI,
V tomto čísle sme pre vás pripravili hádanku s vetami. Doplňte chýbajúce slová. Napovieme vám, že všetky slová za-

čínajú písmenom G. Svoje riešenia nám pošlite do redakcie a odmeníme vás peknými slovenskými knihami nakúpenými 
do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V septembri sme odmenili: Annu Špernogovú 
z Kacvína a Júliu Cichońovú z Chyžného.

Z _ _ _ _ _ _ _ _ sme robili pekné                           . Naše                            od rána _ _ _ _ _ _ .

Z                             sa mi odtrhol _ _ _ _ _ _ . Máme                             ale nemáme preň _ _ _ _ _  .

TATIANKA PAPANOVÁ

HLADNÉ ZVIERATKÁ
Sťažuje sa kvočka kvočke:
„Už zas máme prázdne brušká!“
Naša mama ráno vstáva,
hladným kurkám papať dáva.
Babka zas prasiatku
dáva papať dobrôtku.
Aj my veru hladní sme, 
raňajky si prosíme!

34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2014

 MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Viete, že
kvety vo váze vydržia dlhšie, ak ich zo záhrady zrežeme ráno? Používame vždy ostrý nôž, pretože nožnicami sa stonka 
stlačí a porušia sa bunky kvetu.  (nájdi na obrázkoch 5 rozdielov a obrázky si vyfarbi)



TATIANKA PAPANOVÁ

HLADNÉ ZVIERATKÁ
Sťažuje sa kvočka kvočke:
„Už zas máme prázdne brušká!“
Naša mama ráno vstáva,
hladným kurkám papať dáva.
Babka zas prasiatku
dáva papať dobrôtku.
Aj my veru hladní sme, 
raňajky si prosíme!
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Spoločenstvo stromových 
ľudí a gravisystém
text a ilustrácie    IVANA PANČÁKOVÁ

Vizitka: Expedícia prevedená mnou, bádateľom a ces-
tovateľom Viliamom I., vek: 11 rokov

Navigácia: Cesta z paneláku juhozápadným smerom, 
asi 20 minút v pokojnom režime. Mestský park medzi dvo-
ma hlavnými cestami. Topoľové stromoradie pri potoku. 
Pozor! Vstup cez najvyšší topoľ.

Musel som vtedy sám seba presviedčať, že nesnívam. 
Naozaj som práve objavil nový svet? Som na návšteve 
u stromových ľudí? A sú tí to maličkí bieli ľudkovia fakt sku-
toční? Dokelu... ja naozaj letí m? Trochu sa mi scvrkol žalú-
dok, keď som si zrazu uvedomil ako vysoko som v korune 
stromu. Och, ako by bolelo pristáti e na zemi! Presne v tej 
istej chvíli ma bieli človiečikovia pusti li. Neskutočne som 
sa preľakol. Stuhol som, prestal dýchať a prižmúril oči. Pa-
dal som. Ale ako?! Veď ja som sa spúšťal pomaly a hlad-
ko ako pierko. Dokonca som sa aj tak pohojdával ... vľavo, 
vpravo ... presne ako pierko, alebo ako list, ktorý padá na 
jeseň zo stromu. Podo mnou som zbadal hrubý konár, na 
ktorom sedel maličký stromový človek a mával na mňa. 
Očividne to bolo miesto nášho stretnuti a. Počkal, kým sa 
pohodlne usadím a prehovoril:

- Si nový kamarát. Predstavím sa.
Napriek tomu, že bol človiečik taký miniatúrny, jeho hlas 

znel silno a presvedčivo. Slovíčka vo vete tak trochu sekal, 
ale vôbec ma to nevyrušovalo. Bol som zvedavý a tešil som 
sa na všetky nové informácie. A mimochodom, nemýlil som 
sa, lebo podľa jeho slov som bol naozaj na návšteve u stro-
mových ľudí. Žijú na tomto topoli ako jedno spoločenstvo. 

Spolu pracujú, zabávajú sa, skúmajú svet, ale aj ako jeden 
celok sa bránia pred nepriateľom. Fakt mi pripomínali roj 
včiel. Bieli ľudkovia však majú aj svoje špeciálne nadania. 

- Ja napríklad najlepšie ovládam reč zemských ľudí,  – 
pochválil sa môj nový priateľ.

Chcel som sa pýtať na ostatné vlastnosti  ľudí spoločen-
stva, ale moju pozornosť zaujalo niečo úplne iné. Odrazu 
sa toti ž okolo nás spusti l nebývalý ruch. Zvláštne zvuky, 
pískanie a hukot... a nepreháňam, naozaj v jednej sekunde 
okolo nás prefi čali na toboganoch stovky bielych stromá-
čikov. Akoby súčasne. Vo všetkých toboganových cestách 
naraz. Zachveli sa listy a ja som sa (ani teraz tomu nemô-
žem uveriť) odlepil od konára a vznášal som sa tesne nad 
ním. Môj biely kamarát sa len usmial.

- Toto viem vysvetliť.
Prv než začal záhadu objasňovať, zapol som malý dik-

tafón. A keďže si netrúfnem prerozprávať to, čo som vtedy 
počul, radšej tento rozhovor prepíšem:

- Vravel si tobogany? Gravisystém! Ale naozaj vyzerá ako 
tobogany...  je to však súčasť zložitého a premysleného me-
chanizmu. Za všetko môže vietor. Dobre počúvaj. Vy, zemskí 
ľudia, ste ešte stále neprišli na mnohé nápomocné možnosti  
vetra. Je to silný a nenahraditeľný pomocník. Aj my ho stále 
skúmame. Napriek tomu už celé stáročia vieme, že vietor sa 
nehrá s lístkami len tak, pre potechu oka. Trochu zrýchli mys-
lenie, mladý muž. Tým, že vietor rozochveje listy, rozkmitá sa 
aj priestor okolo nich. Zmení sa vibrácia a tým sa naruší pôso-
benie gravitačného poľa. Povedal som to komplikovane? Jed-
noducho – v tom rozkmitanom priestore nie sme až tak pri-
ťahovaní k zemi. Sme akoby ľahší a môžeme sa preto vznášať. 
Prijali sme pomoc vetra a začali tento jav využívať na prenos 
ťažkých vecí. Prestali sme šplhať po konároch a jednoducho 
sme iba lietali. Rokmi sa nám na tento proces prispôsobilo aj 
telíčko. Vždy sme boli malí a ľahkí, ale tým, že sme prestali 
chodiť a nosiť ťažké predmety, sa nám ruky a nohy časom 
zmenšili. Naopak hlava, ktorá neustále premýšľa, plánuje 
a kontroluje, tá ostala rovnako veľká. A zdá sa, že tak trochu 
nabrala šišatý tvar... aerodynamika. Chápeš, že? Nič však nie 
je dokonalé. Mali sme jeden veľký problém ...

- Bezvetrie!
- Správne mladý muž. Bez vetra nič nefungovalo. A tak 

naše najbelšie hlavy vymysleli náhradu. Dôkladný systém 
šmýkačiek – gravisystém. Ako si si isto všimol, gravisystém 
nepoužívame len tak hocijako. Spúšťame sa na ňom súčas-
ne, zladene. Pri presnom, súbežnom pohybe dokážeme 
toti ž vytvárať prúdenie vzduchu ako vietor, rozkmitáme 
vzduch a ten zas okolité lístky stromu. Čím väčšie, počet-
nejšie spoločenstvo a dokonalejší súlad, tým je vibrácia 
lístkov silnejšia. A môžeme sa vznášať!

Videl som to! Dokonca sám zažil! Mal som na jazyku 
ti síc ďalších otázok, ale biely človiečik odrazu vstal a hl-
boko sa poklonil. A s ním sa v tom istom čase poklonilo 
celé spoločenstvo stromových ľudí. Pochopil som, že moja 
návšteva sa skončila. Prv, než som sa pomaličky spusti l na 
zem, som však dostal zaujímavú pozvánku. Budúci piatok 
má spoločenstvo stromových ľudí každoročnú záhradnú 
slávnosť. A som na ňu srdečne pozvaný! Jupííí ... domov 
som šiel s úsmevom od ucha k uchu.

Pokračovanie nabudúce
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 ŠPORT

spracoval    MARIÁN SMONDEK
Medziškolský športový klub (MKS) „Babia Góra“ vo Veľkej 

Lipnici bol založený v  roku 1994, teda pred 20 rokmi. Zo začiat-
ku združoval predovšetkým mladých športovcov, ktorí hrali vo-
lejbal a  unihokej. V  rámci tohto klubu bolo pred 10 rokmi, t.j. 
v  roku 2004 založené futbalové družstvo seniorov, ktoré ešte 
v  tom istom roku odohralo zápasy v  rámci skupiny C Podhalskej 
futbalovej podoblasti (ďalej len PPPN) a  v  tabuľke tejto skupi-
ny obsadili hneď na začiatok vynikajúce 3. miesto. Vytvorenie 
futbalového mužstva vo Veľkej Lipnici bolo podmienené veľkým 
záujmom Lipničanov o tento šport. Do družstva sa v prvej sezóne 
zapísalo 30 osôb.

V sezóne 2005/2006 v skupine C obsadili Veľkolipniča-
nia druhé miesto a tak postúpili do skupiny B v rámci 
PPPN. V tej istej sezóne sa dostali až do štvrťfinále 

Poľského pohára v rámci PPPN. Po ukončení tejto sezóny 
sa rozbehla výstavba futbalového ihriska vo Veľkej Lipnici, 
pretože od roku 2004 si Veľkolipničania prenajímali ihrisko 
v Jablonke. Výstavbu ihriska financovala gmina na pozem-
koch bezplatne prenajatých od veľkolipnickej farnosti.

Sezónu 2006/2007 skončili Lipničania na 5. mieste sku-
piny B v rámci PPPN. A k záveru sezóny, dňa 6. mája 2007, 
odohrali prvý futbalový zápas na vlastnom ihrisku proti 
Białym z Bieleho Dunajca, ktorých porazili 3:0. Ihrisko bolo 
postavené vďaka svojpomocným prácam, do ktorých sa 
zapájali najvernejší fanúšikovia klubu. Okrem samotného 
ihriska boli v okolí ihriska vysadené stromy, urobené boli 
lavičky pre náhradníkov jednotlivých mužstiev, ako aj pre 
divákov na 300 miest. 

V sezóne 2007/2008 obsadili Veľkolipničania v skupine 
B v rámci PPPN 5. miesto. Futbalisti sa zúčastnili taktiež 
viacerých medzinárodných turnajov, či už u seba v obci, 
alebo v neďalekom Bobrove i Rabčiciach na Slovensku. 
V tejto sezóne bolo taktiež vytvorené družstvo mladšie-
ho dorastu, do ktorého sa zapísalo 30 mladých nádejných 
futbalistov. Ani dorastenci nezačali zle a v dorasteneckej 
podhalskej lige získali 2. miesto.

V sezóne 2008/2009 dosiahli veľkolipnickí seniori vy-
nikajúce úspechy – vyhrali skupinu B a tým postúpili do 

Futbalisti MKS Veľká Lipnica
skupiny A v rámci PPPN, teda do najvyššej podhalskej ligy. 
Úspešní boli aj mladší dorastenci. Popri nich bola vytvo-
rená ďalšia skupina – sekcia žiakov, ktorá začala trénovať 
futbal vo Veľkej Lipnici. V roku 2009 bol veľkolipnický 
predseda futbalového zväzu Stanisław Wojtusiak vyhláse-
ný za človeka roka v rámci súťaže, ktorú organizovali špor-
tové združenia na Podhalsku, za jeho činnosť v prospech 
športu na široko chápanom „Podhalsku“.

V sezóne 2009/2010 obsadili Veľkolipničania v skupine 
A v rámci PPPN 4. miesto. Vzhľadom na veľký záujem 
o futbal bolo vytvorené druhé veľkolipnické družstvo se-
niorov, ktoré sa umiestnilo na 7. mieste v skupine C. V roku 
2010 sa začala výstavba šatní pri futbalovom ihrisku.

Veľkolipničania v skupine A v rámci PPPN hrajú dodnes. 
Za tých niekoľko rokov sa v tabulke tejto skupiny umiest-
ňujú radšej v jej hornej časti. V sezóne 2010/2011 získali 5. 
miesto, v sezóne 2011/2012 obsadili 10. miesto, v sezóne 
2012/2013 zasa 4. miesto. V roku 2012 bola dokončená 
výstavba šatní.

Okrem uvedených úspechov v rámci podhalskej ligy 
treba ešte napísať, že sa štyrikrát umiestnili na treťom 
mieste v halovom futbalovom turnaji O pohár predsedu 
PPPN Nový Targ a to v rokoch 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009 a 2009/2010. V sezóne 2010/2011 v po-
hári v halovom futbale došli do semifinále a v sezóne 
2012/2013 tento turnaj v rámci PPPN vyhrali.

Veľkolipničania však nemajú len dobrých hráčov, ale 
i fanúšikov. Tí ich podporujú nielen vtedy, keď vyhrajú, ale 
i v ťažkých chvíľach prehry. Práve pre nich bola tento rok 
otvorená nová tribúna s kapacitou 300 miest. Vďaka tomu 
by sa futbalové ihrisko dalo využiť nielen v lete na futbal, 
ale počas zimného obdobia aj na beh na lyžiach a pod.

Futbalová sekcia športového klubu Babia Góra vo Veľ-
kej Lipnici sa za tých 10 rokov výrazne rozrástla a má už 
okolo 100 členov. Polovica z nich sú seniori, ktorí v dvoch 
mužstvách hrajú v skupine A a C PPPN. Okrem nich do tej-
to sekcie patrí dorast v počte okolo 30 futbalistov a žiaci, 
ktorých je okolo 20.

Klub vedie predseda Stanisław Wojtusiak, vedúcim dru-
žiny je Franciszek Skoczyk a trénerom Grzegorz Dziadoń. 



Zuzka varí  Z kuchyne dolnozemských Slovákov
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MOTO A VARENIE

Hyundai Genesis
Pred rokom Hyundai predstavil novú generáciu sedanu Ge-

nesis. Genesis sedan je bez centimetra dlhý päť metrov a  jeho 
rázvor dokonca o  pár milimetrov prerastá trojmetrovú hranicu. 
Napriek tomu je to skôr prerastený model vyššej strednej triedy. 

Skrýva v sebe vhodne 
usporiadané, overené 
prvky iných automo-

biliek. Síce to nie je origi-
nálne, zato naozaj praktic-
ké. Priestoru je nadostač, 
zvlášť vpredu, vzadu sa 
už prejavuje výrazne sa 
zvažujúca strecha. Objem 
kufra 493 l je takisto po-
stačujúci. Interiér dopĺňa 
bohatá výbava dodávaná 
v rámci sériovej výroby – 
audiosystém Lexicon so 
sedemnástimi reproduk-
tormi, automatické dovie-
ranie dverí, vyhrievanie 
a vetranie všetkých seda-
diel, ovládacie rozhranie s množstvom funkcií aj pre zad-
ných pasažierov atď.

V Európe sa tento model bude predávať s benzínovým 
šesťvalcom s priamym vstrekovaním či variabilným nasá-
vacím traktom s objemom 3,8 l, čo mu dáva výkon 315 

Kyslá zemiaková polievka
4 väčšie zemiaky, 1 cibuľa, koreňová zelenina, 1 

bobkový list, trochu mletého korenia, soľ, 1/4 kg údenej 
klobásy, 2 a pol litra vody, 2 lyžice spustenej masti, lyžica 
múky, trochu červenej papriky, 1 dl kyslej smotany, 2 lyžice 
ryže, trochu cukru, Vegeta a ocot.

Pracovný postup: Do vriacej slanej vody vložíme na 
kocky pokrájané zemiaky, koreňovú zeleninu, drobno po-
krájanú cibuľu, bobkový list, na kúsky pokrájanú údenú 
klobásu, Vegetu a varíme. Keď polievka vrie asi 3/4 hodi-
ny, zavaríme do nej umytú ryžu. Potom urobíme z múky 
a masti červenú zápražku, primiešame červenú papriku, 
zalejeme studenou vodou, necháme prevrieť a vylejeme 
do polievky. Tiež pridáme rozšľahanú kyslú smotanu, ocot, 
cukor a dosolíme.

Teľacie rezne na víne
80 dkg teľacieho mäsa zo stehna, 6 lyžíc spustenej 

masti, 2 lyžice múky, 2 dl vína (bieleho), soľ, voda.
Pracovný postup: Mäso rýchle umyjeme, nakrájame 

na rezne, naklepeme a na okrajoch narežeme. Na horúcej 

masti rezne sprudka opečieme, osolíme, podlejeme vo-
dou a dusíme. Keď je mäso mäkké, šťavu zaprášime mú-
kou, prilejeme víno a spolu necháme povariť.

Slovenské dukáty
4 vajcia, 4 lyžice cukru, 4 lyžice múky, 4 lyžice mlieka, 

1/2 l mlieka, 1 balík vanilkového cukru alebo kúsok vanil-
ky, 10 dkg orechov, 10 dkg cukru.

Pracovný postup: Žĺtky a cukor vymiešame na penu, 
pridáme múku, 4 lyžice mlieka a spolu dobre zmiešame. 
Potom primiešame tuhý sneh z bielkov. Zatiaľ na sporák 
dáme zovrieť osladené mlieko a do neho zavárame z masy 
malou lyžičkou halušky iba toľko, koľko sa zmestí do raj-
nice. Aby sa nám halušky nelepili na lyžičku, zmočíme ju 
pred zaváraním do horúceho mlieka. Halušky pozorne 
obraciame počas varenia a uvarené kladieme na vymas-
tenú misu a posýpame pomletými orechmi, pomiešanými 
s cukrom. Ak nám cesto zvýšilo, zavárame znovu halušky 
do mlieka, varíme, posýpame orechmi a cukrom. Halušky 
zalejeme mliekom, ktoré zvýšilo, a zapekáme v rúre.

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

koní. Napriek číslam je motor „len“ sebavedomo pružný 
a príjemne ťahavý, nie však dynamicky výbušný, K tomu 
osemstupňová automatická prevodovka, ktorá radí hlad-
ko, plynulo, takmer nepozorovateľne.

Spotreba tohto vozidla zodpovedá objemu. Je taká, akú 
uvádza výrobca, teda priemerných 15 l na 100 km. Ale ani 

v momente, keď sko-
číte poriadne na plyn, 
spotrebou výrazne 
nezakolíše.

Napriek číslam 
toto vozidlo nie je 
športové, ale poho-
dlný sedan. Má síce 
rezervné sily na ob-
časné svižné pred-
behnutie, pružnosť 
do tiahleho stúpania 
s naloženým autom, 
dokáže sa prudko od-
pichnúť od semafora, 
ale neustála jazda 
brzda – plyn sa rýchlo 
odrazí na jeho stave 
bŕzd. Občasne po-

bláznenie však pohodovo zvláda.
Na trh sa vozidlo dostáva v troch variáciách a všetky za 

tú istú cenu, za nič netreba priplácať – všetko bez výbavo-
vých stupňov a doplnkových prvkov. Jednoducho sériovo 
odrazu v plnej výbave. (ms)
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Sposoby na zdrową wątrobę

Wątroba jest największym gru-
czołem naszego organizmu. 
Leży w podbrzuszu prawym 

choć jej niewielka część wchodzi na 
lewą stronę ciała. Jest narządem zbu-
dowanym ze zrazików. Narządy takie 
nazywamy miąższowymi. Budowa 
zrazików powoduje, że narząd jest 
kruchy i łatwo ulega pęknięciom przy 
urazach. Wątroba jest ściśle połączo-
na z przeponą. Powoduje to, że poło-
żenie wątroby nie jest stałe, ale poru-
sza się ona wraz z przeponą. Niestety 
brak troski o wątrobę można odczuć 
dość boleśnie. 

Wątroba jest gruczołem pełnią-
cym wiele ról w naszym organizmie. 
Stanowi magazyn związków wysoko 
energetycznych, gdyż magazynuje gli-
kogen. Jest to skondensowany cukier 
gronowy. Umożliwia on szybkie spa-
lanie energii w chwilach jej zwiększo-
nego zapotrzebowania. W wątrobie 
zbierają się także kwasy tłuszczowe, 
niektóre aminokwasy, witaminy oraz 
związki miedzi i żelaza. Te wszystkie 
substancje dostają się do wątroby 
z jelit, gdzie wchłaniane są do krwi, 
a następnie żyłą wrotną dostają się 
do wątroby. W wątrobie również pro-
dukowana jest żółć, niezbędna w pro-
cesie trawienia tłuszczów. Wątroba 
bierze także udział w odtruwaniu or-
ganizmu z różnych toksyn. Mogą one 
być dostarczane z zewnątrz np. wraz 
z pokarmem (alkohole, leki) bądź 
mogą być produkowane przez orga-
nizm w procesach gnilnych zachodzą-
cych w jelicie grubym.

Specjaliści biją na alarm i podają 
przepisy na to, jak zadbać o kondy-
cję wątroby i o to, aby posłużyła nam 
przez całe życie. Oto najważniejsze 
sposoby na zdrową wątrobę. Zapo-
znajcie się z nimi i już dziś zacznijcie 
się do tych rad stosować. 

Odpowiednia dieta - Niestety po-
pularne fast foody i niezdrowe jedze-
nie na wynos nie działają korzystnie 
na wątrobę. To gruczoł, który wpły-
wa na metabolizm, zatem nie można 
dostarczać mu tylko i wyłącznie tłu-
stych, smażonych potraw i słodkich, 
gazowanych napojów. Lepiej posta-
wić na niegazowaną wodę, minimum 
dwa litry dziennie, oraz herbatki zio-
łowe. Zamiast smażonego mięsa się-

COŚ DLA ZDROWIA
CZOSNEK

Czosnek może pochodzić także 
z własnych upraw. Roślina najlepiej 
rośnie na glebie piaszczysto-glinia-
stej, przepuszczalnej, ale dobrze za-
trzymującej wilgoć. Nie należy upra-
wiać czosnku na glebach ciężkich 
i gliniastych. Stanowisko do uprawy 
czosnku powinno być słoneczne. 
Na glebach żyznych czosnek można 
uprawiać w drugim roku po oborni-
ku, na glebach słabych – w pierw-
szym. Zamiast obornika można za-
stosować dobrej jakości kompost. 
Czosnek rozmnaża się wyłącznie 
wegetatywnie, przez podział cebu-
li podziemnej albo z cebulek, które 
tworzą się w kwiatostanie. Pojedyń-
cze cebulki (ząbki) sadzi się bezpo-
średnio do gruntu jesienią (od po-
łowy do końca października) bądź 
wiosną (od marca do kwietnia). Ząb-
ki sadzi się piętką w dół w rozstawie 
co 15 cm. Czosnek sadzony jesienią 
zbiera się w lipcu, a sadzony wiosną 
– w sierpniu. Po zbiorze główki czo-
snku należy oczyścić. Przechowuje 
się go w chłodnych pomieszczeniach 
(najlepiej o temperaturze 0–10°C 
i wilgotności powietrza około 70%.).

Czosnek zawiera między innymi 
allicynę, adenozynę, saponiny, fl a-
wonoidy, olejek eteryczny, witami-
ny C i z grupy B oraz sole mineral-
ne. Dzięki tym składnikom czosnek 
ma właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe i przeciwgrzybi-
cze, przeciwzakrzepowe, obniżające 
poziom „złego” cholesterolu, a pod-
wyższające poziom cholesterolu „do-
brego”, przeciwpasożytnicze, antyok-
sydacyjne, wykrztuśne, pobudzające 
wydzielanie soku żołądkowego i żółci, 
obniżające poziom cukru we krwi, na-
potne i przeciwgorączkowe.

Wspomaga działanie trzustki
Badania wykazały, że czosnek 

silnie oddziałuje na naszą trzustkę 
i pobudza ją do wydzielania insuliny. 
Dzięki tej swojej unikalnej właściwo-
ści jest szczególnie polecany cukrzy-
kom. Skutecznie obniża im poziom 

cukru we krwi, a przy okazji działa 
uodparniająco i przeciwutleniająco.

Czosnek pomaga także przy do-
legliwościach związanych ze zgagą 
i przy wzdęciach. Zawarte w nim sub-
stancje ułatwiają trawienie i wydala-
nie gazów z organizmu. Dlatego war-
to przygotowywać potrawy bogate 
w czosnek podczas świąt i rodzinnych 
uroczystości. Unikniemy kłopotów 
z trawieniem oraz przykrych obja-
wów przejedzenia. 

Wspiera walkę z chorobami serca
Czosnek ma ogromny wpływ na 

nasz układ krążenia. Poprawia prze-
pływ krwi w żyłach, działa przeciwza-
krzepowo. Stąd powinny go stosować 
osoby zagrożone chorobą wieńcową 
czy wylewem. Również cierpiący na 
miażdżycę nie powinni się ograni-
czać w jego spożyciu. Czosnek obniża 
poziom cholesterolu we krwi. Jako 
przeciwutleniacz wspomaga też nasz 
organizm w walce z toksynami i za-
nieczyszczeniami środowiska.

Mleko z czosnkiem i miodem
W okresie od jesieni do wiosny 

nie trudno o przeziębienie. W walce 
z pierwszymi  symptomami przezię-
bienia(drapanie w gardle, lekki katar, 
kaszel, itd.) bardzo skuteczna okazuje 
się prosta i wypróbowana już przez 
niejedną babcię, mikstura – mleko 
z czosnkiem, miodem, masłem. Po 
dwóch trzech porcjach takiego spe-
cyfi ku dolegliwości ustępują.

Składniki:
1 szklanka mleka, 2 ząbki czosnku 

(3–4g), 1 łyżka miodu naturalnego, 
½ łyżeczki masła (niekoniecznie).
Wykonanie:

Mleko gotujemy, studzimy do do-
brze ciepłego. Nie stosujemy gorące-
go mleka. Jest to ważne, bo w temp. 
powyżej 60°C czosnek traci swoje 
cenne właściwości, natomiast miód 
traci swoje dobroczynne właściwości 
powyżej 40°C. Dodajemy przeciśnięty 
przez praskę czosnek i miód. Dokład-
nie mieszamy i prawie natychmiast 
po sporządzeniu pijemy.

Pijemy 2 razy dziennie. 
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 NAŠA PORADŇA

Elżbieta Krzysik 
technik masażysta

gajmy po zdrowe, grillowane ryby. Jako przekąskę wybie-
rajmy owoce i warzywa oraz nasiona – słonecznik, dynię 
czy sezam. Dietę warto wzbogacić o suplementy wspoma-
gające pracę wątroby, takie jak Essentiale Forte. Wówczas, 
będziemy mieć pewność, że dostarczyliśmy jej odpowied-
nio dużo składników, które wspomagają funkcjonowanie 
narządu. 

Unikanie używek - Alkohol, papierosy, a nawet, leki 
spożywane w nadmiarze sprawiają, że wątroba przestaje 
funkcjonować tak, jak powinna. Zatem zanim sięgniemy 
po kolejnego drinka warto sobie o tym przypomnieć. Po-

dobnie jest z lekami. Oczywiście przewlekłe choroby wy-
magają ich zażywania, ale jeśli z przyzwyczajenia sięgamy 
po kolejną tabletkę na ból głowy czy tę na sen, pamiętaj-
my, że może mieć to niekorzystny wpływ na naszą wątro-
bę. 

Aktywność fizyczna - Aktywność fizyczna przyspiesza 
metabolizm, zatem i pracę wątroby, która jest za przemia-
nę materii odpowiedzialna. Uprawianie joggingu czy cho-
dzenie na basen sprawiają, że nasz narząd działa prawidło-
wo, co odbija się pozytywnie na sylwetce, o którą w ten 
sposób także zadbamy. 

Unikanie radykalnych diet - Stosowanie diet, które 
ograniczają spożywanie niemal wszystkich składników, po-
łączone z intensywną aktywnością fizyczną sprawią, że wą-
troba, odpowiedzialna za metabolizm, zacznie domagać 
się potrzebnych do funkcjonowania produktów, co może 
powodować uczucie nieprzyjemnych skurczów. 

Regularne badania - O nich należy pamiętać bez-
względnie! 

Używanie samochodu prywatnego  
w delegacji służbowej

Pracodawca wysyłając pracownika w delegację decy-
duje o wyborze środka transportu dla pracownika 
mającego odbyć podróż służbową. Jeśli wybierze dla 

niego pociąg czy autobus, to wówczas zwrot kosztów prze-
jazdów obejmuje cenę biletu. Może się to okazać korzyst-
ne ze względów finansowych. Auto prywatne pracowni-
ka może być wykorzystane w podróży służbowej tylko na 
wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. 

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić 
zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym 
(motocyklem lub motorowerem) niebędącym własnością 
pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej 
iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden 
kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę. Stawka 
ta nie może być wyższa niż określona w przepisach roz-
porządzenia w sprawie zwrotu (patrz podstawa prawna). 
Rozporządzenie to określa tylko górną granicę stawki  
za 1 km, w zależności od pojemności skokowej silnika. Bra-
kuje natomiast stawki minimalnej.

Oznacza to, że pracodawca sam może wyznaczyć wyso-
kość stawki. Pamiętać jednak należy, że stawka ta ma cha-
rakter zryczałtowany i obejmuje nie tylko koszty paliwa, 
ale także inne koszty eksploatacyjne (amortyzacja, płyny, 
naprawy itp.).

Zwrot kosztów używania pojazdu pracownika w podró-
ży służbowej nie powinien spaść poniżej realnych kosztów 

przez niego poniesionych. Innymi słowy, pracodawca nie 
może narażać pracownika na straty z tytułu przejazdu służ-
bowego swoim samochodem.

Jak widać, ustalanie stawek indywidualnych jest możli-
we, lecz należy zachować ostrożność. Stawki wymienione 
w rozporządzeniu już dawno nie były zmieniane, dalece 
odbiegają od faktycznych kosztów używania samochodu 
i nie pokrywają stale rosnących wydatków na paliwo czy 
ubezpieczenia. Zatem pracownik może nie wyrazić zgody 
na proponowaną obniżkę urzędowej stawki za km i odmó-
wić wyjazdu swoim samochodem. Wówczas  pracodawca 
ma do wyboru środki komunikacji publicznej, za co będzie 
musiał zwrócić pracownikowi cenę biletu.

Podstawa prawna:

• Art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pra-
cy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

• § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 
obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm. - w tekście 
„rozporządzenie w sprawie podróży służbowych”).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu doko-
nywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie-
będących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze 
zm. - w tekście rozporządzenie w sprawie zwrotu)
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HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST
Vyznáš sa v hororoch?
1. Horor z konca 90. rokov, spraco-

vaný amatérskou kamerou, ktorý 
priti ahol milióny očí najmä vďaka 
domnienke, že nakrútený príbeh 
bol skutočný, sa volal: 

a) Paranormal Acti viny, b) The Blair 
Witch Project, c) Znamenia.

2. Legendárna snímka Kruh nado-
budla viac než jedno fi lmové 
spracovanie. Kedy sa príbeh o zá-
hadných úmrti ach tých, ktorí si 
pozreli videokazetu s pasážami 
o dievčatku a studni, objavil na 
plátne po prvýkrát? 

a) v americkom horore Ring režiséra 
Goreho Verbinskiho, b) v japon-
skom horore Ringu Hidea Nakatu, 
c) v iránskom hororovom trileri 
Rings (v origináli Zangha) Moha-
mada Rezu Honarmanda.

3. Ako sa volá kultový nízkonákla-
dový americký horor zo 70. rokov 
s väčšinou neznámymi hercami, 
ktorý zarobil len v USA vyše 30 
miliónov dolárov a niektoré kraji-
ny s ním mali problém pre auten-
ti cké zobrazenie násilia? 

a) Texaský masaker motorovou pí-
lou, b) Piatok trinásteho, c) Hal-
loween.

4. V hororovej dráme Stanleyho 
Kubricka z roku 1980 The Shining 
(Osvietenie) o spisovateľovi, kto-
rý sa s rodinou uchýli do odľah-
lého hotela a postupne prichádza 
o rozum, hviezdil: 

a) Anthony Hopkins, b) Mel Gib son, 
c) Jack Nicholson.

5. Horor 3:15 zomrieš! (The Ami-
tyville Horror) z roku 2005 je re-
makeom fi lmu z roku 1979. Čo 
bolo námetom príbehu, v ktorom 
sa manželia Lutzovci s deťmi pre-
sťahujú do domu, v ktorom syn 
vystrieľal svoju rodinu a tajomné 
sídlo začne ovplyvňovať aj sprá-
vanie Georgea Lutza? 

a) príbeh odráža reálie skutočnej 
udalosti , b) príbeh zodpovedá vy-
myslenému románu zo 70. rokov, 
c) príbeh vzišiel z pera scenáristu 
hororu z 1979.

6. Ktorá herečka stvárnila ústrednú 
postavu najznámejšieho fi lmové-
ho spracovania hororu Hallowe-
en z roku 1978? 

STRELEC (23.11.-21.12.)
Budeš oplývať nevyčer-

pateľnou energiou. Svet Ti 
leží pri nohách, musíš však 
zisti ť, čo od života chceš. 
Treba si určiť cieľ. Neupo-

náhľaj záležitosti , vyčkaj na tú správnu 
chvíľu. Temperament drž na uzde. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Aj keď sa Ti zdravie zlep-

šilo, mesiac nebude ideál-
ny. Buď kreatí vny, doteraz si 
musel počúvať iných, je čas 

rozprestrieť krídla. Zaoberaj sa dôleži-
tými vecami, maličkosti  odlož bokom. 
Pozor na konfl ikty v rodine.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nazbieraj viac ener-

gie a sústreď sa len na 
ti e najdôležitejšie veci. 
Situácia v práci sa môže 

skomplikovať. Môžu na-
stať problémy aj v partnerskom vzťa-
hu. Buď trpezlivý a ohľaduplný. Vyhni 
sa ti ež riskantným situáciám.

RYBY (19.2.-20.3.)
Novembrové problé-

my by mali byť dočasné. Aj 
keď máš chuť na cestova-
nie, odlož to. Zdravie bude 
v poriadku. Viac odpočívaj a 

vyhýbaj sa stresu. Môžu nastať rodinné 
problémy, s trpezlivosťou to zvládneš.

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac bude zame-

raný na kariéru, treba prestať 
snívať a začať realizovať svoje 
sny. Budeš potrebovať veľa 
energie, ale to ťa nevyčer-

pá. Môže dôjsť k výrazným, pozití vnym 
zmenám v práci. S fi nanciami neriskuj.

BÝK (21.4.-20.5.)
Si spoločensky zane-

prázdnený a budeš si to 
užívať. Kariéra je v tomto 
momente dôležitá. Dávaj 
pozor na svoje zdravie. 

Prežiješ pekné chvíle v kruhu rodiny. 
Vzťahy prejdú skúškami, ak to zvládnu, 
výrazne sa utužia.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Pracovná situácia je 

celý rok nestabilná a na 
pracovisku dochádza nie 
k najlepším zmenám. Mô-
žeš mať drobné problémy 

so zdravím. Koncom mesiaca obmedz 
svoje povinnosti  a skús stráviť čas 
doma pri knihe i meditovať.

RAK (22.6.-22.7.)
Budeš potrebovať trpezli-

vosť a precíznosť vo všetkom, 
čo budeš robiť a snaž sa to 
urobiť poriadne. Viac relaxuj 
a počúvaj svoje telo. S pe-

niazmi musíš zaobchádzať inak. Vytvor si 
dlhodobú stratégiu, vďaka ktorej ušetríš.

LEV (23.7.-23.8.)
Dávaj si pozor na zdravie. 

Mal by si viac oddychovať a 
tráviť čas doma s rodinou. 
Môžu sa vyhroti ť konfl ik-
ty v rodine. Snaž si udržať 

chladnú hlavu. Vyzbroj sa trpezlivosťou a 
buď tolerantný k ľuďom okolo seba.

PANNA (24.8.-23.9.)
Nadchádzajúci čas ide-

álny na vzdelávanie a roz-
širovanie obzorov, čo Ti 
dodá Vám chuť do života 
i do práce. Príjem sa zvýši 

len krátkodobo. Budeš mať dostatok 
času na rodinu. Koncom mesiaca si na-
plánuj dovolenku. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Kariérne ciele boli do-

siahnuté a teraz nastáva 
čas sústrediť sa na citovú 
oblasť. Venuj čas sebe, ro-
dine, známym. Zdravie by 

malo byť v poriadku. Finančná oblasť 
je nestabilná Môžeš očakávať zmeny v 
zamestnaní či kariére.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Budeš mať na svojich ple-

ciach viac zodpovednosti . 
Tvoj pohľad na život bude 
vážnejší a zodpovednejší. 

Budeš sa cíti ť osamelý, aj na-
priek tomu, že sa nachádzaš šťastnom 
zväzku. Postav základy úspechov v  za-
mestnaní. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

postępowanie upominawcze upomienkové konanie
zraszacz zadažďovač
zakleszczyć, zatrzeć zadrhávať
zapadka hamulcowa brzdiacia zarážka
przetwornik hydrostatyczny hydrostatický prevodník
karton dwustronnie powlekany dvojstranné krytá lepenka
substancja garbnikowa trieslová látka
tabelaryczne zestawienie tabuľkový súpis
wartość odtworzeniowa reprodukčná hodnota
warrant záložný list na tovar

a) Jamie Lee Curtis, b) Susan Saran-
don, c) Sigourney Weaver.

7. Ktorá séria hororových filmov 
z uvedených bola komerčne naj-
úspešnejšia? 

a) Saw,  b ) Vreskot, c) Blade.

VYHODNOTENIE:
Najviac „a“ odpovedí: V hororoch 

si ako doma, poznáš filmovú klasiku 
ako Halloween, Piatok trinásteho či 
Texaský masaker a vieš oceniť aj dobrý 
nový horor alebo triler - teda príbeh 
plný napätia a strachu, ktorý nevyu-
žíva nadprirodzené prvky. Práve tie 
sú však podľa teba v týchto desivých 
snímkach najsympatickejšie. Temné 
príbehy jednoducho spĺňajú kritériá 
tvojej rozvetvenej fantázie. A pokiaľ 
ide o druh hororu, viac ťa zrejme po-
teší navodzovanie atmosféry strachu 
ako prvoplánové krvavé scény a vieš, 
v ktorých filmoch ho nájdeš. 

Najviac „b“ odpovedí: Hororovú 
filmovú produkciu máš vcelku v malíč-
ku. Poznáš legendárne príbehy spred 
desaťročí o deviantných asociáloch 
žijúcich na odľahlej americkej prérii, 
magických dátumoch, ktoré priťahujú 
zlých duchov aj opustených starých 
domoch, ktoré sa za burácajúcej búr-
ky stanú útočiskom šialeného zabijaka 
v maske. Máš napozeranú aj b-čko-
vú produkciu o stratených mestách, 
v ktorých civilizácia mizne v područí 
zombie a upírskych klanov a nie sú 
ti neznáme ani paranormálne javy, 
ktoré vracajú hodinky ručičiek doza-
du alebo budia ľudí v pravidelných 
nočných intervaloch. Niekedy môžeš 
mať problém tie kultové a šablónovi-
té b-čkové horory odlíšiť a tak z tohto 
žánru môžeš ostať sklamaný. Ale to 
nevadí, lebo potom vždy nastane čas, 
keď hororom prídeš na chuť. 

Najviac „c“ odpovedí: Horory nie 
sú práve tvoja šálka kávy. Či už ti vadia 
samoúčelné násilné scény, nereálne 
príbehy vygradované do absurdít ale-
bo šablóny, v ktorých je vykreslený dej 
tak, že ho s predstihom vieš predpokla-
dať. Určite je vždy niečo, čo ťa pri napä-
tom sledovaní desivého príbehu zarazí 
až znechutí. Máš však svojich pár ob-
ľúbených – či už ide o autentický Blair 
Witch, drastický Texaský masaker, neu-
veriteľne brutálny Saw alebo tajomný 
a desivý Kruh, dobrý horor vieš oceniť. 
No vieš si aj priznať, že v tomto žánri 
toho dobrého pre teba skrátka veľa nie 
je.  (Zdroj: www.wanda.sk)

Chuck vyžmýkal zo svetlušky 100 
wattov.

***
Manželka pána Nováka príde do-

mov a pýta sa ho: 
- Čo robíš v tej komore ? 
- Fotky. - odpovedá pán Novák. 
- A čo takého máš na nich, keď ich 

musíš robiť potme, há?
***

- Pán doktor, každú noc sa mi sníva 
strašný sen. Idem po ulici a vidím svo-
ju svokru, ako vedie na vodítku kroko-
díla. A ešte teraz sa trasiem od stra-
chu, keď vidím tie žlté oči, zelenkavú 
kožu s bradavicami a ohromné zubále, 
ktoré ma chcú roztrhať. 

Doktor zvolá: 
- To je strašné, veď aj ja som sa te-

raz zľakol!!! 
- Ale to ešte nič nie je, pán doktor, 

teraz vám opíšem toho krokodíla!
***

Matka sa pýta dcéry: 
- Denisa, prečo sa nad tou krížov-

kou tak chichoceš? 
- Ale, je tu hlava rodiny na štyri a 

mne tu vyšlo otec.
***

Obžalovaný, prečo ste sa rozhodli 
stiahnuť vaše priznanie? 

- Advokát ma presvedčil, že som 
nevinný.

***
Viete aký je rozdiel medzi mužom a 

bábätkom. Žiadny. Až nato, že dieťa mô-
žete nechať doma s opatrovateľkou.

***
Narieka mafiánska matka nad svo-

jím synom: 
- Čo len z teba bude? Otec je 

postrachom celého podsvetia, ja som 
bola desať rokov vo väzení a ty prinesieš 
zo školy jednotku zo správania!

***
Pýta sa generál vojakov: 
- Ktorý z vás ma rád ťažkú hudbu?
Prihlásili sa traja. A generál na to:
- Tak vynesiete klavír na 8. poschodie!

***
Študent sa sťažoval na zlé uby-

tovanie: 
- A čo je na tom vašom bývaní také 

strašné? 
- Napríklad myši. 
- To nie je možné! 
- Tak sa poďte pozrieť. 
Vošli do izby, študent zobral kúsok 

chleba a začal na zem sypať odrobin-
ky. Po chvíli sa objavila myška, za ňou 
druhá, tretia… potom sa objavila ryb-
ka, a po nej zase myši. 

- No, fakt sa nejako premnožili. Ale 
čo tá rybička? 

- Tak už mi veríte, že tu máme 
myši? Takže sa môžeme začať baviť o 
vlhkosti.



Najvyššia vyhliadková  
plošinana svete

Luxusná metropola Spojených 
arabských emirátov – Dubaj láka turis-
tov na ďalšiu novootvorenú atrakciu. 
Na najvyššej budove sveta sprístupnili 
totiž rekordnú vyhliadkovú plošinu, 
ktorá ponúka unikátne výhľady na 
mesto. Presklené priestory sa nachá-
dzajú na 148. poschodí najvyššieho 
mrakodrapu na svete Burdž Chalífa 

s výškou 828 metrov, odkiaľ je možné 
zhliadnuť mesto zo závratnej výšky 
555 metrov. Nachádza sa tu taktiež 
najvyššie položený nočný klub na sve-
te, ktorý je na 148. poschodí, najvyš-
šie položená reštaurácia At.mosphere 
na 122. poschodí či druhý najvyššie 
položený bazén sveta na 76. poscho-
dí. Doteraz bola sprístupnená plošina 
„len“ na 124. poschodí. Tá naďalej 
zostáva v prevádzke. Návšteva novej 
plošiny, ktorá leží o 24 poschodí vyš-
šie, je spojená aj s vyššími cenami. 
Vstupenky stoja 106 eur, v prípade re-
zervácie deň vopred cena klesá na 85 
eur. (zdroj: webnoviny.sk)

Kvôli veku musela klamať  
na Facebooku

Stoštrnásťročná Američanka Anna 
Stoehr musela klamať, aby si mohla 

otvoriť účet na 
sociálnej sieti 
Facebook. Pri 
vypĺňaní úda-
jov nemohla 
totiž zadať sku-
točný dátum 

narodenia, pretože najstarší možný 
rok, aký systém ponúka, je 1905. A tak 
musela uviesť, že je o pár rokov mlad-
šia. Preto sa rozhodla poslať zaklada-

teľovi Facebooku Markovi Zuckerber-
govi list, v ktorom mu odkázala, že je 
ešte stále tu. Anna Stoehr je údajne 
najstaršou obyvateľkou Minnesoty. 
Okrem Facebooku sa v starobe na-
učila obsluhovať aj webový vyhľa-
dávač Google i softvér Face Time. 
Pomocnú ruku jej podal obchodník 
Joseph Ramireza, ktorý sa s ňou zo-
známil, keď predával mobilný telefón 
jej 85-ročnému synovi. (zdroj: webno-
viny.sk)

Slováci vyvinuli prvé lietajúce 
auto na svete

Deň, o ktorom mnohí len snívali a 
tí odvážnejší o ňom hovorili iba v sci-fi 
románoch. Lietajúce auto je skutoč-
nosťou. Nestalo sa tak však z dňa na 
deň. Vývoj tejto revolučnej novinky 
trval 25 rokov, vďaka tomu však uzre-
lo svetlo sveta prvý prototyp Aero 
Mobilu. Aeromobil vyvinuli Slováci. 
Na čele projektu stojí zakladateľ a šéf 
odboru dopravného dizajnu na Vy-
sokej škole výtvarných umení Štefan 
Klein, ktorý celý model navrhol. Zau-
jímavosťou na tom všetkom je fakt, že 
základy jeho prototypu pritom vznikli 
už v roku 1989.

Slovenský startup s názvom Ae-
roMobil 3.0 predstavili na Pioneers 
Festivale vo Viedni. Spoločnosť vyrá-
bajúca túto novinku už stihla získať 
všetky potrebné certifikáty, aby moh-
la produkt umiestniť na trh, a preto 
by mala byť k dispozícii potenciálnych 
záujemcov už čoskoro. Spoločnosť 
AeroMobil sa domnieva, že produkt 
bude zaujímavý najmä pre krajiny s 
nedostatočnou dopravnou infraštruk-
túrou. Možno preto AeroMobil vyvi-
nuli práve na Slovensku. Kým vláda 
dostavia diaľnicu do Košíc, možno ju 
už nebudeme potrebovať. Z hlavného 
mesta si do metropoly východu poho-
dlne zaletíme. (zdroj: dobrenoviny.sk)
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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


