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4-5 Mikuláš na Slovensku
Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách na 

Spiši sa v sprievode učiteľov Alžbety Górovej, Márie Kačmarčíkovej 
a Dominika Surmu zúčastnili stretnutia s názvom Mikuláš na Slo-
vensku, ktoré pre zahraničných Slovákov pripravilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom ďalšie-
ho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

5-7 Uznesenia XIII. celoštátneho zjazdu Spolku 
Slovákov v Poľsku
8-9 Iniciatívny krajan z Oravy

Krajan Bronislav Knapčík je v slovenskom prostredí v Poľsku 
známou postavou, či už ako učiteľ, športovec alebo dlhoročný 
spolkový činiteľ. O tom, aká bola jeho púť životom a ako dosiahol 
to, čím je dnes, sme sa porozprávali pri príležitosti pekného život-
ného jubilea, ktoré oslávil v tomto roku.

10 Horčičné zrnko
11 Päťdesiat rokov spolu
12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze  
v rokoch 1920-1945 (2)
14-15 V Dolnej Zubrici

Dolná Zubrica je obcou, v ktorej nájdeme novoty hádam na 
každom kroku. Za posledné roky sa tu toho mnoho zmenilo – nové 
cesty, nové chodníky, vynovená škola, nová telocvičňa. A prá-
ve o týchto novotách, ako i ďalších plánoch sme sa porozprávali 
s richtárom obce Piotrom Holom.

16 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska 
17 Na recepcii pri príležitosti sviatku Dňa boja za 
slobodu a demokraciu
18 Manželia Zubrickí o svojom spoločnom putovaní
19 Vôňa Vianoc v Krempachoch

Krempašskí krajania sú veľmi aktívni a vo svojej miestnej sku-
pine organizujú viaceré podujatia venované deťom, ktoré navšte-
vujú vyučovanie slovenského jazyka. Pred Vianocami prišli s pek-
nou myšlienkou generačnej výmeny skúseností prostredníctvom 
prípravy medovníkov, s ktorými sa podelili s ľuďmi v núdzi a osa-
melými.

20-23 O Živote v Kacvíne
Slovenský dom v Kacvíne sa koncom novembra stal dejiskom 

každoročne organizovaného podujatia – Porady Života. Doručo-
vatelia z takmer každej spišskej a oravskej obce v Poľsku sa zišli, 
aby prediskutovali ďalšie smerovanie časopisu, ktorý aj vďaka nim 
práve držíte v rukách.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Prezentácia slovensko-poľskej histórie
29 V jednom dome
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Matičný vianočný pozdrav 

Blížia sa najkrajšie sviatky roka... V kalendári ostalo už 
len pár posledných strán. Bilancujeme, porovnávame 
i vážime – to, čím sme počas roka prešli, to, čomu sme 

čelili, to, čo nás spravilo šťastnými i to, čo nás zarmúti lo. 
Všetko negatí vne však postupne vytláča čarovná atmosfé-
ra, ktorú koncom roka prinášajú najkrajšie sviatky roka – 
Vianoce. Sú to sviatky dobra, šťasti a, súdržnosti  i pocitu, 
že na svete vládne ľudskosť silnejšie, ako zloba. Mnohí sa 
vraciame do detstva, spomíname na našich predkov, v my-
sliach si pertraktujeme ti e najkrajšie spomienky. 

Nejedna z nich sa viaže práve na čas Vianoc. Čas splne-
ných prianí, detskej radosti , plných brušiek i radosti  z toho, 
čím nás obdarovali najbližší. Pri štedrovečernom stole pri-
pravujeme tanier i pre tých, ktorí už s nami byť nemôžu. 
Pre tých, ktorí dali život nám, či našim rodičom. Spomína-
me na predkov, ktorí svoje korene mali na Slovensku. Tí 
starší si možno mnohokrát spomenú i na tradičné sloven-
ské Vianoce a tí  mladší, pri príbehoch o tom, ako to kedysi 
bývalo v chudobnej domovine, si v mysliach utvárajú neje-
den obraz, do ich pamäte sa vrýva nejedna spomienka na 
rozprávanie starých mám a dedov. 

V tomto čase si i my, na Slovensku, spomíname na naše 
roztratené „dietky“ po šírom svete. Niet azda krajiny, kde 
by Slovák svojou nohou nevkročil. Pri práci v Mati ci slo-
venskej si každodenne pripomíname cesty našich krajanov, 
denno-denne sa stretávame so stopami po ich činnosti  
a každodenne sme hrdí na to, že celé roky, a v mnohých 
prípadoch i celé stáročia sa naši krajania pevne držali svo-
jej postaty a nezabúdali, kam siahajú ich korene. 

Vážení krajania, i v ťažkých podmienkach, ktoré máte 
ako menšinový národ ďaleko od svojej vlasti , hrdo pokra-
čujete v ťažkej práci na roli dedičnej a snažíte sa o to, aby 
Váš koreň nikdy nevyschol.  

 My, Mati čiari, Vašu prácu ostro sledujeme. Tešíme sa 
z Vašich úspechov a rovnako nás mrzí, ak sa Vám do Vašej 
prospešnej práce občas pripleti e nejedno polienko. I keď sa 
to možno nezdá, Mati ca slovenská sa Vám stále snaží byť sil-
nou oporou i prístavom, kde môžete nájsť radu, či podporu. 

Pred nami sú najkrajšie sviatky roka. Veríme, že v tomto 
čase si cez spomienky na Vašich predkov a rodinu spome-
niete nielen na Slovensko, ale i na Mati cu. 

Prajeme Vám krásne, požehnané a radostné sviatky 
v kruhu svojich najbližších i v objatí  spomienok na rodnú 
vlasť a Slovensko. Prežite šťastné a veselé Vianoce!

Zuzana Pavelcová
Krajanské múzeum Mati ce slovenskej 

 Pozdrav krajanom
Nech vo vašich životoch vždy viac ožívajú
ti e ešte driemajúce vrchy domoviny
a nový život nech prúdi svetom 
a zavládne svetlo, pravda, láska a dobro. 

Hovorieva sa, že domov nie je miesto, kde bývame, 
ale je to miesto, kde nám rozumejú. Náš slovenský 
svet sa tak rozpresti era všade tam, kde môžeme po-

čuť našu materinskú reč, či čítať slovenskú knihu.
Naši krajania v zahraničí si už mnohé roky udržiavajú 

a pestujú nielen materinský jazyk, ale aj slovenskú kultú-
ru a tradície, ktoré sa hlavne vo veľkej  miere dodržiavajú 
v období Vianoc. V kultúre žije jazyk národa. Keď zmizne 
slovo, odíde aj spomienka na tých, ktorí tu boli s nami.

Vďaka predkom, ale aj vďaka vám sme dnes svedka-
mi čulého slovenského života ďaleko za hranicami rodnej 
vlasti . Veď aj tá najmenšia vlasť je hodná najväčšej lásky, 
lebo vlasť je matkou nás všetkých. Niet na celom sve-
te azda človeka, ktorý by nemiloval svoju matku, rodinu 
a svoju vlasť. 

Práve rodina a teplo domova je to, po čom túži každý 
z nás počas Vianočných sviatkov.

Aj slovenský svet je jedna veľká rodina. Ste našou sú-
časťou i radosťou, preto vám z úprimného srdca chceme 
zaželať ti e najkrajšie, šťastné, veselé a najmä slovensky 
láskyplné Vianoce.

Keď zimnú pesničku spieva Váh i Hron
nech celým svetom zahlaholí novoročný zvon,
na nebi ohňostroj hviezd nádherne planie,
prijmite prosím naše blahoprianie – veľa zdravia,
šťastia, radosti a  lásky, nech nám ten rok nový
v tom slovenskom svete, pevný most postaví.

Mgr. Daniel Zemančík,
riaditeľ Krajanského múzea Mati ce slovenskej

Priateľský vianočný a novoročný 
vinš Slovákom vo svete

Bohumilé sviatky Narodenia 2014, osobnej i rodin-
nej pohody, pokoja a radosti , šťastný, zdravý, boha-
tý Nový rok 2015 všetkým priateľom, kolegom, spo-

lupracovníkom, neochvejným, neoblomným stúpencom 
slovenskej národnej a duchovnej perspektí vy Slovákov  na 
celom svete.

Glória a P F!

Stanislav Bajaník,   Viera D. Tapalagová
 člen Výboru MS  tajomníčka EDR SZSZ

Brati slava december 2014
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Mikuláš na Slovensku
autor    DOMINIK SURMA
foto    ARCHÍV CENTRA ĎALŠIEHO  
VZDELÁVANIA UK, ALŽBETA GÓROVÁ

Návštevou Prírodovedného múzea v Bratislave začali napĺňať 
program účastníci podujatia Vianoce v  Bratislave, ktoré pre deti 
zahraničných Slovákov pripravilo Centrum ďalšieho vzdelávania 
UK v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR v  dňoch 4. - 7. decembra t.r. V  múzeu si pozreli paleontolo-
gickú expozíciu Príbeh života na Zemi, ktorá prezentovala vývoj 
dávno vyhynutých organizmov na Zemi. 

Expozícia približuje významné evolučné zmeny a pred-
stavuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednot-
livých geologických období až po súčasné živočíchy. 

Informácie o pestrosti zaniknutých svetov sú sprostred-
kované textami, názornými schémami, diagramami, ob-
rázkami, mapkami a najmä originálnymi skamenenými 
zvyškami živočíchov a rastlín. Predstavených je viac ako 
700 vzoriek skamenelín od najmenších, voľným okom 
takmer neviditeľných organizmov, až po dvojmetrový kel 
mamuta srstnatého. Predstavu o živote v geologickej mi-
nulosti dokresľujú obrazové i trojrozmerné rekonštrukcie 
paleoprostredia a unikátne modely vyhynutých organiz-
mov. Napríklad model dinosaura, ktorý zanechal stopy vo 
Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, 
ale i jeden meter dlhého vodného škorpióna, ktorý žil asi 
pred 425 mil. rokmi. Expozícia končí modelom mamuta 
srstnatého, najznámejšieho živočícha zatiaľ poslednej ľa-
dovej doby v dejinách Zeme. Informácie dopĺňajú interak-
tívne animované programy i dokumentárne filmy. 

Náučný program pobytu v Bratislave pokračoval pre-
hliadkou bratislavského hradu, ktorý sa tyčí nad riekou 
Dunaj. Mohutná obdĺžniková bloková stavba so štyrmi ná-
rožnými vežami stojí na strategickom mieste osídlenom už 

v dobe keltskej a veľkomoravskej. V 9. storočí v miestach 
dnešného hradného areálu stála palácová stavba a bazi-
lika. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a pre-
stavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Má-
rie Terézie. Od polovice 16. storočia, kedy sa na 200 rokov 
stala Bratislava korunovačným mestom Uhorska, bol hrad 
sídlom panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského sne-
mu a v korunovačnej veži boli uložené korunovačné kle-
noty uhorských kráľov. Po presťahovaní kráľovského dvora 
do Viedne bol na hrade Generálny seminár, kde študovali 
mnohí významní vzdelanci tej doby. Neskôr hrad dostalo 
vojsko a v roku 1811 vyhorel. Rekonštrukcia sa uskutoč-
nila až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Hrad s 
areálom bol vyhlásený v roku 1961 za Národnú kultúrnu 
pamiatku. Deti neboli len pasívnymi poslucháčmi výkladu, 
ale za úlohu mali doplňovať chýbajúce dáta vo vopred ob-
držanom teste.

Prehliadku starej Bratislavy sme začali od katedrály 
sv. Martina a počúvali výklad po kráľovskej ceste, vyzna-
čenej na uliciach zlatými korunami. Na Hlavnom námestí 
sme zažili predvianočnú atmosféru prehliadkou vianoč-
ných trhov. V nákupnej horúčke vianočných darčekov sme 
pokračovali návštevou obchodného centra Eurovea.

Druhý deň začali deti stretnutím s kúzelníkom Wolfom, 
ktorý ich vtiahol do sveta mágie a trikov. 

V tom čase učitelia odišli do kúpeľného mesta Piešťany, 
kde si pozreli vojenské letecké múzeum, zoznámili sa s his-
tóriou mesta a kúpeľov a nakoniec mali možnosť sa zotaviť 
v soľnej jaskyni a v zrkadlisku, čiže teplej termálnej vode.
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UZNESENIA  
XIII. celoštátneho zjazdu 
Spolku Slovákov v Poľsku
Nová Belá, dňa 28. septembra 2014

1. Vo veci základnej a organizačnej činnosti: 
XIII. celoštátny zjazd Spolku Slovákov v Poľsku zohľad-

ňujúc návrhy predložené v rámci zasadnutia, návrhy pred-
ložené v rámci predzjazdovej kampane, ako aj návrhy 
vyplývajúce zo správy ustupujúceho Ústredného výboru 
SSP, pozitívne hodnotí doterajšie dianie, ako aj základné 
smerovanie činnosti Spolku, zvlášť činnosti, účelom ktorej 
je zaistenie priestorovej základne pre vedenú spoločen-
sko-kultúrnu činnosť.

Zjazd udeľuje absolutórium ustupujúcemu Ústredné-
mu výboru SSP a zaväzuje všetky organizačné jednotky, 
miestne skupiny a obvody SSP k aktívnej činnosti v pro-
spech udržiavania slovenskej identity v prostredí sloven-
skej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku.

Zjazd zaväzuje všetky organizačné jednotky, miestne 
skupiny a obvody SSP k:

– starostlivosti o tradovanie slovenského kultúrneho 
dedičstva v prostredí a podnikanie aktivít, účelom ktorých 
bude vytvorenie múzeí materiálnej kultúry slovenskej ná-
rodnostnej menšiny žijúcej v Poľsku, ako aj starostlivosť 
o ochranu slovenskej pamäte na území obývanom sloven-
skou národnostnou menšinou v Poľsku a ochranu sloven-
ských pamätihodností na Spiši a Orave,

– starostlivosti o vyučovanie slovenského jazyka na 
základných školách a poľských trojročných gymnáziách 
na Spiši a Orave, ako aj na Všeobecno-vzdelávacom lýceu 
v Jablonke,

– vyvíjaniu aktivít v prospech riešenia problémových 
otázok tykajúcich sa odbavovania sv. omší v slovenskom 
jazyku v jednotlivých obciach na Spiši a Orave, v tých ob-
ciach, v ktorých sa slovenské sv. omše konajú.

2. Vo veci zákona o národnostných a etnických 
menšinách i regionálneho jazyka

XIII. celoštátny zjazd Spolku Slovákov v Poľsku sa obra-
cia na Snem Poľskej republiky so žiadosťou o čo najrých-
lejšiu novelizáciu zákona z dňa 6. januára 2005 o národ-
nostných a etnických menšinách a regionálnom jazyku, za 
účelom vytvorenia formálno-právneho základu pre tvorbu 
a financovanie kultúrnych inštitúcií národnostných menšín 
z verejných prostriedkov. Zjazd konštatuje, že ďalší rozvoj 
a zachovanie tradičnej kultúry slovenskej národnostnej 
menšiny v Poľsku nie je možný bez zmeny politiky poľské-
ho štátu v tejto oblasti. XIII. celoštátny zjazd SSP vyzýva 
Komisiu národnostných a etnických menšín, aby sa podu-
jala viesť činnosť, ktorej účelom je zvýšenie doterajších 

Deti si zasa pozreli hrad Červený kameň, kde po pre-
hliadke čakal na nich v hradnej kaplnke Mikuláš, ktorý ich 
obdaril cukríkmi. Pre zaujímavosť hodno uviesť, že všetci 
majitelia hradu mali meno Mikuláš. Po návrate do Študij-
ného a kongresového centra v Modre-Harmónii, kde boli 
ubytovaní, čakali zas na nich koláčiky a punč.

Slávnostnej večere, ktorej súčasťou bola štedrovečerná 
kapustnica a oblátka s medom, sa zúčastnili organizátori 
podujatia pre deti zahraničných Slovákov – predstavitelia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centra 
ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. 

Na záver štvordňového pobytu na Slovensku sa usku-
točnil program „Možno príde aj Mikuláš“, v rámci ktoré-
ho vystúpila Detská ľudová skupina Fidlicanti z Horných 
Orešan a Ľudový súbor  Kráľová – ĽUSK z Modry-Kráľovej 
s adventným a vianočným programom. Vyvrcholením 
podujatia bol príchod Mikuláša s darčekmi pre všetky 
deti a učiteľov. Na oplátku sa deti prezentovali kratučkým 
programom v podobe básní a piesní. 

Podujatia sa zúčastnili títo žiaci: Martin Pacyga, Tomáš 
Pacyga, Karol Surma, Wiktoria Tazik – zo ZŠ v Krempa-
choch, Eva Bendyk, Aneta Kurnat z Gymnázia v Krempa-
choch, Dominika Kubaszek, Wiktoria Radecká, Paulina Wo-
jeńska zo ZŠ v Kacvíne, Klaudia Galowicz, Natalia Kubaszek 
z Gymnázia v Nižných Lapšoch a traja pedagógovia - Alžbe-
ta Górová, Mária Kačmarčíková a Dominik Surma. 

Poďakovanie
Žiaci z Krempách, Kacvína a Novej Belej srdečne ďakujú 

za veľmi pekný výlet na Slovensko, do Bratislavy. Boli sme 
tam štyri dni, od 4. - 7. 12, počas ktorých sme strávili veľmi 
krásne chvíle. Stretli sme sa s Mikulášom, navštívili sme 
Bratislavský hrad a Národne múzeum. Najkrajšie však bolo 
predstavenie na ľade - Vlk a zajac. Výlet sa nám veľmi pá-
čil. Ďakujeme. Wiktoria Tazik, žiačka z Krempách
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finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte Minister-
stva administratívy a digitalizácie, určených na realizáciu 
úloh spojených s udržiavaním kultúrnej identity národ-
nostných a etnických menšín žijúcich na území Poľska, 
zvlášť vyčlenenie dodatočných prostriedkov na fungova-
nie kultúrnych inštitúcií národnostných menšín, klubovní, 
knižníc a klubov.

3. Vo veci spolupráce s Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí

XIII. celoštátny zjazd SSP pozitívne hodnotí spoluprácu 
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s nepokojom 
vníma obmedzenie výšky prostriedkov určených na kaž-
doročnú podporu úloh realizovaných Spolkom Slovákov 
v Poľsku. Zjazd sa obracia na Národnú radu Slovenskej re-
publiky, aby otázkam starostlivosti o Slovákov žijúcich v za-
hraničí venovala patričnú pozornosť a spela k tomu, aby 
riešenia s tým spojené boli primerané v porovnaní so sta-
rostlivosťou v iných európskych štátoch o vlastných rodá-

kov žijúcich v zahraničí. Zjazd sa obracia 
aj na ostatné ústavné orgány Slovenskej 
republiky, aby otázkam spojeným s pod-
porou slovenskej národnostnej menšiny 
v Poľsku venovali patričnú pozornosť.

4. Vo veciach školstva
XIII. celoštátny zjazd SSP vyjadruje 

znepokojenie nad situáciou v sloven-
skom školstve a zaväzuje Ústredný výbor 
k väčšej starostlivosti o otázky vyučova-
nia slovenského jazyka na základných 
školách a gymnáziách, ako aj na lýceu 
v Jablonke. Zjazd odporúča rozbehnúť 
všetky možné aktivity v prospech šírenia 
vyučovania slovenského jazyka v jed-
notlivých obciach Spiša a zvlášť Oravy. 
Zjazd odporúča taktiež Ústrednému vý-
boru SSP, aby urobil podrobnú analýzu 
súčasného stavu školstva a zahájil akti-
vity, ktorých cieľom by bolo opätovné 
zavedenie maturity zo slovenského ja-
zyka na Všeobecnovzdelávacom lýceu 
v Jablonke.

XIII. celoštátny zjazd so znepokoje-
ním sleduje nedostatok učebníc pre vyu-
čovanie slovenského jazyka a negatívne 
hodnotí činnosť orgánov zodpovedných 
za vzdelávanie. Zjazd pozitívne hodnotí 
prácu učiteľov slovenského jazyka a vo 
vzťahu k nedostatku učebníc oceňuje 
zásluhy krajanskej pracovnej skupiny 
autorov učebníc pre vyučovanie sloven-
ského jazyka, ktorí v minulosti spolupra-
covali s Vydavateľstvom WSiP vo Varša-
ve. XIII. zjazd sa obracia na Ministerstvo 
národnej edukácie s požiadavkou vy-

tvorenia Odboru pre vzdelávanie národnostných menšín, 
ktorý by sa mal venovať otázkam zásobovania učebnicami, 
otázkami ďalšieho vzdelávania a didaktikou vyučovania 
slovenského jazyka. Zjazd odporúča pokračovať v aktivi-
tách smerujúcich k spestreniu vyučovacích metód sloven-
ského jazyka prostredníctvom podpory didaktiky, organi-
zovaní výletov a letných táborov na Slovensku a obracia sa 
na Ministerstvo národnej edukácie PR a na Ministerstvo 
školstva SR o pravidelnú, efektívnu podporu v tejto oblas-
ti. Zjazd opätovne odporúča Ústrednému výboru SSP, aby 
v maximálnej možnej miere podporoval krajanskú mládež 
pri získavaniu štipendií na stredných a vysokých školách 
na Slovensku.

5. Vo veciach kultúrnej činnosti
XIII. zjazd SSP pozitívne hodnotí odovzdanie do pre-

vádzky Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši 
a odporúča Ústrednému výboru SSP, aby podnikol všetky 
potrebné aktivity smerujúce k zahájeniu výstavby rovna-
kého kultúrneho domu v Jablonke na Orave, ako aj k ukon-
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čeniu stavby Domu slovenskej kultúry v Kacvíne na Spiši, 
zariadenie ho a celkové sprevádzkovanie. Zjazd pozití vne 
hodnotí  doterajšiu kultúrnu činnosť SSP a zvlášť organizo-
vanie cyklických kultúrnych podujatí : folklórnej prehliad-
ky Fašiangy-Ostatki, Dní slovenskej kultúry, Prehliadky  
dychových hudieb, recitačnej súťaže Franti ška Kolkoviča 
– Deň slovenskej poézie a prózy, ako aj vedomostnej sú-
ťaže Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov, výtvarnej 
súťaže Ludwika Korkoša organizovanej redakciou Život, 
ako aj celú vydavateľskú a výstavnú činnosť v Galérii slo-
venského umenia v sídle SSP. XIII. zjazd pozití vne hodnotí  
úsilie o zvyšovanie počtu klubovní v miestnych skupinách 
SSP a odporúča, aby sa Ústredný výbor SSP naďalej snažil 
o zvyšovanie ich úrovne a zaistenie v nich zaujímavej kul-
túrnej ponuky. 

6. Vo veciach pastorácie
XIII. celoštátny zjazd SSP vyjadruje svoje presvedčenie, 

že pastorácia v slovenskom jazyku zohráva významnú úlo-
hu v národnom živote Slovákov žijúcich v spišských a orav-
ských farnosti ach a mala by byť podporovaná vrchnosťou 
katolíckej cirkvi v ekumenickom duchu, s úctou a láskou 
voči blížnemu. XIII. celoštátny zjazd SSP, konajúc v súlade 
s ustanoveniami § 18 dohovoru medzi Poľskou republikou 
a Svätej Stolice, sa obracia s prosbou na Krakovskú metro-
politnú kúriu o stanovenie dp. Jozefa Bednarčíka za kňa-
za zodpovedného za pastoráciu slovenskej národnostnej 
menšiny žijúcej v Poľsku. 

7. V organizačných veciach
XIII. celoštátny zjazd SSP zaväzuje Ústredný výbor SSP 

k podniknuti u krokov za účelom vytvorenia Historického 
ústavu SSP, cieľom ktorého bude realizácia odborných vý-
skumov v oblasti  dejín a spoločenského života slovenskej 
menšiny žijúcej v Poľsku.

XIII. celoštátny zjazd SSP odporúča uskutočniť kroky, 
účelom ktorých bude opätovne vytvorenie úväzku pre 
kultúrnu činnosť a školstvo pri Ústrednom výbore SSP, čo 
vo veľkej miere odľahčí prácu generálneho tajomníka ÚV 
a zlepší komunikáciu medzi Ústredným výborom, výbor-
mi obvodov SSP na Spiši a Orave a jednotlivými miestnymi 
skupinami.

XIII. celoštátny zjazd SSP zaväzuje miestne skupiny 
a obvody SSP, ako aj iné organizačné jednotky o starost-

livosť pri realizácii jednotlivých zápisov v stano-
vách SSP, starostlivosť o rozvoj členskej základ-
ne, prihliadnuti e na činnosť menších miestnych 
skupín, a zvlášť o angažovanie do dobrovoľníckej 
činnosti  z prostredia mladých členov slovenskej 
národnosti  žijúcej v Poľsku.

XIII. celoštátny zjazd SSP odporúča vytvorenie 
terénneho pracoviska redakcie Život na Orave.

8. V oblasti budúcej programovej 
činnosti XIII. celoštátny zjazd SSP 
odporučil:

1. Rozvíjať a rozširovať spoluprácu SSP so všetkými in-
šti túciami zaoberajúcimi sa otázkami národnostných men-
šín na Slovensku, v Poľskej republike, ako aj na európskej 
pôde. Viesť pravidelné konzultácie a spolupracovať s inými 
národnostnými a etnickými menšinami žijúcimi v Poľsku.

2. Podporovať akti vity mladej generácie Slovákov žijú-
cich na Spiši a Orave, a organizovať pre nich na Slovensku 
– v širšom meradle než doteraz – táborov, letných pobytov 
a rozličných didakti ckých výletov.

3. Pokračovať v činnosti , ktorá bude viesť k vytvoreniu 
slovenských kultúrnych stredísk na Spiši a Orave, ako aj 
k vytvoreniu národnej pamätnej izby.

4. Spracovať register slovenských pamiatok a pamäti -
hodností  na Spiši a Orave a viesť systemati ckú evidenciu 
a monitoring javov ohrozujúcich ich existenciu.

5. Prípravu rozličných projektov v oblasti  kultúrnej a or-
ganizačnej činnosti , a získavanie fi nančných prostriedkov 
z rôznych grantov a nadácií.

6. Podniknúť akti vity smerujúce k opätovnému vysiela-
niu raz za mesiac programu v poľskej regionálnej televízii 
s názvom Slovenský kuriér, a popularizovať otázky sloven-
skej národnostnej menšiny v Poľsku.

7. Riešiť právne otázky spojené s rozširovaním pod-
pory poskytovanej Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky jednotlivým školám, na 
ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, obzvlášť didakti ckej 
podpory a potrebných pomôcok, spolu s učebnicami pre 
vyučovanie slovenského jazyka. 

9. Vo veciach stanov SSP
XIII. celoštátny zjazd SSP schvaľuje návrh Komisie sta-

nov XIII. celoštátneho zjazdu SSP a splnomocňuje Ústred-
ný výbor SSP k registrácii nových orgánov Spolku v súd-
nom registri, ako aj k registrácii nového, jednoliateho 
znenia stanov.

10. Vo veciach hospodárskej činnosti SSP
XIII. celoštátny zjazd SSP splnomocňuje Ústredný výbor 

SSP k vybaveniu všetkých náležitostí  a prijímaniu bežných 
rozhodnutí , spojených s vedenou hospodárskou činnos-
ťou.

Predseda zjazdu: Dominik Surma

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku pri schvalovaní uznesení
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Iniciatívny krajan z Oravy
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    ARCHÍV BRONISLAVA KNAPČÍKA

Čas je našim stálym súpútnikom, plynie si svojím ne-
úprosným tempom a vedie nás po cestách života, rok 
za rokom, od mladosti až po zrelý vek. Pri príležitosti 

pekného životného jubilea sme si zaspomínali s aktívnym 
krajanom, bývalým učiteľom, športovcom, generálnym ta-
jomníkom a oravským rodákom Bronislavom Knapčíkom 
na pozvoľné plynutie času a jeho osemdesiatročnú púť 
životom.

Rodinné zázemie
Bronislav uzrel svetlo sveta 25. októbra 1934 v oravskej 

dedinke Horná Zubrica ako tretie dieťa roľníka Františka 
Knapčíka a Márie, rodenej Kovalčíkovej. Obaja rodičia boli 
presvedčenými Slovákmi a v tomto duchu sa usilovali vy-
chovávať aj svojich osem detí. Najstarší Ignác, ktorý sa na-
rodil v Amerike a všetci ho preto volali Džimek, dnes už 
nie je medzi nami. Ďalší štyria súrodenci: Ján, Júlia, Marián 
a Mária zostali na rodnej hrude a žijú dodnes na Orave. 
Štvrtá v poradí Žofia sa presťahovala do Krakova a naj-

mladšia Melánia žije v Amerike, kde ju často chodí navšte-
vovať aj Mária.

Z detstva do dospelosti
Prvé písmenká sa Bronislav naučil písať v slovenskej 

ľudovej škole v rodnej obci, školu však dokončil už po pri-
pojení Oravy k Poľsku v Jablonke. Z povojnových čias mu 
utkveli v pamäti spomienky na boj v Podvlku, keď ako die-
ťa pásol kravy a počul z neďalekej obce dunieť výstrely. 
Spomína si tiež na bandu Feliksa, ktorá pôsobila v oblasti 
Babej hory a okrádala miestne obyvateľstvo. Aj ich hospo-
dárstvo a Horná Zubrica vôbec sa stala neraz predmetom  
takýchto prepadov.

Po nadobudnutí základného vzdelania zložil Bronislav 
skúšky do obuvníckej školy v Novom Targu. V tom čase sa 
však už krajania aktívne usilovali o založenie slovenského 
lýcea, čo sa im v roku 1951 nakoniec aj podarilo. Brono 
teda nenastúpil do školy v Novom Targu a počkal rok, aby 
sa mohol stať jedným z prvých žiakov oravského lýcea. 
V lýceu sa držal veľmi dobre, veď z pôvodných takmer trid-
siatich študentov ich úspešne skončilo len trinásť, a on 
patril medzi tých úspešných. Najradšej zo všetkých pred-
metov mal zemepis a telesnú výchovu, hrával volejbal, 
behal, pričom z bežeckých súťaží si odniesol aj nejedno 
víťazstvo. Táto jeho športová orientácia ho neskôr sprevá-
dzala po celý život. Okrem športového nadania sa u neho 
prejavil aj hudobný talent a s harmonikou v rukách dokázal 
vždy rozprúdiť dobrú zábavu.

Slovenský učiteľ
Po úspešnej maturite nastúpil na svoje prvé pracovné 

miesto, a to bolo v základnej škole, ako sám podotýka, 
v jednej z najkrajších spišských obcí v Krempachoch. Bolo 
to v septembri 1955, pričom školy tu boli dve – slovenská 
a poľská. Drvivá väčšina detí chodila do slovenskej a asi len 
sedem detí do poľskej. Na toto svoje prvé, i keď pomerne 
krátke, pôsobisko si spomína veľmi pozitívne, keďže čo sa 
týka ubytovania i stravovania, Krempašania boli veľmi po-
hostinní. Ako slovenský učiteľ na Spiši však pobudol len 

Mamička Mária, rod. Kovalčíková Ako študent v Jablonke
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necelé štyri mesiace, pretože mu prišiel povolávací rozkaz. 
Ďalší rok a pol tak strávil ako vojak v Chełmsku Pomorskim.

Akútny nedostatok učiteľov v Poľsku, obzvlášť v takých 
okrajových oblastiach akými boli Spiš a Orava, spôsobil, 
že si v tom čase učitelia neodslúžili na vojenčine celé dva 
roky, ale boli povolaní naspäť do vzdelávacích služieb. Bro-
nislav tak v roku 1957 začal vyučovať na slovenskej ško-
le v Orávke. Situácia bola podobná ako v Krempachoch 
– väčšina detí navštevovala slovenskú školu a niekoľko 
jednotlivcov poľskú. Brono spočiatku učil rôzne predmety 
v slovenskom jazyku a v roku 1958 začal diaľkové štúdium 
zemepisu a telesnej výchovy v Katoviciach. Počas svojho 
pôsobenia v Orávke bol jedným z priekopníkov telesnej vý-
chovy a športových aktivít na Orave, keď tu založil vôbec 
prvý Ľudový športový klub Tempo Oravka, v rámci ktorého 
fungoval volejbalový oddiel.

Založenie rodiny
Katovice sa stali svojím spôsobom pre mladého učiteľa 

osudné. Zoznámil sa tu so svojou budúcou „polovičkou“ 
Štefániou, ktorú si v roku 1961 vzal za manželku a za kto-
rou sa neskôr presťahoval do sliezskeho Mikołowa, kde žije 
dodnes. Dlhé roky tu pôsobil na miestnej škole ako učiteľ 
zemepisu a telesnej výchovy a v tomto meste spoločne 
s manželkou vychovali jediného syna Krištofa. Ten už má 
dnes dve dcéry Dominiku a Michalinu. Obe sú výtvarne 
nadané a obe žijú v zahraničí, v Nórsku a Rakúsku.

V krajanskom hnutí
Už od mladého veku sa Bronislav angažoval aj v krajan-

skom hnutí. Po vojne boli totiž práve Knapčíkovci, a najmä 
strýko Ignác, jednými z popredných organizátorov sloven-

ského života v Hornej Zubri-
ci i na hornej Orave. U Knap-
číkovcov sa Slováci schádzali 
a riešili dôležité otázky 
krajanského života. Brono 
sa už ako učiteľ angažoval 
v činnosti miestnej skupiny 
v Orávke a následne sa za-
pojil aj do aktivít obnovenej 
Kultúrnej Československej 
spoločnosti v Poľsku, ktorá 
preniesla svoje sídlo do Kra-
kova. V roku 1963 bol zvo-

lený za generálneho tajomníka tejto krajanskej organizácie 
a spoločne sa s vtedajším predsedom Jánom Molitorisom 
i ďalšími funkcionármi usilovali udržiavať a podporovať 
slovenskosť v Poľsku. Riešili predovšetkým otázky týkajúce 
sa slovenského školstva na Spiši a Orave, a to v súvislosti 
s rastúcim tlakom na jeho likvidáciu, respektíve so snaha-
mi o popoľšťovanie spišských a oravských slovenských škôl. 
Dôležité miesto mali tiež cirkevné otázky, a to najmä vzhľa-
dom na zmeny po Vatikánskom koncile, ktorý reformoval 
rímskokatolícku liturgiu a cirkev umožnila používať v kosto-
loch národný jazyk. Začal sa zápas o slovenčinu v spišských 
a oravských kostoloch, ktorý mal vo viacerých obciach ob-
zvlášť búrlivý priebeh.

Na Sliezsku
Po skončení prvého funkčného obdobia na poste gene-

rálneho tajomníka sa Bronislav definitívne usadil na Sliez-
sku, v mestečku Mikołow, kde do roku 1988 pôsobil ako 
učiteľ zemepisu a telesnej výchovy na miestnej škole a tak-
tiež ako riaditeľ Centra mimoškolskej činnosti. Následne 
svoje zanietenie pre šport uplatnil v turistickom stredisku 
na Skrzycznom, kde pracuje dodnes. Popritom sa však aj 
naďalej venoval krajanskému hnutiu a až do posledného 
zjazdu v septembri 2014 bol permanentne funkcionárom 
výborov všetkých na seba postupne nadväzujúcich krajan-
ských organizácií, vrátane Spolku Slovákov v Poľsku. V roku 
1991 kandidoval na spoločnej listine slovenských kandidá-
tov do poľského snemu.

Po svojom príchode do Mikołowa sa spoločne s kraja-
nom Štefanom Adamčíkom angažoval pri založení miest-
nej skupiny na Sliezsku. V tomto období tu totiž žilo a pra-
covalo pomerne veľa Slovákov zo spišských a oravských 
obcí a spomínaná miestna skupina mala v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia viac ako sto členov, ktorí odobe-
rali mesačník Život, aby boli informovaní o dianí v domov-
ských obciach. Bronislav Knapčík je dodnes tajomníkom 
sliezskej miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, hoci 
počet členov i odberateľov Života je podstatne nižší, ke-
ďže mladí, ktorí vyrástli v inom prostredí, sa už do krajan-
ského hnutia takmer vôbec nezapájajú. Viacerí krajania tu 
žijúci sa však naďalej stretávajú a pravidelne si organizujú 
napr. Ondrejský večierok, či Krajanskú vatru. Za udržia-
vanie i propagovanie slovenskosti im všetkým patrí veľká 
vďaka. Pevne veríme, že sa im hádam v budúcnosti podarí 
aj u detí a vnukov tam žijúcich Slovákov prebudiť záujem 
o svoje korene a miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku 
na Sliezsku tak bude silnieť a rásť. 

 So žiakmi v Orávke Generálny tajomník Kultúrnej Českosloven-
skej spoločnosti v Poľsku

S manželkou a synom na Skrzycznom
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Horčičné zrnko

14. 12. 2014
3. adventná nedeľa

(Jn 1, 6-8.19-28)
Stretnutie s Jánom Krstiteľom bolo stretnutím s drs-

ným človekom, ktorý mal drsný výzor i oblečenie. Nemal 
v rukách moc, neoplýval bohatstvom a predsa priťaho-
val zástupy. Priestor okolo 
Jordánu bol frekventova-
ný množstvom ľudí, ktorí 
prejavovali záujem o Jána 
a dokonca v ňom videli oča-
kávaného Mesiáša. On si 
nenárokoval nič z toho, čo 
mu ponúkala situácia a po-
pularita, ktorú mal. Zacho-
val si status ohlasovateľa a 
popularita mu nezatočila 
hlavu. Neukazoval na seba, 
ukazoval na Krista a z jeho 
pokory cítiť úprimnosť. Je 
svedkom evanjelia a je po-
dobizňou Cirkvi. Ján Krstiteľ 
bol hlas, ktorý ukazoval na Krista a to isté robí Cirkev. Nie 
je tu sama pre seba. Inštitúcia pre inštitúciu. Neukazuje na 
seba, ale ukazuje na Krista. Je to mierou jej pôsobenia a je 
to mierou jej reflexie. 

21. 12. 2014
4. adventná nedeľa

(Lk 1, 26-38)
Francúzskeho maliara z 19. stor. J. F. Milleta preslávil 

obraz, na ktorom stoja dvaja roľníci na poli. Sú to man-
želia, ktorí prerušili svoju dennú prácu a modlia sa Anjel 
Pána. Anjel Pána je i názov tohto obrazu. Obraz je umiest-
nený v národnom múzeu Musée d‘Orsay v Paríži. 

Naši starí rodičia sa Anjel Pána modlili trikrát denne. 
Bolo úplne normálne, keď sa pri zaznení zvonov preruši-
la každá práca ráno, napoludnie, večer a ľudia opakovali 
v modlitbe najdôležitejšie udalosti dejín spásy. 

V nedeľu na poludnie sa Anjel Pána od čias pontifikátu 
sv. Jána XXIII. modlia pápeži spolu s veriacimi na námestí 
sv. Petra. Nedeľný obed je vzácnym časom, kedy sa zväčša 
všetci domáci stretnú pri jednom stole. Bolo by správne, 
keby sa k prežehnaniu a krátkej modlitbe pred jedlom, 
pridala aj modlitba Anjel Pána. Modlitba Anjel Pána si má 
nájsť miesto aj v našej dennej osobnej modlitbe. Ráno sa 
z nej môžu zrodiť naše predsavzatia do prichádzajúceho 
dňa, na poludnie môže byť sprevádzaná s prosbou o silu 
dobre prežiť a zakončiť svoje denné povinnosti a večer 
nám môže dať základ k spytovaniu svedomia po prežitom 
dni.

28. 12. 2014
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

(Lk 2, 22-40)
Nedeľa je zvyčajne dňom, ktorému prechádza sobotné 

upratovanie a prípravy na deň Pána. Pred vianočnými sviat-
kami sú takéto prípravy realizované ešte s väčšou intenzi-
tou a úsilím všetkých domácich. Precízne a pozorne dáva-
me do poriadku svoje obytné priestory v našich domoch 
a bytoch. Väčšinu vecí, ktoré udierajú do očí a kazili by do-

jem, dokážeme odpratať ih-
neď a nečakáme na väčšie 
upratovanie. Nedeľa Svätej 
rodiny má byť pre nás upo-
zornením, že toto spolo-
čenstvo je pre nás vzorom. 
Neporiadok môže byť totiž 
nielen vo veciach, ale aj 
vo vzťahoch. Ak nám vidi-
teľný neporiadok vadí, ten 
neviditeľný, vzťahový by 
sme nemali prehliadať ani 
v malých náznakoch. Svätá 
rodina je vzorom usporia-
daných vzťahov, rodinných 
čností, života v porozumení 

a láske. Kiežby členom každej rodiny záležalo na tom, aby 
neostával neporiadok vo vzťahoch, v osobných kontaktoch 
do západu slnka a Vianoce boli sviatkami, počas ktorých sa 
očistia a upevnia vzťahy medzi najbližšími. Aby sa každý 
člen rodiny mohol úprimne zapojiť do spevu Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! 

04. 01. 2015
2. nedeľa po Narodení Pána

(Jn 1, 1-18)
Posolstvo Vianoc má svoje čaro a svoju silu. Po celo-

ročnom zhone dobre padnú dni, ktoré môžeme stráviť vo 
väčšom pokoji a rovnako dobre padnú každej veriacej duši 
tieto dni aj preto, že v Božom dome strávime viac času 
a akosi pozornejšie a citlivejšie dokážeme vnímať Božie 
slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. 

Nitriansky biskup Viliam Judák vo vianočných zamysle-
niach pripomína, že príchodom Ježiša Krista sme sa sta-
li novým stvorením v láske. Prijmime výzvu neznámeho 
autora: „Keď si sa do sýtosti vynadíval na Dieťa v jasliach, 
tak sa len jednoducho neotoč a neodíď preč. Urob jeho 
ruky svojimi rukami. Jeho úsmev svojím úsmevom. Jeho 
srdce svojím srdcom... Urob jeho oči svojimi očami. Jeho 
uši svojimi ušami a jeho ústa svojimi ústami. Nech ti v tom 
pomôže Boh! Spoznaj v každom svojho brata, svoju sestru. 
Ak im zotrieš slzy, podelíš sa s nimi o ich starosti aj radosti, 
vtedy sa Boží Syn narodil v tebe a ty sa môžeš tešiť a sláviť 
Vianoce po celý rok.“ 

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

Päťdesiat rokov spolu
autor    DOROTA MOŚ
foto   D. MOŚ, ARCHÍV RODINY LOPATOVCOV

Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý 
život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých 
časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť zlatú 
svadbu. Buď tomu zabráni smrť, alebo iná príčina vedúca k od-
lúčeniu. 

V dobrom aj zlom prežili manželia Žofia a Jozef Lopa-
tovci z Nedece spoločne krásnych 50 rokov. Pri na-
šom stretnutí ma srdečne privítali a nasledovne sme 

sa spolu porozprávali a zaspomínali na staré časy, ktoré 
priniesli so sebou nielen mnoho radostí, ale i starostí. 

Žofia sa narodila v rodine Jána Mróza a Márie, rod. 
Švientej, 14. mája 1941. Otec pochádzal z Lysej nad Dunaj-
com. Mala dvoch starších súrodencov Helenu a Františka 
a mladšieho brata Jozefa. Brat František tragický zahynul 
ako 20-ročný mládenec v bani na Sliezsku.

Život po vojne nebol ľahký. Rodinná situácia bola ťaž-
ká, nebol to vtedy ojedinelý prípad, viaceré rodiny trpeli 
biedou. Vďaka húževnatosti a sile charakteru sa ľudia do-
rábali majetku. Žofia sa narodila v roľníckej rodine a vy-
chovávala sa na vidieku, preto odmalička pomáhala svojim 
rodičom a bolo pre ňu prirodzené, že postupne spoznala 
prácu na gazdovstve. V detstve mala kamarátky, s ktorý-
mi sa hrávala. Pri spomienke na detské časy sa pozastavila 
a konštatovala, že deti boli predsa voľakedy viac zodpo-
vedné. Pravdepodobne táto zodpovednosť sa u deti rodi-
la prirodzenou cestou, každý mal svoje povinnosti doma, 
ktoré musel vykonať. - Rodičia sa nepýtali, či si urobil svo-
ju prácu, jednoducho to muselo byť vykonané, - spomína 
Žofia. Čo neznamená, že nebol čas na huncútstva. Rodičia 
mali hospodárstvo, práca bola sťažená, pretože nemali 
vlastného koňa. Chodili odpracovať. Takto to fungovalo na 
dedine. Sused išiel pomôcť susedovi, keď ten zviezol seno, 
išlo sa mu pomôcť hrabať zase jeho seno. Svoje mladé 
letá strávila mimo domova. Kým odišla z domu, pracovala 
v lese pri sadení stromčekov. Za prácou odišla najskôr do 
Szczawnice a neskôr do Gliwic. V roku 1960 sa zamestnala 
v zdravotníctve a prepracovala 27 rokov v pôrodnej izbe, 
z toho 17 rokov v Nedeci a 10 rokov v Novom Targu. 

Jozef sa narodil 19. apríla 1939 a je prvorodeným v ro-
dine Pavla a Heleny, rod. Milaniakovej. Mladšia bola sestra 
Anna, ta je už nebohá, a dvojičky Irena a Ján. Brat býva 
v Radzikowie za Varšavou. Jozef, ako jeho manželka Žofia, 
pochádzal z roľníckej rodiny a preto po absolvovaní zák-
ladnej školy pomáhal viesť hospodárstvo rodičom. Všetky 
gazdovské práce ho naučili rodičia, a popritom sa naučil 
vykonávať aj stavebné práce. Detstvo prešlo, prišli mlá-
denecké roky a čas na založenie rodiny. Za svoju životnú 
partnerku na dobré aj zlé si zvolil Žofiu. Upútala ho jej ši-
kovnosť, pracovitosť a krásny úsmev.

Manželský zväzok uzavreli 11.októbra 1964 v kostole 
sv. Bartolomeja v Nedeci. Ich šťastie obohatili dvaja syno-

via Jozef a Grzegorz. Obidva-
ja založili rodiny. Starší býva 
v Nedeci a mladší je vo Švéd-
sku. Spolu majú 5 vnúčat, 
z ktorých majú veľkú radosť.

- Človek mal chuť do prá-
ce a chcel niečo dosiahnuť 
v živote, vybudovať dom či 
modernizovať hospodárstvo, 
tak si hľadal prácu. Neobzerali 
sme sa na rodičov, či nám pomôžu, ale sme len pracovali 
a tiež sme šetrili, - spomína Jozef. On chodil za prácou do 
Krakova a na Sliezsko, vykonával stavbárske práce. Neskôr 
sa zamestnal v obuvníckom podniku „NZPS Podhale“ v No-
vom Targu, a po 14 rokoch práce jeho zdravotný stav sa 
zhoršil a musel odísť na invalidný dôchodok. - Spomenul 
som, že sme veľa pracovali, dnešní mladí tiež veľa pracujú 
je to fakt, ale už majú možnosť ľahšie pracovať, my sme 
všetko robili ručne, no predsa sme našli čas zájsť si k su-
sedom alebo k rodine a bolo veselo. Teraz nám to chýba. 
Dnešní ľudia sú uzavretí vo svojich domovoch a nie sú zho-
vorčiví, ako voľakedy, - konštatuje Jozef. Žofia veľmi rada 
spieva a jej hlas počuť najmä v kostole.

Na otázku, či existuje recept na dobré a dlhoročné man-
želstvo mi odpovedala: - Vzájomná úcta a podpora, v živo-
te je rôzne, raz je lepšie, inokedy horšie. Najhlavnejšie je 
dospieť ku kompromisu a jednoducho povedané dohovoriť 
sa. Život je nepredvídavý, prináša nám rôzne situácie a od 
nás záleží, ako ich riešime.

Do ďalších dní prajeme jubilantom veľa zdravia a ra-
dosti. 

Jubilanti dnes pri fotografii z ďakovnej  
sv. omše za spoločných päťdesiat  
rokov života

Žofia a Jozef v deň sobáša
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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze  
v rokoch 1920–1945 (2)
Udalosti z rokov 1940/41 a 1945/46
Zaistenie v  Ilave správcu jurgovskej farnosti, 
kňaza Antona Sikoru

Po smrti Antona Kubasáka, oravského krajana zo Zubrohlavy, 
dekana nedeckého dištriktu, potom spišského dekanátu, spišský 
biskup menoval do funkcie správcu jurgovskej farnosti, kňaza An-
tona Sikoru, rodáka z  Jablonky na Orave. Kňaz Sikora, pôvodom 
Slovák, vysvätený v Spišskej Kapitule, bol blízkym spolupracovní-
kom slovenského renegáta, kňaza Ferdinanda Machaya, taktiež 
z Jablonky, a na začiatku pôsobenia v Jurgove, tak ako kňaz Ma-
chay, tvrdý polonizátor.

Anton Sikora písal, 15. septembra 1939, jurgovské-
mu rodákovi, kňazovi Alojzovi Miškovičovi (1902 
– 1967), v tom čase vládnemu komisárovi pre pri-

navrátené územie, neskôr profesorovi cirkevných dejín 
na CMBF v Bratislave, krátky list, ktorého obsah bol, ako 
na ešte nedávno razantného polonizátora, dosť šokujúci: 
„Keby ste bol v Ministerstve zahraničia, alebo aspoň mal 
styky nejaké s vládou, snáď dobre by bolo, keby títo Páni 
starali sa o obsadenie čim väčšieho terénu skrze Slovákov. 
Rozprával som o tom z ks. Madejom z Bialki a prosil ma, 
aby ste prišli aj k nemu, jestli pridu nejaki Páni z Bratislavy 
v takich záležitostiach”1.

V nepublikovanom článku, tiež zo septembra 1939, 
v ktorom Anton Sikora popisuje jurgovskú dedinu, sa jeho 
autor veľmi pochvalne vyjadruje o pripojení severného 
Spiša k Slovenskej republike, a o spokojnosti Jurgovčanov 
so zmenami, aké nastali po zmene hraníc: „Ľudia tešia sa 
a radujú, lebo veď už niet znenavidených hraníc ani na hôr 
ku Kežmarku ani na dol ku Novému Targu. Je to ozaj tá 
túžena sloboda, akej nebolo tu za 20 rokov”2.

14. novembra 1940 jurgovský administrátor bol nečaka-
ne zbavený osobnej slobody a deportovaný do Ilavy. Príčiny 
krátkej, päťtýždňovej internácie nie sú doposiaľ jasné. Sám 
kňaz Sikora písal po svojom návrate zo sedemročného pôso-
benia v slovenskej pastorácii, že to boli politické príčiny: „W 
listopadzie r. 1940 zarządzeniem ministerialnym ówczesne-
go rządu słowackiego zostałem aresztowany z powodów 
politycznych, a następnie przeniesiony do Vikartoviec koło 
Popradu, gdzie dotychczas jestem administratorem”3.

V dopise z 1. februára 1941 generálnemu riaditeľo-
vi Ústrednej charity v Bratislave biskup Vojtaššák písal: 
„Stalo sa ale, že menovaného kedysi v polovici novembra 
internovali v Ilave. Sám, vraj nevie prečo ani mu to nepre-
zradili”4.

1  ŠAL. Fond: Michal Griger. Kartón číslo 11.
2  Ibidem.
3  List A. Sikoru, písaný, 9.  februára  1946, Kniežacej  metropolit-

nej  kúrii v Krakove (AKKM, Pers. A 1043. Bé/, paginácie).
4  ABÚ, č. 343/1941.

Už v nasledujúci deň, 15. novembra 1945, sa biskup 
Vojtaššák obrátil na Ministerstvo vnútra. V úradnej ko-
rešpondencii písal: „Na nariadenie ministerstva vnútra po 
tieto dni bol odvedený zo svojho pôsobiska – Jurgova – 
tamojší duchovný správca dp. Anton Sikora a diecezánske-
mu úradu na neznámom mieste internovaný.

Nakoľko toto zdržanie a odvedenie menovaného sta-
lo sa bez predbežného vedomia a upovedomenia jeho 
nadriadenej cirkevnej vrchnosti, v úcte podpísaný diece-
zánsky úrad dovoľuje si požiadať ministerstvo vnútra, aby 
ráčilo sdeliť biskupskému úradu v Spišskej Kapituli

1. Pre jaku príčinu bol dp. Anton Sikora odvedený a in-
ternovaný?

2. Kde je internovaný”5?
Nakoľko v období 11 dní neprišla do Kapituly odpo-

veď, 25. novembra 1940 nasledovala urgencia: „Biskupský 
úrad v Spišskej Kapituli dovoľuje si pripomenúť čímskoršie 
vybavenie svojho prípisu čís. 3314/940, z 15. novembra 
1940”6.

Odpoveď prednostu Ústrední štátnej bezpečnosti 
a osobného tajomníka ministra vnútra prišla v druhej po-
lovici decembra 1940. V listoch z 19. decembra 1940 pred-
nosta USB informoval Biskupský úrad, že „Anton Sýkora, 
správca fary obce Jurgov, bol zaistený v zaisťovacom tábo-
re v llave a dnešným dňom činím opatrenie z príkazu pána 
ministra vnútra, aby bol prepustený na slobodu a súčasne 
mu určujem, ako miesto pobytu mesto Žilinu, s tým že sa 
nesmie vrátiť na územie zpäť prinavrátené zpod svrchova-
nosti býv. poľského panstva”7. Z listu osobného tajomníka 
ministra vnútra, písaného tiež 19. decembra 1940, vysvitá, 
že dp. Sýkora bol na slobode už 18. decembra: „Dovoľujem 
si Vám úctivé oznámiť, že dp. Sýkora z príkazu p. ministra 
bol včera prepustený zo zaisťovacieho tábora”8. Osobný 
tajomník sa vôbec nezmienil o príčinách Sikorovej inter-
nácie, čo žiadal biskup Vojtaššák v dopise z 15. novembra 
1940. Podľa biskupa Vojtaššáka kňaz Sikora bol prepuste-
ný zo zaisťovacieho tábora v llave 23. decembra 19409.

Záver listu ministerského tajomníka bol formulovaný 
o niečo inakšie ako informácia prednostu ÚŠB: „Do Jur-
gova a do kraja susediaceho s generálnym gubernátom 
nesmie viac prísť”10. Podľa Pavla Matulu dp. Anton Sikora 
vďačí svoje oslobodenie profesorovi Alojzovi Miškovičo-
vi11.

5  ABÚ, č. 3314/1940.
6  ABÚ, č. 3446/1940.
7  ABÚ, č. 3755/1940.
8  ABÚ, č. 3755/1940.
9  Dopis biskupa Vojtaššáka, z 1. februára 1941, generálnemu 

riaditeľovi Ústrednej Charity v Bratislave (ABÚ, č. 343/1941).
10  ABÚ, č. 3755/1940.
11  P. Matula: Cirkev a začiatky reslovakizácie na severnom Spiši 

a Orave po ich pripojení k Slovenskej republike. „Dejiny” – interne-
tový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove – č. 2/2007, s. 82.
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Už 23. decembra 1940 spišský biskup písal Sikorovi, že 
ho prekladá z Jurgova „a na vlastnú žiadosť vyznačuje Vám 
kaplánsku stanicu v Harhove”. Biskupský ordináriat záro-
veň informoval Sikoru o tom, ako sa má starať o liečebnú 
dovolenku. V ten istý deň biskup Vojtaššák písal o prelože-
ní Sikoru farárovi Harhova dp. Františkovi Chraščovi: „Tým-
to Vás upovedomujem, že na kaplánsku stanicu do Harho-
va preložený je dp. Anton Sikora, do toho času správca fary 
v Jurgove. Kaplánsku stanicu len písomne zaujme a bude 
si hneď pýtať od Vás povolenie na neurčitú dobu aby sa 
mohol isť liečiť”12.

Medzičasom spišský biskup navrhol Sikorovi niekoľko 
fár, v ktorých by mohol pôsobiť. V dopise z 8. januára 1941 
ho nabádal, aby sa rozhodol, ktorú farnosť chce spravovať: 
„Biskupský Ordináriat avšak žiada, aby ste sa čím skorej 
rozhodli, ktoré z navrhnutých správ farských si volíte”13.

20. januára 1941 biskupský ordináriat kladne reagoval 
na Sikorovu prosbu o udelenie liečebnej dovolenky: „Na 
základe lekárskeho svedectva pripojeného ku prosbe o lie-
čebnú dovolenú, biskupský Ordináriat udeľuje Vašej Dôs-
tojnosti tú dovolenú cez tri mesiace počnúc 20. januárom 
a súčasne žiada o súhlas k tomu od kultovej správy mšana. 
Po uplynutí vykázanej lehoty budete sa hlásiť do duchov-
nej služby. Oznámte diecéznemu úradu, kde budete tráviť 
liečebnú dovolenú”14.

Vo veci kongruového doplnku pre Sikoru rozhodlo 
Ministerstvo školstva a národnej osvety už v decembri 
1940. Ministerstvo poukázalo menovanému dušpastie-
rovi zálohu za celý rok 1940. Keďže medzičasom sacer-
dos Sikora bol internovaný, a peniaze sa z Jurgova vrátili 
na ministerstvo, Ordináriat žiadal, 1. februára 1941, ge-
nerálneho riaditeľa, aby určené Sikorovi peniaze Mšano 
poslalo „už nie do Jurgova, ale do Vikartoviec, kde mu 
bola správa fary sverená a ktorú skutočne už zaujal”15. 
Podobný obsah nájdeme v dopise spišského biskupa,  
z 5. februára 1941, adresovaného Ministerstvu školstva 
a národnej osvety: „Dp. Anton Sikora 1. februárom prelo-
žený bol z kaplánskej stanice v Harhove za dočas. správ-
cu fary do Vikartoviec (okr. Poprad). Na tejto poslednej 
stanici bude tráviť svoju zdravotnú dovolenku. Na túto 
poslednú stanicu nech je mu odosielaná kongrua. Nakoľ-
ko pošta v Jurgove, v neprítomnosti Antona Sikoru celú 
kongruu za rok 1940 účtarni Mšano vrátila, biskupský 
úrad snažne sa prihovára, by menovanému kongrua za 
celý rok 1940 a za január, február 1941 razom čímskorej 
do Vikartoviec bola odoslaná”16.

Jablonský rodák bol správcom fary vo Vikartovciach 
takmer sedem rokov, t.j. od 1. februára 1941, keď bol 
biskupom preložený z kaplánskej stanice v Harhove do 
Vikartoviec, do konca augusta 1947. Faktickým správcom 
bol tam od 22. apríla 1941, t.j. po vyčerpaní trojmesačnej 
zdravotnej dovolenky (20. január 1941 – 21. apríl 1941), 

12  ABÚ, č. 3755/1940.
13  ABÚ, č. 49/1941. Doposiaľ nevieme, kedy presne a aké farno-

sti navrhol biskup Antonovi Sikorovi.
14  ABÚ, č. 204/1941.
15  ABÚ, č. 343/1941.
16  ABÚ, č. 394/1941.

ktorú fakticky využil už ako administrátor Vikartoviec. 
Toto dlhé pôsobenie v slovenskej pastorácii vyvolalo do-
jem, že sacerdos Sikora, pôvodom Slovák, kedysi alumnus 
seminára v Spišskej Kapitule, ostane natrvalo na Sloven-
sku. Z korešpondencie biskupa Vojtaššáka, z 29. augusta 
1947, Sikorovi vysvitá, že sídelný biskup Spiša bol o tom 
pevne presvedčený. Stalo sa však inak. Totiž už 9. februára 
1946 sa Sikora – bez vedomia spišského biskupa – obrátil 
na kardinála Sapiehu s prosbou o inkardovanie do krakov-
skej arcidiecézy: „Ponieważ pragnę pracować w Polsce, 
proszę o łaskawe przyjęcie do służby w Archidiecezji Kra-
kowskiej”17. 4. mája 1946 krakovský kardinál kladne rea-
goval na Sikorovu prosbu: „W odpowiedzi na pismo z dnia 
9 lutego b.r. wyrażamy życzenie, aby Wielebność Wasza 
powrócił do naszej Archidiecezji, do której duchowieństwa 
należy, i objął pracę duszpasterską, jaką Mu wskażemy”18. 
Navyše v dopise z 20. októbra 1946 vyjadril želanie, „bym 
mógł objąć dawna placówkę duszpasterską w Jurgowie, 
gdzie pracowałem do 1940 roku, albo parafię w Chyżnym 
na Orawie”19.

Zdá sa, že Anton Sikora informoval spišského bisku-
pa o rezignácii z benefícium vo Vikartovciach až niekedy 
v lete 1947. 29. augusta 1947 biskup Vojtaššák písal správ-
covi Sikorovi: „Vaša Dôstojnosť prípisom výšuvedeného 
čísla20 opakovane rezignuje neodvolateľné farské benefí-
cium vo Vikartovciach už aj vzhľadom na to, že sa považu-
je za kňaza krakovskej diecézy. Keďže je tomu tak, o čom 
sa dozvedá biskupský úrad od Vašej Dôstojnosti až teraz: 
ráčte označiť biskupskému úradu deň, v ktorý si žiadate 
odovzdať správu fary, aby mohol vyslať dekana k jej pre-
vzatiu”21. Sacerdos Sikora po návrate do Poľska pôsobil 
v rokoch 1948 až 1956 ako farár v Kacvíne na Spiši.

Takmer otcovská starostlivosť biskupa Vojtaššáka 
o kňaza Antona Sikoru je v poľskej literatúre nepovšimnu-
tá a ignorovaná. Práve naopak: kolujú nepravdivé a skres-
lené správy o jeho protipoľskom postoji, prenasledovaní 
poľských duchovných, ničení poľskej náboženskej literatú-
ry a pod.

Zdá sa, že v popise protipoľských akcií Slovákov najďa-
lej ide J. Roszkowski, ktorý píše, že „księża z terenów 
Spisza i Orawy byli w okresie wojny oddawani w ręce hit-
lerowców, z rąk których ginęli w obozach zagłady”. Nuž 
medzi piatimi priezviskami, ktoré Roszkowski uvádza, náj-
deme aj dp. Antona Sikoru22. 

Pokračovanie bude nasledovať

17  AKKM, Pers. A 1043.
18  Ibidem.
19  List Sikoru, z 20. októbra 1946, adresovaný Krakovskej Metro-

politnej Kúrii (AKKM, Pers. A 1403).
20  T.j. č. 127/1947 z 25. augusta 1947 (AKK.M, Pers. A 1043).
21  List spišského biskupa, č. 1862/47, z 29. augusta 1947, Anto-

novi Sikorovi (AKKM, Pers. A. 1043).
22  J.M. Roszkowski: O zagadnieniu polsko-słowackiego pogra-

nicza. „Orawa” 1995, nr 33, s. 61; Ľ. Molitoris: Społeczne uwarun-
kowania powstania Towarzystwa Czechów i Słowaków na Orawie. 
In: Almanach Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku. 8. Kraków 2001, 
Krakov, s. 186.
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mente už deti  z Dolnej Zubrice nedochádzajú do gymnázia 
do Hornej Zubrice, ale po ukončení základnej školy naďalej 
navštevujú školu v mieste bydliska. Škola bola nadstavaná 
o jedno poschodie a celá konštrukcia budovy bola zosilne-
ná. Síce gymnázium tu bolo vytvorené už skôr, priestorové 
podmienky neboli postačujúce.

Pred školou bolo takti ež vytvorené detské ihrisko. Do-
teraz však nebol, upravený terén okolo školy. Síce priestor 
na prístupovú cestu a parkovisko je už čiastočne vymedze-
ný, na budúci rok zostalo ešte veľa práce pri jeho dokon-
čení. Na budúci rok je plánovaná takti ež výstavba jedál-
ne. Projekt bol už pripravený dávnejšie, spolu s výstavbou 
telocvične a nadstavbou školskej budovy, ale sa realizuje 
postupne zohľadňujúc fi nančné možnosti  gminy.

Tento rok bola takti ež ukončená generálna oprava 
a modernizácia čisti čky odpadových vôd, ktorá už nevy-
hovovala. Zväčšila sa jej kapacita a obnovené bolo celé jej 
zariadenie.

V tomto roku bol dokončený chodník v obci, takže 
v tomto momente má už celá obec chodník pozdĺž vojvod-
skej cesty č. 957. Oprava cesty prebehla už pred niekoľ-
kými rokmi, a vtedy bol urobený chodník v centre obce. 
Postupne k nemu pribúdali ďalšie kilometre a tento rok sa 
podarilo chodník dokončiť v celej obci.

V tomto momente je ti ež projektované pouličné osvet-
lenie popri hlavnej ceste v dolnej časti  obce, pretože na 
tomto úseku cca kilometer nie je zati aľ osvetlený. Nové 
osvetlenie popri hlavne ceste by malo na tomto mieste vy-
rásť najskôr za dva roky, keďže je potrebné rokovať o celej 
investí cií s vojvodským úradom, ktorý je správcom cesty.

Z ďalších cestných investí cií je potrebné spomenúť vý-
stavbu nového mosta v dolnej časti  obce, kadiaľ sa budú 
môcť na druhú stranu rieku dostať aj ťažšie nákladné 
automobily. Most je odovzdaný do prevádzky od polovi-
ce decembra t.r. Na budúci rok je naplánované vyasfal-
tovanie ďalšieho úseku cesty poza vodu, pretože kvalitný 
povrch chýba na úseku s dĺžkou cca 800 m. Táto cesta je 
dostatočne široká a spevnená, takže môžu po nej jazdiť aj 
nákladné autá a preto je akousi alternatí vou pre hlavnú 
cestu. Okrem tých, najdôležitejších investí cií obec každo-
ročne opravuje obecné cesty, pouličné osvetlenie a pod.

V Dolnej Zubrici 
autor    MARIÁN SMONDEK

Dolná Zubrica síce nepatrí medzi malé oravské obce, ale len 
ťažko nájdeme v nej niečo na prvý pohľad výnimočné. Azda len to, 
že bola prvou skanalizovanou obcou na hornej Orave a kedysi bol 
v nej pivovar. Nenachádza sa na hlavnom medzinárodnom ťahu, 
ale tak trochu vedľa. Nenachádza sa priamo pod Babou horou, 
a nie je ani turistickým centrom. Je skôr obcou, ktorou sa prechá-
dza ďalej, do Hornej Zubrice, k  Babej hore a  pod. A  predsa je to 
obec, v  ktorej sa za posledné roky deje toho naozaj veľa a  zme-
ny sú viditeľné doslova holým okom. A práve o týchto zmenách, 
o investíciách už zrealizovaných, ako aj tých plánovaných, sme sa 
porozprávali s richtárom obce Piotrom Holom.

Ako Piotr Hola počas rozhovoru podotkol, medzi 
tohtoročné najdôležitejšie investí cie patrí skolau-
dovanie a odovzdanie novej telocvične, ktorá bola 

postavená pri škole v Dolnej Zubrici. Tým bola dokončená 
ďalšia časť investície do miestnej Združenej školy, ktorá 
spája Základnú školu a Gymnázium. Ešte pred dvoma rok-
mi bola dokončená oprava a prestavba školy a jej budova 
bola opätovne odovzdaná do užívania, takže v tomto mo-

Obnovená základná škola spolu s novou telocvičňou
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V najbližšom čase je plánovaný výkup pozemkov na ces-
tu, ktorá by mala spojiť Dolnú Zubricu s Malou Lipnicou. 
Odbočka na túto cestu by sa mala nachádzať pri požiar-
nej zbrojnici, avšak ešte nie je určené presné trasovanie 
komunikácie, pretože do úvahy je braných niekoľko ulíc, 
ktoré sa ďalej ti ahnu ako poľné cesty. Podmienkou na vý-
stavbu sú výdavky s tým spojené, ale i ďalšie podmienky. 
Dostavbou tejto komunikácie by bolo možné prejsť rýchlo 
z Podvlka až do Veľkej Lipnice.

Pomaly sa mení aj hasičská zbrojnica. Táto, hádam naj-
väčšia stavba v obci, slúži obyvateľom po celý rok. Na bu-
dúci rok sa plánuje oprava strechy a položenie novej streš-
nej kryti ny. Budova je využívaná po celý rok, organizujú 
sa v nej toti ž zábavy, svadby, bále a je akousi alternatí vou 
pre miestny dom kultúry, ktorý už roky stojí nepoužívaný. 
V hasičskej zbrojnici členovia DPZ obnovili dve miestnosti , 
v ktorých sa konali doteraz len hasičské a obecné stretnu-
ti a. Teraz ti eto miestnosti  využívajú aj regionálne kapely 
a súbory, ktoré pôsobia v Dolnej Zubrici. 

Pôsobia pri vlani vytvorenom združení „Stowarzyszenie 
Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „Zubr””, okolo ktorého sa 
obecným akti vistom podarilo sústrediť regionálne súbo-
ry pôsobiace na území Zubrice. Ako Piotr Hola podotýka: 
Máme tri regionálne súbory a okrem toho sa nám podarilo 
založiť tanečný súbor. Súbory sa pomaly rozvíjajú a medzi-
časom, počas tohtoročných Gminných dožiniek, ktoré sa 
tento rok uskutočnili práve v Dolnej Zubrici, sa prezentova-

li na scéne. Združenie funguje na princípe dobrovoľnosti , 
jedine na pokryti e výdavkov spojenými s výjazdmi sa zdru-
ženie snaží získať fi nančnú podporu zo strany sponzorov. 

 Žiaľ, akti vita krajanov nie je už tak badateľná ako ke-
dysi. Kedysi v krajanskom prostredí známa dychovka už 
roky neexistuje a slovenčina sa už na školách nevyučuje. 
Voľakedy, keď krajania odchádzali za prácou do bývalého 
Československa, záujem o tento jazyk bol, dnes ľudia od-
chádzajú za prácou o niečo ďalej, do Rakúska, Nemecka 
alebo i do Británie a zámoria. A tak sa do popredia dostali 
oné jazyky. Ale i napriek tomu v obci aj naďalej nájdeme 
obetavých krajanov.

Verím, že Dolná Zubrica sa bude rozvíjať aj naďalej 
a o pár rôčkov bude zasa ešte krajšia ako dnes. 

Vyčistené koryto rieky Zubrica

Tento úsek cesty by mal byť na budúci rok vyasfaltovaný

Nový most
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 KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojili: krajan Bronislav Kna-

pčík z Mikołowa sumou 1600,- zlotých, ktorú venoval na čin-
nosť Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku na Sliezsku 
a krajanka Ilona Knapčíková z Mikołowa sumou 1300 zl, kto-
rú taktiež venovala na činnosť Miestnej skupiny Spolku Slová-
kov v Poľsku na Sliezsku. Srdečne ďakujeme. 

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže pri-
spievať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce,  
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. 
III/O Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.

Ondrejský večierok na Sliezsku
Podvečer poslednej novembrovej soboty patril v Mi-

kołowe okrem iného aj Slovákom. V kancelárii miestnej 
skupiny SSP sa zišli členovia, aby sa, ako každoročne, stretli 
a prebrali rôzne témy počas tzv. Ondrejského večierka. Po 
vážnejších témach ako predplatné časopisu Život, či za-
platenie členského, si v uvoľnenej atmosfére zaspomínali 
na staršie časy, ale podiskutovali aj o nových pomeroch. 
Ocenili vybudovanie Centra slovenskej kultúry v Novej Be-
lej, ktorá sa stala pýchou Slovákov v Poľsku, prediskutovali 
článok o štvrť storočnici FS Zelený javor, ktorý, ako dúfajú, 
čoskoro privítajú aj na Sliezsku a pokochali peknými sním-
kami z Oravy. Na záver sa všetci vybrali na vernisáž a vý-
tvarné dielne v miestnom kultúrnom dome. (mm-m)

Nové ihrisko pre deti v Krempachoch
V Krempachoch pred začatím zimnej sezóny bolo odo-

vzdané do prevádzky nové ihrisko v centre obce pre malé 
deti a školskú mládež. 
Realizácia tohto projek-
tu bola jedným z viace-
rých občianskych postu-
látov obecnej schôdze 
spred niekoľkých rokov. 
Deti si mohli hneď vy-
skúšať hojdačky, lavičky, 
preliezačky, rebríky, kĺ-
začky, prekážkovú drá-
hu, visutý mostík a ďal-
šie. Radosti mali z toho 
veľa. Objekt vznikol 

vďaka finančnej podpore obecnej rady, gminy Nowy Targ 
a vyhotovila ho firma „Maja“ z regiónu Mazowsze. Richtár 
obce hneď na úvod vyzval mládež, aby ihrisko neničila a po-
užívala ho v súlade s jeho určením. (fp)

XV. poľský pohár v pretláčaní rukou
Počas XV. pohára Poľska v pretláčaní rukou získali 

oravské “Niedźwiedzie” 15 medailí. Turnaj sa uskutočnil 
na nádvorí stredovekého zámku, kde sa stretli tí najlepší  
z 20 klubov z celého Poľska. Oravský klub reprezentovalo  
12 účastníkov. V družinovej klasifikácii obsadili druhé 
miesto. V kategórii juniorov získali Oravci štyri zlaté medaily, 
jednu striebornú a päť bronzových, a v seniorskej kategórii 
priniesli domov 5 strieborných medailí. (zdroj: jablonka.pl)

Školské športové hry vo Veľkej Lipnici
V gmine Veľká Lipnica boli počas októbra a novembra 

zorganizované školské športové hry pre žiakov základných 
škôl, v rámci ktorých sa súťažilo v dvoch družinových špor-
toch – v halovom futbale a basketbale. Organizátormi 
tohto športového podujatia boli Anna Węgrzyn i Tomasz 
Kramarz, učitelia telesnej výchovy na tunajších školách. Fi-
nančne podujatie podporili riaditeľ Spojenej školy vo Veľ-
kej Lipnici a Športový klub Diablak. Spomedzi futbalistov 
sa najlepšie darilo žiakom Základnej školy č. 1 sv. kráľov-
nej Hedvigy, v basketbale boli zasa najlepší žiaci Základnej 
školy č. 3 sv. Stanislava Kostku. (zdroj: lipnicawielka.pl)

Nové športové ihrisko pri gymnáziu  
v Krempachoch

Dňa 10. decembra 2014 bola prevedená technická 
kontrola nového športového ihriska pri gymnáziu v Krem-
pachoch. Komisia v zložení: zástupca stavebnej firmy  
M. Głowa, riaditeľ gymnázia W. Sołtys, inšpektor pre verej-
né obstarávanie R. Pietras, inšpektor stavebného dozoru 
K. Paluch a richtár Krempách J. Petrašek skontrolovala sú-
hlas projektu so stavbou, vyskúšala namontované zariade-
nia a napokon odobrila vykonanú časť projektu. 

Pretože celý projekt výstavby nebol ešte zrealizovaný, 
bola vyhotovená špeciálna zápisnica, ktorá sa tyká realizá-
cie ďalšej časti projektu na jar a tento záväzok bude reali-
zovať opäť tá istá firma, ktorá ho uskutočňovala doteraz. 
V rámci toho by mali byť nakreslené bočné čiary na ihris-
kách, doinštalované dodatočné osvetlenie, oplotenie oko-
lo investície a zavedenie monitoringu. Viacúčelové ihrisko 
s umelým povrchom obsahuje dve dodatočné ihriská pre 
volejbal, dve ihriská pre basketbal, jedno ihrisko pre hádza-
nú a bežeckú dráhu. Investícia stála gminu 236.387,23 zl. V 
blízkosti ihrísk sa nachádza ešte vonkajšia posilňovňa, kde 
do konca roka budú namontované zariadenia. (fp)

Nové centrum Fridmana
Dňa 28.11.2014 sa vo Fridmane uskutočnilo slávnostne 

posvätenie a otvorenie revitalizovaného centra tejto obce. 
Celková hodnota investície činí 242.000 zl, z čoho takmer 
158.000 zl pochádzalo z prostriedkov Roľníckeho európ-
skeho fondu (EFR) v prospech Rozvoja vidieckych oblastí. 
Týmto sa centrum vo Fridmane stalo turisticky atraktívnej-
ším miestom. (dm)
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autor    MARIÁN SMONDEK
foto   ARCHÍV GK SR V KRAKOVE,  
M. SMONDEK

Tohtoročná recepcia, organizovaná Generálnym konzulátom 
Slovenskej republiky, sa uskutočnila o  čosi neskôr ako obyčajne. 
Po minulé roky sa spájala s  Dňom Ústavy Slovenskej republiky. 
Tento rok bola zorganizovaná pri príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu.

Tento sviatok sa na Slovensku slávi 17. novembra, pre-
tože v tento deň si pripomíname dve historické uda-
losti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie 

československých študentov proti okupácii Českosloven-
ska a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý 
patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vyso-
ké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali 
do koncentračných táborov.  Ako spomienku na rozpúta-
nie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich 
študentom v roku 1939 Medzinárodný zväz študentstva 
v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študent-
mi v Londýne vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň 
študentstva. V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach 
opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie 
vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistické-
mu režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Pra-

he, potlačená policajnými 
zložkami, vyvolala solidaritu 
občanov Československa, 
ktorí sa postavili proti nási-
liu, politickému útlaku a ne-
slobode. Udalosti týchto 
dní vyústili do tzv. „Nežnej 
revolúcie“.

Slávnostná recepcia bola 
zorganizovaná v deň sviatku v Medzinárodnom centre 
kultúry v Krakove. Všetkých hostí recepcie pri príchode 
osobne privítal generálny konzul SR v Krakove s manžel-
kou a konzulom Tomášom Kašajom. Melódia slovenskej 
a poľskej hymny v trošku nezvyčajnom prevedení, na ľu-
dových nástrojoch, v podaní ľudovej hudby bratov Jendri-
šekovcov z Novej Ľubovne otvorila oficiálnu časť recepcie, 
počas ktorej sa hosťom, medzi ktorými nechýbali ani orav-
skí a spišskí krajania i zástupcovia Ústredného výboru SSP 
a redakcie Život, prihovoril gen. konzul Ivan Škorupa. Ako 
podotkol, Česko-Slovensko bolo ešte ráno 17. novembra 
1989 poslednou baštou komunizmu v strednej Európe. 
Udalosti spojené najmä s demonštráciami, ktoré sa kona-
li od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 
v Prahe, v nasledovných týždňoch zmenili dejiny a vtedy 
ešte Československo začalo písať novú kapitolu svojej his-
tórie. Momenty z nežnej revolúcie prezentovala taktiež 
výstava, ktorú si mohli hostia recepcie pozrieť. 

I. Škorupa poukázal ďalej vo svojom príhovore na naj-
dôležitejšie momenty v dejinách Slovenska. Podotkol, že tri 
roky po Nežnej revolúcii pribudli na mape Európy Sloven-
ská a Česká republika ako dva samostatné štáty. Slovensko 
sa stalo členom OSN, NATO, OECD a EÚ a taktiež vstúpilo 
do Schengenského priestoru. Dnes už Slovensko nie je pre 
Poľsko neznámou krajinou, hlavne vďaka našim kúpeľom, 
aquaparkom, lyžiarskym strediskám, hradom, zámkom 
a hlavne horám. V zozname UNESCO je zapísaných viacero 
kultúrnych prírodných lokalít, každá je významná či už svo-
jimi pamiatkami a históriou alebo výnimočnosťou.

A keďže na Slovensku nie sú len krásne miesta a šikovní 
ľudia, ale i chutné jedlá a vynikajúce nápoje, na záver prí-
hovoru I. Škorupa pozval hostí, aby si vychutnali aj sloven-
ské špeciality a započúvali sa do slovenskej hudby. 

Na recepcii pri príležitosti sviatku  
Dňa boja za slobodu a demokraciu

Privítanie hostí z JU a Oravy

Príhovor I. Škorupu 

Krajania zo Spiša na recepcii

Ľudová hudba bratov Jendrišekovcov z Novej Ľubovne
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Sú momenty, keď si pri predstave takéhoto jubilea povie-

me – Božechráň!, ale tie chvíle prejdú, a  zasa v  srdci úprimne 
dúfame – Daj, Bože, aby sme sa toľko dožili! V každom vzťahu sú 
chvíle dobré i tie menej dobré. Každý jubilujúci pár to potvrdzuje. 
A  každý riešil tie problematické chvíle po svojom. Avšak nepo-
chybne úspešne, keď nakoniec po 50 rokoch znova predstupujú 
pred oltár, aby ešte raz vyslovili svoje vzájomné „áno“. Ako prežili 
spoločne 50 rokov manželia Jozef a Margita Zubrickí, o tom sme 
sa porozprávali priamo s nimi. A spoločnosť nám robila aj ich naj-
mladšia vnučka Anička.

Jozef sa narodil 6. marca 1929 v krajanskej rodine Fran-
tiška a Karolíny Zubrických v Dolnej Zubrici. Mal ešte 
dve sestry a jedného brata. Do poľskej školy chodil dva 

roky, neskôr dokončil školskú dochádzku po slovensky. 
Pred vojnou bola na Orave bieda, a tak si Jozef dodnes 
spomína, ako chodili do školy bosí. Škola sa nachádzala 
v tom čase pri pivovare a tam chodili deti z celej obce. Po 
ukončení školy pomáhal istý čas rodičom na gazdovstve. 
Medzitým prešiel cez Oravu front, a horná Orava pripadla 
následne Poľsku. Mladým, práce chtivým mládencom sa 
akosi nechcelo zostávať na gazdovstve, takisto ani Jozefo-
vi. A tak odišli za prácou do Československa. Cez hranicu 
prešli načierno, veď tak v tom čase prechádzali hranicou 
všetci. Na Slovensku sa stretli pri ceste smerom na Bobrov, 
a ďalej šli cez Hámry a Ústie. Totižto v tom čase ešte Orav-
ská priehrada neexistovala. Po ceste však stretli financov, 
a tak sa museli priznať, odkiaľ sú a kam idú. Financov azda 
najviac zarazilo, prečo idú do Brna, keď na Slovensku je pre 
nich roboty dosť. Museli im sľúbiť, že zostanú na Sloven-
sku, inak by ich asi nepustili. Ale aj tak išli ďalej do Brna.

V Brne Jozef pracoval predovšetkým na stavbách. Zaro-
biť sa dalo veľmi dobre, veci boli v dobrej cene, najdrahšia 
bola strava. Nakoniec tam strávil dva roky. Cestou naspäť 
sa trochu obávali prechodu hranice a trstenských financov, 
preto sa rozhodli vystúpiť v Tvrdošíne a ísť cez Hámry. 
Avšak v hraničnom lese, ktorý sa rozpína popri potoku 
Jelešňa, poblúdili a chodili stále dookola. Nakoniec v tom 
lese zaspali. Jozefovi však čosi napadlo, že by bolo dobré 
všetky tie batohy, čo nesú so sebou, schovať. Kúštik ďa-
lej našiel vyvalený peň, podeň tie batohy položil a prikryl 
čečinou. Dobre, že tak urobil, pretože ich tam nakoniec fi-
nanci našli, zobudili ich, a zobrali so sebou do Hámrov na 
finančnú stanicu a odtiaľ do Trstenej na žandársku stanicu. 
Tu ich najprv vypočúvali a potom na noc zavreli. Na druhý 
deň im kázali rúbať drevo. Žandár ich zaviedol do záhrady 
a nechal im tam samých. Chvíľu rúbali, ale keď ich nikto 
nestrážil, rýchlo preskočili plot a utekali k hranici. Jozef si 
zapamätal, kde batohy uložil, počkali do večera a na noc 
sa vrátili domov. 

Jozefa hľadali aj vojaci, kvôli povinnému vojenskému 
výcviku v poľskej armáde. Jozefovi sa však na dva roky 
nechcelo ísť do vojska a zakaždým, keď ho hľadali, praco-
val na Slovensku, kam už chodil normálne, na priepustku. 

Manželia Zubrickí o svojom spoločnom putovaní

Nakoniec ho povolali len na základný výcvik, ktorý trval tri 
mesiace.

Margita sa narodila 29. augusta 1943 v krajanskej rodi-
ne Vendelína a Emílie Pierogovcov v Dolnej Zubrici. Mala 
ešte dve sestry a štyroch bratov. Taktiež chodila do slo-
venskej školy, ale už v období po vojne. Po jej skončení 
pomáhala na gazdovstve a taktiež chodila do služby, keďže 
ich bolo doma viac a peňazí nebolo nadostač. Ešte zaslo-
bodna sa zamestnávala pri sezónnych prácach v lesoch 
i na väčších gazdovstvách pre Zielonej Góre, na Sliezsku, 
v Zakopanom zasa pomáhala v kuchyni. Taktiež pracovala 
pol roka v kombináte.

Jozef s Margitou sa zoznámili v rodnej obci. Ďaleko 
k sebe nemali a často sa stretávali pri rôznych príležitos-
tiach, či už na driapačkách, alebo obecných veseliciach. 
Svoju lásku spečatili novomanželia nakoniec na dvakrát. 
Úradne na jeseň 1964, pred Bohom 17. januára 1965 
v kostole sv. Michala v Hornej Zubrici. V tom čase ešte dol-
nozubrický kostol nebol postavený. Po svadbe sa Margita 
presťahovala k Jozefovi. Jozef mal v tom čase postavenú 
hrubú stavbu domu, a tak ho spolu s manželkou postup-
ne dokončili. Spoločne urobili plafóny, postavili priečky, 
omietli steny. Keďže Jozef pracoval v Brne na stavbách, 
mnohému sa tam naučil a robil veci svojpomocne. Margita 
mu bola šikovnou pomocníčkou. Neskôr, keď dom dokon-
čili, sa doň preťahovali a rodina sa im postupne rozrastla 
o dve dcéry. Síce dnes už dcéry s nimi nebývajú, často ich 
však navštevujú. Spoločnosť i veľkú radosť im zato teraz 
robia vnuci, ktorí radi k nim prichádzajú.

Jozef sa po celý čas zaujímal o krajanské dianie a spolu 
s krajanom Vendelínom Bosákom prichádzal na krajanské 
akcie i porady Života. Bol taktiež delegátom na XI. zjazd 
Spolku Slovákov v Poľsku v roku 2003.

Prvé, úradné jubileum manželia Zubrickí už oslávili na 
jeseň tohto roka, a po Novom roku ich čaká oslava toho 
sviatostného. Do ďalších spoločných dní nech ich teda Pán 
Boh požehná a ochraňuje, aby prežili v láske a svornosti 
ešte mnoho a mnoho dní. 
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Vôňa Vianoc v Krempachoch
autor    MONIKA PACIGOVÁ
foto    FRANTIŠEK PACIGA

Vianoce - najkrajšie sviatky, na ktoré všetci čakáme. S  tým 
očakávaním sa spájajú aj prípravy. Pripravujeme sa na príchod 
maličkého Ježiška duchovne i  navonok. Deti s  lampášmi chodia 
každý večer do kostola a  každý deň nás to čoraz viac približuje 
k tomu veľkému tajomstvu. Pripravujeme aj naše domy, pripravu-
jeme aj niečo, čím pohostíme návštevníkov a koledníkov, keď prí-
du k nám na Vianoce. 

V sobotu 6. decembra t.r. bolo už od rána cíti ť v Krem-
pachoch predvianočnú náladu. Krempašské gazdinky 
z Miestnej skupiny SSP pozvali do klubovne deti , kto-

ré sa učia slovenský jazyk, aby spoločne napiekli medovní-
ky. Existujú ti sícky receptov, tajomných prísad, zdobení, no 
vôňa je stále rovnaká. Medovníky - najvoňavejší symbol 
Vianoc, ktorý sa dostane pod kožu každému, kto ho zacíti  
a takto bolo aj u nás.

Gazdinky podonášali z domov potrebné prísady a pus-
ti li sa do práce. Hojne zhromaždené deti  najprv trošku 
nesmelo pozorovali, ako sa pripravuje cesto, ako je ho po-
trebné vaľkať, aby sa dalo z neho vyhotoviť výborné me-
dovníky. No potom to už išlo. Jedni vyrezávali, iní dávali do 

rúry a ešte ďalší pripravovali cukrovú polevu. Ale radosti , 
smiechu a nadšenia bolo pritom neúrekom z toho, že to 
vedia urobiť sami. Medovníková vôňa sa šírila po celom 
kultúrnom dome a všetkým len tak slinky ti ekli. No upeče-
né medovníky bolo potrebné najskôr vyzdobiť, aby sa po-
tom mohlo nimi ponúkať. Najprv žiaci pozorovali, ako sa 
to robí, a potom pomaličky, neisto skúšali svoju tvorivosť. 
Vymýšľali rôzne vzory, okrášľovali pekárenskými ozdoba-
mi, písali na medovníkoch svoje mená, mená svojich blíz-
kych a aj vianočné vinše. 

Takto pekne vyhotovené a vyzdobené medovníky spo-
lu s vianočnými želaniami zobrali domov. Nie však všetky, 
keďže ich bolo veľmi veľa. Ostatné, pekne zabalené, deti  
a členovia Výboru MS SSP odovzdali spolu s vinšom od 
Miestnej skupiny, tým krajanom, ktorých najbližší už na-
vždy opusti li. 

Deti  boli veľmi nadšené týmto dňom, lebo predsa 
okrem pečenia medovníkov očakávali aj balíčky od Miku-
láša, ktorý dúfali, že príde za nimi a donesie im niečo pek-
né. Preto aj po takomto dni, plnom krásnych zážitkov, sa 
všetci spokojní a s dobrým pocitom pobrali domov – deti  
preto, že sa naučili niečo nové a tvorivo vyplnili svoj voľ-
ný čas, dospelí zasa preto, lebo odovzdali mladej generácii 
nielen to, ako pripraviť medovníky, ale predovšetkým to, 
že ich práca potešila nejedno smutné srdce, a pripomena-
la ľuďom, že Vianoce sú časom, keď nie sme sami, a že to 
adventné očakávanie sa už začalo napĺňať. 
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O Živote v Kacvíne
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, 
MARIÁN SMONDEK

Mesačník Život, ktorý práve držíte vo svojich rukách, sa stal 
za už vyše päťdesiat rokov svojej existencie neodmysliteľnou 
súčasťou mnohých krajanských rodín, a  to nielen v  spišských 
a  oravských obciach v  Poľsku, ale aj tých, ktoré sa vysťahovali 
na Slovensko, do Zámoria, či iných, európskych krajín. Za tie roky 
menil svoj zovňajšok, ale aj vnútro, až sa z neho stal plnofarebný 
a obsažný časopis, prinášajúci informácie z krajanského prostre-
dia i  iné zaujímavé čítanie v  slovenskom jazyku. O  jeho ďalšom 
smerovaní a  hodnotení tohto kalendárneho roku diskutovali 
v  nedeľu 23. novembra v  slovenskom dome v  Kacvíne redaktori 
Života, vedenie Spolku Slovákov v Poľsku a doručovatelia z jedno-
tlivých miestnych skupín počas tradičného krajanského podujatia 
s príznačným názvom – Porada Života.

Svätá omša po slovensky
Do Kacvína sa začali krajania schádzať okolo deviatej 

hodiny ráno, aby sa zúčastnili sv. omše v slovenskom jazy-
ku v miestnom barokovom kostole Všetkých svätých obe-
tovanej o.i. za všetkých ľudí, ktorí boli a sú spojení s kra-
janským časopisom Život. Sv. omšu celebroval, spoločne 
s miestnym vdp. farárom Marianom Błaszczykom, nedec-
ký vdp. farár Jozef Bednarčík. Vo svojej kázni nadviazal na 
čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša a zamyslel sa 
nad spôsobom, ako pozdvihnúť a zachrániť dnešný svet: 
„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smädný 
a dali ste mi piť. Prišiel som ako pocestný a prichýlili ste 
ma.“ – citoval slová z Biblie. „Ak sa dobre budeme správať 
k ľuďom, ako by sme sa takto správali k samotnému Ježi-
šovi (...) Keď príde doručovateľ so Životom ku krajanom, 
majú radosť, aj takto činíte dobro (...) lebo kto urobí dobre 
aspoň jednému z týchto najmenších, urobí dobre samému 
Ježišovi (...) Sú takí, ktorí šíria vo svojom prostredí milosr-
denstvo. Sú takí, ktorí sa síce pokladajú za kresťanov, ale 
milosrdenstvo nešíria a sú odporcovia tohto programu, 
ktorí šíria zlo. Môžme sa pýtať, ku ktorej skupine patríme? 
Svojím úsmevom, svojou prácou môžeme pomôcť Ježišovi 
zachrániť nejedného človeka, (...) keď každý deň urobíme 
aspoň jeden skutok lásky voči blížnemu, (...) Keď vidíme vo 

svete množstvo zla, môžme urobiť toľko, aby sme my sami 
boli dobrými ľuďmi.“ Liturgický obrad skrášlil svojou hrou 
a spevom slovenský Zamagurský spevokol A. M. Chmeľa, 
ktorý už krajanom nie je neznámy, keďže svojho času spes-
tril v. omše v slovenskom jazyku v Krempachoch a Nedeci.

Pocta krajanským činiteľom
Po sv. omši smerovali kroky krajanov na miestny cin-

torín, aby si uctili pamiatku tu pochovaných činiteľov 
slovenského národného hnutia v Poľsku, medzi inými aj 
dlhoročného šéfredaktora časopisu Život, kacvínskeho ro-

Krajania sa pomodlili pri hrobe šéfredaktora Života J. Špernogu

Doručovatelia si odniesli diplomy i drobné odmeny

 Na záver znel sálou slovenský spev

dáka Jána Špernogu. Zastavili sa tiež pri hroboch spišských 
obvodných predsedov Jána Mageru, Jána Pivovarčíka, Voj-
techa Pivovarčíka i Antona Pivovarčíka a nakoniec všetkým 
zosnulým Slovákom venovali na cintoríne krátku modlitbu, 
spomienku a zapálenú sviečku. Všetkých krajanov, ktorí 
nás od poslednej porady opustili, si potom uctili aj minú-
tou ticha na začiatku porady Života.

Poďakovanie
Porada Života začala na pravé poludnie. Hostiteľom 

bola miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku v Kacvíne 
a keďže prišli skoro všetci doručovatelia, sála miestneho 
slovenského domu bola zaplnená takmer do posledného 
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miesta. Na úvod prítomných privítala predsedníčka miest-
nej skupiny Daniela Radecká a po nej sa slova ujala šéfre-
daktorka Života Agáta Jendžejčíková. Všetkým doručova-
teľom vyjadrila vďaku za ich obetavú prácu – doručovanie, 
propagáciu a podporu časopisu Život, lebo „len vďaka va-
šej usilovnej práci, ktorá je nezištná, tento časopis dochá-
dza do všetkých krajanských domácností na Spiši a Orave, 
ale aj ďalej do zahraničia“. Poďakovala taktiež redaktorom 
za ich redakčnú prácu i promptné reagovanie na potreby 
krajanov a Ústrednému výboru SSP za zadováženie pro-
striedkov, aby časopis mohol vyjsť, dostal sa k svojim od-
berateľom a aby sme sa každoročne mohli takto stretnúť.

O živote Života
Následne sa pristúpilo k riešeniu praktických otázok 

ako predplatné na rok 2015, počty odberateľov v jed-
notlivých miestnych skupinách, obsahová stránka časo-
pisu a podobne. Predplatné iste všetkých predplatiteľov 
potešilo, pretože sa v tomto roku nezvýšilo, čo súvisí aj 
s faktom, že by podľa doterajších informácií nemalo dôjsť 
k zníženiu dotácie. Konkrétna výška abonmánu je uvede-
ná v každom čísle Života na predposlednej strane i v pre-
hľadnej tabuľke v tomto článku. Na zbieraní podstatnej 
časti predplatného sa podieľalo celkovo 35 doručovateľov 
zo všetkých spišských a oravských obcí v Poľsku. Z miest-
nych skupín naďalej najviac kusov mesačníka, a to 165, 
putuje do Krempách, kde je dlhoročnou doručovateľkou 
Alžbeta Klukošovská. Z tejto obce pochádza aj tohtoročný 
držiteľ zlatého pera František Paciga, ktorý takmer kaž-
dý mesiac píše do redakcie správy zo svojej rodnej obce. 
Druhé miesto patrí Kacvínu, kde Ján Venit a Ján Molitoris 
roznášajú taktiež vyše stovku Životov a tretie Novej Belej, 
kde sa mladej doručovateľke Helene Chalúpkovej poda-
rilo získať k doterajším 115 odberateľom piatich nových 
abonentov. Nových predplatiteľov získali aj niektorí ďalší 
doručovatelia, a to Vendelín Krempaský v Nedeci (+5), Sta-
nislav Stanek v Nižných Lapšoch (+4), František Mlynarčík 
v Čiernej Hore (+3), Ján Švientek (+3) i Ignác Jazovský v Pe-
kelníku (+3), Žofia Fifanská v Orávke (+3), či Ján Stercula 
vo Veľkej Lipnici (+1). V ostatných obciach sa podarilo stav 
buď udržať, prípadne sa znížil. 

Došlo tiež k výmene niektorých doručovateľov. V Repis-
kách – Bryjovom Potoku túto funkciu prevzala po zosnu-

lom manželovi a aktívnom krajanovi Jánovi Jurgovianovi 
jeho manželka Genovéva Jurgovianová, v Hornej Zubrici 
nahradila Michala Soľavu Vladislava Bogáčová a v časti 
Veľkej Lipnice Adama Janoviaka Karol Michaľak. Odovzdať 
svoju funkciu mladším plánuje tiež jeden z najaktívnejších 
doručovateľov Ján Venit. Život našiel cestu do slovenských 
rodín v ešte nespomenutých spišských a oravských ob-
ciach aj vďaka týmto ďalším doručovateľom: Františkovi 
Plevovi vo Fridmane, Anne Klimčákovej vo Falštíne, Au-
gustínovi Findurovi v Nedeci-Zámku, Emilovi Neupauerovi 
v Nedeci, Anne Starostovičovej vo Vyšných Lapšoch, Fran-
tiškovi Šoltýsovi v Lapšanke, Márii Kačmarčíkovej v Tribši, 
Márii Milanovej v Čiernej Hore – Záhore, Anne Mačičáko-
vej v Jurgove, Jánovi Solusovi v Repiskách – Groholovom 
Potoku, Genovéve Prilinskej v Podvlku, Jozefovi Pytelovi 
v Podsklí, Karolovi Fulovi v Chyžnom, Vendelínovi Bosákovi 
a Ľudmile Vengrínovej v Dolnej Zubrici, Jánovi Bašistymu 
a Márii Kasprákovej v Jablonke, Jánovi Zonzelovi v Podsrní, 
Vendelínovi Vontorčíkovi vo Veľkej Lipnici, Františkovi Har-
kabúzovi v Harkabúze a Viktórii Smrečákovej v Malej Lipni-
ci. Všetkým týmto ľuďom patrí veľká vďaka za ich obetavú 
činnosť v prospech udržania slovenského povedomia vo 
svojich domovských obciach i za to, že so Životom prináša-
jú do krajanských rodín slovenské slovo a radosť.

Príhovor gen. tajomníka SSP Ľ. Molitorisa

Krajania počas porady
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Z diskusie
Prvý diskutujúci, generálny tajomník Ľudomír Molito-

ris, poďakoval všetkým doručovateľom i redaktorom za 
ich činnosť, ktorú vykonávajú každý mesiac a poprial im 
v tejto nie vždy jednoduchej práci veľa úspechov. Podo-
tkol, že Život od svojho vzniku prinášal na severný Spiš 
a hornú Oravu osvetu, prezentoval potreby a záujmy 
miestnych obyvateľov a zjednocoval krajanské hnuti e. 
I dnes zohráva v tomto smere veľmi dôležitú úlohu, pri-
čom si našiel svoje miesto aj v spišských a oravských ob-
ciach za hranicami a umožňuje tak opätovné zbližovanie 
kedysi rozdelených administratí vnych, hospodárskych, 
spoločenských a kultúrnych celkov Zamaguria a hornej 
Oravy. Aj prostredníctvom Života si dokážeme navzájom 
lepšie rozumieť, spolupracovať a pomôcť, o čom svedčia 
viaceré akti vity ako napr. spolupráca s mestom Spišská 
Stará Ves pri vydaní Turisti ckého sprievodcu po Zamagu-
rí, podpora mesta Tvrdošín, Spišská Stará Ves i Žilinského 
samosprávneho kraja pri vydaní publikácie o spoločných 
dejinách Nepokojná hranica, uctenie si veľkého sloven-
ského národovca, rodáka z Tribša kňaza Franti ška Móša 
vo Veľkej Frankovej, prítomnosť spomínaného Zamagur-
ského spevokolu A. M. Chmeľa na sv. omšiach v sloven-
skom jazyku, vzájomná výmena umeleckých zoskupení 
počas kultúrnych akcií, či propagácia cezhraničných pro-
jektov v Živote. O týchto pozití vnych vzťahoch svedčí ti ež 
odkaz starostu Malej Frankovej Jozefa Kromku, ktorý sa 
porady nemohol zúčastniť, ale poprosil nás o predanie 
slov veľkej vďaky za každomesačné doručovanie Života 
i pomoc pri realizovaní niektorých projektov.

V ďalšej časti  sa diskutovalo o obsahovej stránke časo-
pisu. Predseda Obvodného výboru na Spiši Franti šek Mly-
narčík vyjadril v tomto smere spokojnosť a navrhol prípad-
né zvýšenie počtu strán. Pozití vne sa k obsahovej stránke 
vyjadrila ti ež krajanka z Hornej Zubrice Vladislava Bogáčo-
vá, pričom ocenila najmä články o živote krajanov a takti ež 
články z histórie, ktoré na základe archívnych dokumentov 
prezentujú minulosť v objektí vnom svetle a môžu pomôcť 
zorientovať sa obyvateľom v základných fi lozofi ckých otáz-
kach, kto boli ich predkovia, kde sú ich korene a kým sú 
oni.

Ďalšia diskutujúca, členka redakčnej rady a doručova-
teľka v Tribši Majka Kačmarčíková navrhovala, aby sa v kaž-
dom čísle časopisu nachádzali krátke správy alebo aspoň 
fotografi e z každej spišskej a oravskej obce, čo by mohlo 
prípadne zvýšiť záujem o časopis. Rovnako by očakávala, 
aby bola každá obec zastúpená v celoročnom kalendári. 
Na margo týchto pripomienok redaktorka Milica Majeri-
ková-Molitoris podotkla, že je dôležité, aby nás aj samotní 
krajania informovali o tom, čo sa v ich domovských ob-
ciach deje a my na základe toho dokážeme prísť urobiť re-
portáž alebo napísať aspoň krátku informáciu. Krajan Emil 
Neupauer pripomenul, že existuje redakčná rada a bolo by 
dobre, aby bola aktí vnejšia. V tejto súvislosti  vyzvala šéfre-
daktorka krajanov, aby navrhli členov a na základe hlaso-
vania bola zvolená nová štrnásťčlenná redakčná rada. Zá-
roveň sa Nedečania zaujímali, ako to vyzerá s problémom 
klubovne v Nedeci, lebo momentálne „sa schádzame na 
ulici“. Na túto otázku reagoval gen. tajomník SSP Ľ. Molito-
ris a vyzval Nedečanov, aby pomohli nájsť vhodný priestor 
na prenájom, musí však ísť o samostatnú jednotku, ktorá 
by bola využívaná len na ti eto účely.

Tajomník redakcie Marián Smondek obráti l pozornosť 
na problém vyučovania slovenského jazyka, respektí ve čo-
raz nižšieho počtu žiakov na tomto vyučovaní, čo súvisí aj 
s ďalšou existenciou krajanského časopisu Život, keďže mlá-
dež neznalá slovenčiny si budúcnosti  tento časopis nebude 
vedieť prečítať. Podotkol, že v Krempachoch a Novej Belej, 
kde sa najdlhšie udržala slovenská škola je v súčasnosti  taký 
stav, že takmer úplne zmizli žiaci z gymnázia, napriek tomu, 
že na základnej škole žiaci sú. Podpredseda SSP a učiteľ Do-
minik Surma objasnil, že žiaci v gymná ziách majú takmer 
denne po sedem hodín a na ôsmych hodinách, kedy sa má 
učiť slovenčina, sa zvyčajne realizujú akoby doučovania, 
kde si opravujú známky. Okrem toho majú ďalšie dva jazy-
ky – angličti nu a nemčinu i dodatočné hodiny z matemati ky 
a poľšti ny, kde sa pripravujú na skúšky a na slovenčinu už 
im akoby neostáva čas. Ďalší problém je s odvozom, svojho 
času chodili dievčatá po slovenčine z Krempách do Novej 
Belej peši. Takti ež vedenie školy a rodičia nevyžadujú od 
detí , aby slovenčinu, ak sa na ňu už raz zapísali, dokončili.

Ako jednu z možností riešenia problému predložil 
gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris na diskusiu otázku, či by 

Na slovenskej sv. omši
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nebolo vhodné žiadať, aby žiaci navštevujúci slovenčinu 
boli oslobodení od druhého cudzieho jazyka.

Ďalšiu možnosť, ako podporiť slovenčinu na školách, 
vidí krajanka a učiteľka Monika Pacigová z Krempách 
v podpore predstaviteľov slovenských zastupiteľských úra-
dov, ktorí by svojím trvalým a pravidelným záujmom o si-
tuáciu, možnosti  jej riešenia, spojeným s prítomnosťou na 
jednotlivých školách, moti vovali vedenia týchto škôl k zvý-
šenej akti vite ohľadom vyučovania slovenského jazyka. 
Vieme, že určité pozití vne trendy v tomto smere priniesla 
posledná návšteva spišských a oravských škôl bývalého ge-
nerálneho konzula M. Lisánského a krakovského vojvodu 
J. Millera. Musí ísť však o pravidelný záujem, aby existova-
la zároveň spätná verifi kácia dohodnutých záležitostí .

Krajanka Anna Mačičáková z Jurgova obráti la pozor-
nosť na rodinu, lebo tu musí dostať dieťa prvotnú infor-
máciu, že je Slovákom. V tomto zmysle vystúpil ti ež krajan 
Franti šek Kurnát z Novej Belej, keď upozornil, že by bolo 
vhodné pracovať s rodičmi, keďže oni v podstate v tomto 
veku za deti  zodpovedajú a rozhodujú. Na záver šéfredak-
torka A. Jendžejčíková skonštatovala, že všetci sa musíme 
v tejto otázke angažovať, či už na rodinných stretnuti ach 
alebo rôznych akciách v obciach, kde žijeme.

Batôžky dobrého slova
Po podnetnej diskusii sa porada Života pomaly chýlila 

k záveru. Krajania si pochutnali na výbornom obede, kto-
rý pripravila miestna skupina SSP v Kacvíne a po ňom si 
zaspievali niekoľko slovenských piesní, ba dokonca sa vy-
chyti li aj do tanca. Všetci doručovatelia si za svoju záslužnú 
prácu odniesli domov diplom, slovenské publikácie i drob-
nú fi nančnú odmenu, no a samozrejme nové čísla Života 
s kalendármi na nasledujúci rok 2015, ktoré v priebehu 
nasledujúcich dní roznesú ako batôžky radosti  a dobrého 
slova do krajanských rodín  na Spiši i Orave. 

Výška predplatného za mesiac za polrok za rok

Pre členov miestnych skupín 
SSP na Spiši a Orave 3,00 zł. 18,00 zł. 36,00 zł.

Poľsko 4,75 zł. 28,50 zł. 57,00 zł.

Za
hr

an
ič

ie

Slovensko 6,00 zł. 36,00 zł. 72,00 zł. 

Európa (vrátane Čiech) 13 zł. 78 zł. 156 zł.

USA 
a Kanada

obyčajná 
pošta 13 zł. 78 zł. 156 zł.

letecká pošta 16 zł. 96 zł. 192 zł.

Redakčnú radu Života budú v ďalšom období tvoriť: 

Ján a Irena Kašickí

Jerzy M. Bożyk

František Harkabúz Bronislav Knapčík Božena Bryjová Mária Kačmarčíková František Paciga

Dominik SurmaAnna Krištofeková Silvia Plučinská Ján Bašisty Ľudomír Molitoris Žofi a Fifanská
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 NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY 

PAVOL DOBŠINSKÝ

Starý Bodrík a vlk

Mal bača psa Bodríka, ktorý mu už od rokov čujno va-
roval ovce, ako vo dne, tak i v noci, že vlk ani zblížiť 
sa nesmel ku košiaru. Ale čože, keď už starý Bodrík 

ochromel a nemal ani zuba? 
„So starým psom iba na smetisko!“ riekol bača. „Načo 

chovať starú psinu, keď viac nevládze?“ 
Mladého psíka ale nachovali, pohladkali a pustili von ku 

košiaru. 
Ležal starý Bodrík o hlade na smetisku a bolo mu ľúto, čo 

to porobilo sa s ním. Prišla noc. Mladý pes zaliezol do búdy 
a vystieral sa tam na podstlanom pazderí. Starý Bodrík čuj-
no spával; obadal vlka aj teraz. Chcel preskočiť cez plot, ale 
nohy nevládali, lebo bol vyhladovený. Smutno uľahol zasa 
a pomyslel si: „Keď ja nemám čo, nech má vlk pod zuby!“ 
Ani nezaštekal. 

Ide si ráno bača ovce dojiť, a tu jedna chybí. Po nečase 
svitlo bačovi v hlave: „Ech, veru, keby starý Bodrík bol strie-
hol, nebol by vlk ovcu odniesol!“ 

Nuž veru starého Bodríka privolal zasa k sebe, pekne ho 
pohladkal a dobre nachoval. Starý Bodrík ovíjal sa mu oko-
lo nohú a skákal od radosti. Večer neležal na smetisku, ani 
v búde, ale obchádzal okolo košiara, bo vedel, že kde vlk 
navnadil sa raz, tam príde aj druhý raz. Vlk si aj prišiel, ako 
na bezpečné. 

Ale tu postavil sa Bodrík proti nemu: 
„Čože ty tu chceš?“ 
„Nuž, čo chcem, ovcu chcem!“ povie vlk. 
„Choď, oplan, ja ti ovce nedám!“ zavrčal na neho Bodrík. 
„No, len mi ju daj, bude nám do spolku; jednak ťa gazda 

nechová.“ 
„S vlkom spolky - čert berie ovce i volky!“ odpovedá mu 

starý Bodrík. „Mňa včera gazda nenachoval, bol som lačný 
a slabý, nuž tebe ľahko bolo ovcu odniesť; ale ma dnes gazda 
nachoval dobre, zasa som mocný dosť, a ovcu ti nedám.“ 

„Keď mne ty ovcu nedáš, hotuj sa so mnou na potýčku! 
Či vieš, čo je to?“ duril sa vlk. 

„A veď, keď ti taká ďaka, hotuj sa ty sám. Čím odbavím si 
postriežku okolo košiara, hneď za rána postavím sa ti tamto 
v hore a budeme potýkať sa! Či vieš?“ 

Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory zháňať, lebo chcel 
vyvŕšiť sa už teraz na starom Bodríkovi. Vyhľadal si medve-
ďa a líšku, aby mu pomáhali. 

Pes už dobre poznal vlčie obyčaje, nešiel sám do hory, 
ale vzal so sebou prašnú sviňu a starého kocúra, ako dáv-
nych dvoranov svojich. I sám síce už napadúval na jednu 
nohu, i títo už neboli mladí, ale zato verní a vyskúsení ka-
maráti. 

Keď medveď a líška zazreli prichádzajúcich, preľakli sa 
náramne. 

„Ľa, bračekovci,“ zvolal medveď, „páčte, ako ten prvý 
neprestajne zohýna sa; ten iste skaly zbiera, ktorými nás 
ubije.“ 

Pes napadúval a medveď myslel, že čo raz uhnul sa, to 
skalu zdvihol. 

„Ľaľa, ten druhý,“ zvolala líška, „seká šabľou okolo bo-
kov!“ 

Oháňal sa kocúr chvostom dohora, a líška myslela, že to 
šabľou blýska. 

A keď ešte začuli sviňu rochtať, poznali ju po hlase, že je 
prašná a že tá v takom spôsobe žartu nezná, nuž veru ani 
oni nebrali vec na žart, medveď vydriapal sa na strom a líška 
uskočila do tŕnia. 

Keď naši kamaráti došli do hory, kocúr vrčal si veselo: 
„vrní-vrní-vrní.“ Líška rozumela, že v „tŕní, v tŕní“, a chce 
zrovna na ňu skočiť. Nečakala, vyskočila z chrasti a zaberala 
preč. Prašná sviňa začala pod medveďom roch-taf: „hr-hr-
hr.“ Medveď rozumel „hor-hor“, že zná, že je on tam hor 
a ona chce pod ním korene stromu podryť, bo i kruté rýpala 
rypákom svojím. Tu ani tento nemeškal, ale skočil dolu a bol 
aj on za horami, za dolami. Ostal vlk sám a bol rád, keď len 
mohol ufujazdiť aj on s celou kožou. 

Starý Bodrík ale zahavkal, až hora ozvala sa. Bol rád, že 
mu kamaráti pomohli a divokov zahnali ďaleko za hory. Od 
tých čias bolo mu na košiari dobre až do smrti.

Koza odratá a jež

Bola koza rohatá, do pol boka odratá; utekala horami 
a kryla sa dierami. Skryla sa do líščej diery.

Tu prišla líška domov a chcela si vojsť do diery. Tu ti 
jej už cudzí zver v brlohu. A dvíha sa hore, dupoce nohami 
a volá:

„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; cupy-lupy no-
hami, prebijem ťa rohami.”

Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju 
vlčko:

„Čo plačeš, líštička, sestrička?“
„Ach, vĺček, braček, akože by som neplakala? V mojej 

diere divné zviera!“
„Poď, ja ti ho vyženiem!“ Šli spolu ku diere a vlčko zavo-

lal: „Kto si, zvere, v líščej diere?” A koza zadupoce:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; cupy-lupy no-

hami, prebijem ta rohami.”
Zlakol sa i vlčko. Oba utekali a nariekali po horách. Stret-

ne ich medveď:
„Čo plačeš, líštička, sestrička?“
„Ach, môj milý medveďu, daj labu, akože by som nepla-

kala? V mojej diere divné zviera!“ „Poď, ja ti ho vyženiem.“ 
Šli všetci ku diere a medveď zavolal:

„Kto si, zvere, v líščej diere?”
A koza zadupoce:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; cupy-lupy no-

hami, prebijem ťa rohami.”
Zľakol sa aj medveď. Utekali, nariekali po horách. Stret-

ne ich ježa:
„Čo plačeš, líštička, sestrička?“
„Ach, akože by som ja neplakala? V mojej diere divné 

zviera – a my všetci nemôžeme ho vyhnať!“ „Poďte, veď ho 
ja vyženiem.“
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„Ach, ty ježa, malé bieža, čože by si ty? Veď sme tam 
už my boli, kráľovia, pánovia, a nič sme nevykonali,“ rečú 
tamtí.

A ono im:
„Hoc som ježa, malé bieža, predbehnem vás ta!“ A be-

žalo, bežalo, lebo skrčilo sa do gule a tak kotúľalo sa dolu 
horou. Tí už len za ním. Príde ono ku diere a zavolá:

„Kto si, zvere, v líščej diere?” A koza zadupoce:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; cupy-lupy no-

hami, prebijem ťa rohami.”
„A ja jež - prebijem ťa tiež!” zvolá tento a zagúli sa dnu 

do diery a začne stôsať do toho odraného boku. Zbliakala 
koza od bolesti a vyskokla von.

Na to dobehli tamtí. Vlk uchytil kozu a rozdrapil. Mali 
všetci večeru: medveď vypil krv, vlk požral mäso a líštička 
s ježom obhrýzali koštialiky.

Od tých čias líštička býva spokojne vo svojej diere. Vlk 
a medveď odišli po hore sliediť. Ježko ale mal tiež neďaleko 
dieru, tam uložil sa na mäkké a hrýzol plánočky, čo si pod 
jeseň bol nazbieral.

Deti (oslovia rozprávača): A akože si ich zbieral, keď rúk 
nemá?

Rozprávač: Jaj, deti moje, každej veci spôsob!
Deti: Nuž ale ako?
Rozprávač: Nuž zgúli sa do gule a kotúľa sa popod plán-

ku, kde v jeseni plno napadaných jabĺčok v hore. Tie napi-
chajú sa mu na pichliače. Potom už potichu vystrčí nôžky 
a ide si pozorne ku diere. Kým pchá sa dnu, iste poodpadajú 
z neho plánočky, ale tam sú mu už pred dierou. Povnáša 
si ich po jednom v pyšteku. Ale netreba mu pre každú pod 
jabloň behať.

Deti: A akože to zgúli sa do guľky?
Rozprávač: Jaj, vy by ste už chceli všetko vedieť, a toto 

jedno by ste museli vidieť. Počkajte si, kým vyschne blato 
a bude leto. Ak budete dobré, ulapím vám potom ježka na 
záhumní. Bude zgúlený, ale položíme ho do válovca pri stud-
ni a nalejeme vody, hneď vystrie nohy a bude ježko-bežko. 
Potom ho pustíme a zgúli sa vám pred očima.

Deti (radujú sa a tľapkajú): Jaj, zgúli sa nám ježko!
Rozprávač: A bude gúliť, kotúľať sa s picháčmi trkavým, 

rozbehavým deťom do boku! (Rozprávač pritom popichá 
deti prstami pod pazuchy a tieto rozbehajú sa na všetky 
strany.)

Cigán čerta ošialil

Išiel čert k babe, aby mu dala jesť, že už dobre od hladu 
kopytá nevytrčí. Ona dala mu vajce. Ale keď ho prehltol, 
nastrašila ho, že to vajce bolo zaviazané, a tak aby hotovil 

sa, že zľahne a bude mať chlapca. Nastráchaný čert pribehol 
k Cigáňovi do poľa, kde tento svine pásol. Prosil ho, aby mu 
nejak spomohol.

„Oj, vďačne ti spomôžem,“ hovorí Cigáň, „len si ľahni ho-
reznačky.“

Čert si ľahol a ten pľask ho vatráľom po bruchu, že ho 
hneď vo dve hubky skrčilo od toho úderu a zjajknuť mu 

ani nedalo, čo mu hrdlo zatislo. V tom ale vyskočil z blízke-
ho krovia tým pľaskom naplašený zajac a utekal poľom do 
hory. Cigáň ukazuje ho čertovi:

„Či vidíš, tamto zaberá tvoj chlapec; toho viac nemáš čo 
obávať sa, že by vrátil sa ti.“

„No, chlap si!“ chváli ho čert a Cigáň na to:
„Veru som chlap! Či by si takto nemal vôľu skúsiť sa so 

mnou?“
„A prečo by nie!“
„No,“ rečie náš more, „kto z nás vytlačí zo skaly mlieko?“
Čert schytí žabicu a ako ju stisol, všetka rozmrvila sa mu 

v hrsti. Cigáň ale ukradky vložil do mlieka omočený chlieb 
medzi dve skaly a vytlačil z neho mlieko. Čert naľakal sa ho; 
ušmykol a nestavil sa iba pri svojej materi.

A mať hovorí mu:
„Čože si taký naplašený?“
„Takto a takto,“ rozpovedal čert, ako povodilo sa mu s Ci-

gáňom.
„Ej, to je nedobre,“ rečie čertova mať. „Ten Cigáň oddal 

by sa hockedy do teba, ty toho musíš skántriť. Iď ešte raz 
k nemu a daj sa s ním na skusy! Ak vydrží, dáš mu za vrece 
peňazí, ak nie, zmámiš ho.“

Dobre. Bežal čert k Cigáňovi:
„Cigáň, hybaj sa ešte raz na skusy! Dám ti za vrece peňa-

zí, ak vydržíš. Ak nie, zmámim ťa.“
„A veď dobre, keď tak chceš,“ povedal Cigáň.
Prvé dali sa na to, kto viac slivák unesie. Čert oberal do 

košov a Cigáň začal z koreňa vyvracať celé stromy a ukladal 
na hromadu.

„Čože ty to robíš?“ diví sa mu čert.
A Cigáň vraví:
„Čože mám motkať sa s každou márnou slivočkou? Takto 

si zaberiem odrazu všetko, aj teba s tým stromom, čo na 
ňom dučíš - a zanesiem domov.“

Naľakal sa čert, že by takto prišiel o celú záhradu, ba ešte 
aj s ním samým zle by malo byť:

„Nuž,“ rečie, „nechajme toto tak a poďme skusovať sa 
na inšie.“

Druhé dali sa na to, kto viac dreva unesie. Čert začal horu 
rúbať a veru tá len zmizla pod jeho sekerou. Cigáň vzal dlhý 
povraz a začal opasovať celú horu od duba k dubu.

„Čože to ty zasa vystrájaš?“ spytuje sa čert.
„Nič,“ odpovedá Cigáň, „len nechce sa mi po každom po-

lienci na plece klásť, nuž takto opášem si celú horu, potrh-
nem a odnesiem si od koreňa.“

Nalákal sa čert, že by prišiel o horu, nechali aj to tak.
Tretie bolo, kto viac vody unesie. Čert pozbieral vari 

všetky dudy zo sveta a naberal tej vody, aby mu ani kvapka 
neušla z nej. Cigáň nabral dosák a brvien a jal sa hatať celý 
potok.

„Čože haceš?“ spytuje sa čert.
„Čože by som hatal?“ odpovedá Cigáň. „Zastavím všetky 

vody a unesiem si preč odrazu.“
 Nalákal sa čert, že príde o všetky vody.
„Daj,“ povedá, „pokoj a radšej si len vezmi za vrece pe-

ňazí. Tu sú ti!“
Cigáň vzal si za vrece peňazí a nebolo mu treba viac 

s čertom skúšať sa, lebo ten umkol kade ľahšie! 
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Komunálne voľby
Tretiu novembrovú sobotu si obyvatelia Slovenska vy-

berali svojich zástupcov na postoch primátorov, starostov 
a poslancov miest, mestských častí a obcí. K volebným 
urnám prišlo celkovo 2 164 029 oprávnených voličov, 
teda o niečo menej ako pred štyrmi rokmi. Najvyššiu vo-
lebnú účasť zaznamenali vo volebnom obvode Svidník, 
a to 60,25%, najmenší záujem o voľby, len 33,79%, pre-
javili v bratislavskom obvode. Voliči rozhodli, že najviac 
mestských a obecných úradov povedú nezávislí kandidá-
ti, pričom z politických nominantov získala najväčší počet 
kresiel strana SMER-SD. K zmene na postoch primátorov 
došlo až v štyroch z ôsmych krajských miest. V Bratislave 
zvíťazil nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal, v Trnave aktivis-
ta Peter Bročka, v Banskej Bystrici nezávislý kandidát Ján 
Nosko a v Prešove pravicová kandidátka Andrea Turča-
nová. Košice naďalej povedie kandidát SMER-SD Richard 
Raši, Žilinu kandidát tej istej strany Igor Choma, Trenčín 
nezávislý kandidát Richard Rybníček a Nitru kandidát 
SMER-SD, SNS a KDH Jozef Dvonč. V kežmarskom obvode, 
do ktorého patria aj zamagurské obce, sa volieb zúčast-
nilo 55,76% voličov. Novým primátorom Kežmarku sa stal 
kandidát SMER-SD, SNS a KDH Ján Ferenčák a na poste 
primátora jediného zamagurského mesta Spišská Stará 
Ves obhájil svoju pozíciu nezávislý kandidát Jozef Harabin. 
V oravskom obvode Námestovo si prišlo svojich zástupcov 
vybrať 59,77% oprávnených voličov. Zmenu zvolili obyva-
telia Trstenej, ktorí si za svojho primátora vybrali nezávis-
lého kandidáta Juraja Bernaťáka, zatiaľ čo v Námestove 
i Tvrdošíne zotrvali na svojich postoch kandidát SMER-SD 
a SNS Ján Kadera a nezávislý kandidát Ivan Šaško. Viac in-
formácií získate na stránkach Štatistického úradu SR www.
statistics.sk. (mm-m)

Pellegrini, ktorému pri voľbe odovzdala svoj hlas aj časť 
opozície. (mm-m)

Nový minister školstva
V súvislosti s demisiou ministra 

školstva Petra Pellegriniho, ktorý sa 
stal predsedom Národnej rady Slo-
venskej republiky, bol vymenova-
ný nový minister, doterajší štátny 
tajomník rezortu, Juraj Draxler. Ide 
už o druhú výmenu na tomto pos-
te v priebehu niekoľkých mesiacov. 
Nový minister by chcel do konca roka predstaviť nové 
vzdelávacie programy a v ďalšom období pripraviť zákon 
o financovaní škôl. (mm-m)

Referendum o rodine
Koncom novembra vyhlásil prezident SR Andrej Kiska 

referendum o ochrane rodiny, ktoré žiadala vyhlásiť Alian-
cia za rodinu, pričom na jeho podporu zozbierala takmer 
400 tisíc podpisov. Prezident dal najskôr preskúmať ústav-
nosť štyroch referendových otázok Ústavnému súdu, ktorý 
vyniesol verdikt, že jedna z otázok nie je v súlade s Ústa-
vou SR. Spomínané referendum sa uskutoční 7. februára 
2015. (mm-m)

Zvýšenie minimálnej mzdy
Od nového roku sa minimálna mzda na Slovensku zvýši 

o 8%, z doterajších 352 na 380 eur. Takéto zvýšenie sa týka 
tých, ktorí pracujú na plný úväzok, teda 40 hodín týžden-
ne. Pri čiastočnom úväzku sa bude zvýšenie minimálnej 
mzdy vypočítavať proporcionálne. Ide pritom o najvyš-
šie navýšenie tejto položky od prijatia eura, teda od roku 
2009. (mm-m)

Úľava pre ľudí s nízkym príjmom
V novembri slovenská vláda schválila návrh novely zá-

kona o zdravotnom poistení. Na jeho základe bude od no-
vého roku zavedená odpočítateľná položka na zdravotné 
odvody pre ľudí, ktorí zarobia maximálne 570 eur mesač-
ne. Ako vyplýva z návrhu zákona, odpočítateľná položka 
bude vo výške 380 eur mesačne, pričom s rastom príjmu 
o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve 
eurá. Nízkopríjmovým pracovníkom sa tak zvýši čistá mzda 
a odvody klesnú aj zamestnávateľom, ktorí namiesto sú-
časných 45 eur zaplatia po zavedení odpočítateľnej polož-
ky za zamestnanca 21 eur. (mm-m)

Stretnutie V4 v Bratislave
V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo 

Vyšehradskej skupine (V4) sa zišli 9. decembra v Bratisla-
ve predsedovia vlád Slovenska – Róbert Fico, Česka – Bo-
huslav Sobotka, Poľska – Ewa Kopaczová a Maďarska – 
Viktor Orbán i prezident Švajčiarskej konfederácia Didier 
Burkhalter. Hlavnými témami rozhovorov bola energetická 
bezpečnosť, situácia na Ukrajine a posilnenie hospodár-

Odstúpenie predsedu parlamentu
Jedným z prekvapení volebnej noci 

na Slovensku bolo vyhlásenie predse-
du Národnej rady Slovenskej republi-
ky Pavla Pašku o odstúpení z funkcie, 
ktoré požadovala opozícia v súvislosti 
s nákupom predraženého CT prístroja 
v piešťanskej nemocnici. Novým pred-
sedom parlamentu sa po podaní demi-
sie stal doterajší minister školstva Peter 

Zdroj: Štatistický úrad SR
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skych vzťahov i konkurencieschopnosti, ako aj vzťahov 
medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou, 
keďže Švajčiarsko je druhým najväčším investorom v kra-
jinách EÚ. Výsledkom stretnutia bolo spoločné vyhlásenie, 
v ktorom zúčastnené krajiny konštatovali, že sú pripravené 
pokračovať v spolupráci na rôznych úrovniach. (mm-m)

Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2014
Súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jese-

ne a zimy, je na Slovensku organizovaná domom umenia 
pre deti BIBIANA a Slovenskou sekciou IBBY. V tomto roč-
níku, v sa v kolekcii kníh za letné obdobie predstavovalo 
17 titulov, ktoré  do súťaže poslalo 9 vydavateľov. Výtvarná 

porota vybrala dve naj-
krajšie detské knihy leta:  
J. Holub: Ako skrotiť 
Drzú Soňu, ilustroval Ju-
raj Martiška a G. Olujić: 
Nebeská sláva, ilustro-
vala Katarína Vavrová – 
obe z produkcie vydava-
teľstva Perfekt. Literárna 
porota tiež vybrala dve 
najlepšie detské knihy 
leta: Edgar Feuchtwan-
ger: Môj sused Hitler, 

ktorú v preklade Igora Navrátila vydalo Trio Publishing a 
Ján Milčák: Jonatán malý ako omrvinka, ktorú vydalo vy-
davateľstvo Goralinga a uzrela svetlo sveta na tlačiaren-
ských strojoch Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Knižka 
bude ako jeden z ocenených titulov prezentovaná vo vý-
stavnej kolekcii a zároveň zaradená do fondu Medzinárod-
nej knižnice pre mládež v Mníchove. (mm-m)

Maliarka Oravy v Národnej banke Slovenska
Rok venovaný Márii Medveckej bol zavŕšený spomien-

kovým podujatím v kongresovej sále Národnej banky Slo-
venska v Bratislave. Obec Oravcov v Bratislave a Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pri-
pravujú už nie-
koľko rokov na 
sklonku jesene 
v Bratislave spo-
mienkové podu-
jatia na význam-
ných Oravcov. 
Na tých, ktorí 
významne zare-
zonovali v kultúr-

no-spoločenskom živote Slovenska a ktorých jubileum sa 
aktuálne pripomína. Po spomínaní na odkaz Rudolfa Di-
longa, Antona Bernoláka či Jozefa Cubínka patril v utorok 
18. novembra priestor maliarke Oravy, rodáčke z Tvrdoší-
na. Jej storočnicu si pripomenul i Žilinský samosprávny kraj 
vyhláseným Rokom Márie Medveckej, v rámci ktorého sa 
uskutočnilo už niekoľko podujatí. Rok Márie Medveckej 
vrcholil v Bratislave, v budove Národnej banky Slovenska. 
A nie náhodou. Práve ona bola totiž autorkou návrhu de-
saťkorunáčky, ktorú sme každý z nás, skôr narodených, 
nejedenkrát otáčali v rukách. Takto sa Mária Medvecká v 
spomienkach vrátila do najvýznamnejšej slovenskej ban-
kovej inštitúcie. V programe pod vedením Mgr. Dagmar 
Šaškovej, riaditeľky Základnej školy Márie Medveckej 
v Tvrdošíne sa predstavili i pedagógovia Základnej ume-
leckej školy v Tvrdošíne a jeho záver patril spontánnym 
spomienkam na maliarku. S nimi sa vďačne podelili „diev-
čatá z desaťkorunáčky“, dnes už dôchodkyne – Marta Cisá-
riková a Margita Hlaváčiková, syn Márie Medveckej MUDr. 
Peter Belan i manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci. Záver 
podujatia, na ktoré pozvanie prijali i podpredsedníčka NR 
SR Ing. Erika Jurinová, predseda Žillinského samospráv-
neho kraja Ing. Juraj Blanár a guvernér Národnej banky 
doc. Jozef Makúch, patril sprístupneniu výstavy oravských 
neprofesionálnych fotografov pod názvom „Inšpirovaní 
Oravou“. Výstava je výsledkom letného plenéra usporia-
daného na počesť jubilea Márie Medveckej. Fotografie zo-
brazujú pohľad na oravskú krajinu, architektúru a ľudí oča-
mi súčasníkov. Výstava bude v priestoroch Národnej banky 
Slovenska sprístupnená do 5. decembra 2014. (PhDr. Mi-
roslav Žabenský)

Cena za zvyšovanie povedomia  
o kultúrnom dedičstve

Ďalšou úspešnou publikáciou, ktorá vzišla zo spolu-
práce Spolku Slovákov v Poľsku a vydavateľstva Goralinga 
je knižka Spišské Hanušovce 1313 – 2013. Jej autorkou je 
taktiež redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Mo-

litoris. Publikácia a s ňou obec Spišské Hanušovce získala 
na celoslovenskej súťaži Slovenská kronika 2014, ktorej 
vyhodnotenie sa uskutočnilo 27. novembra v Slovenskom 
národnom múzeu v Martine, Cenu za zvyšovanie povedo-
mia o kultúrnom dedičstve regiónu. (mm-m)
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V jednom dome
autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    M. SMONDEK, A. JENDŽEJČÍKOVÁ

Určenie svojej identity, koreňov, pôvodu začína v  momen-
te narodenia. Výchova v  rodine upevňuje v  každom z  nás po-
stoj k  vlastnému pôvodu a  utvára osobnosť, ktorá sa formuje 
v prostredí, v ktorom vyrastá a to dáva základ pre neskoršie upev-
nenie postojov a  názorov vo vzťahu k  svojmu pôvodu. Môžeme 
žiť kdekoľvek na svete, ale zakaždým, keď si spomenieme na 
svoje korene, vrátime sa do svojho rodiska, rodiny, odkiaľ sme 
si odniesli základ preto, kým sme. Vždy je v  nás prítomná túžba 
po návrate aspoň na chvíľku do svojho rodiska, k jeho charakte-
ristickým črtám, tradíciám a zvykom, ktoré sú, aj keď si to často 
neuvedomujeme, stále prítomne v  nás. A  čím sme starší, tým 
táto túžba po pobudnutí v rodných stranách je silnejšia. 

O utváraní svojej identity mali možnosť diskutovať 
v rámci štvordňového cyklu dielní s názvom V jed-
nom dome národnostné a etnické menšiny Malopoľ-

ska krakovskí stredoškoláci a súčasne im bola poskytnutá 
príležitosť oboznámiť sa s kultúrou i dejinami národnost-
ných a etnických menšín, ktoré obývajú Malopoľský kraj. 
Osobne sa mohli stretnúť so zástupcami niektorých men-
šín, napr. rusínskej, židovskej, slovenskej, ukrajinskej. Je-
den deň bol určený na stretnutie so zástupcami slovenskej 
národnostnej menšiny. So žiakmi sa stretli zástupcovia re-
dakcie Život, ktorí im rozprávali nielen o dejinách, kultúre, 
zvykoch a regiónoch, ktoré obýva táto menšina v Malopoľ-
sku, ale aj bežnom živote a jeho úskaliach. 

Na záverečnom zhrnutí malo-
poľský vojvoda Jerzy Miller zdôraz-
nil, že ďakuje všetkým zástupcom 
menšín, ktorí sú pyšní na svoje kul-

túrne dedičstvo a jeho tradovanie vo svojom širšom a bliž-
šom okolí. Dôležité je, aby sme spoločnými silami vedeli 
prezentovať navonok toto kultúrne bohatstvo menšín vo 
vzťahu k väčšine, ukázať seba a svoje tradície. A vojvodský 
úrad sa chce na tom podieľať.

V nadväznosti na slová vojvodu J. Millera, generálny 
tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris poďakoval za slová povzbu-
denia, deklaráciu ďalšej pomoci, poskytnutú pomoc pri 
výstavbe Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši 
a ústretovosť pri riešení oravských otázok.

Ako sme počuli, mládež bola viditeľné zaujatá pre-
zentovanou problematikou a s ochotou pracovala počas 
dielní. Jeden z mládežníkov pripravil plagát s pozdravmi 
v jazykoch menšín a venoval ho vojvodovi J. Millerovi. 
Prostredníctvom tejto aktivity sa viacerí mladí ľudia stretli 
s inonárodnými prostrediami, ktoré ako uviedli ich obo-
hatili, dali námet pre cesty do regiónov, kde sa menšiny 
vyskytujú. Tento spôsob sprostredkovania informácií bol 
pre nich výbornou formou, ktorá ich aj oslovila.

Dielne pripravil Malopoľský vojvodský úrad v Krako-
ve a nadácia MIFASH na základe výstavy Som odtiaľto - 
Poľsko viacerých národov, tvoriacej pozadie dielne, ktorú 
pripravilo združenie Poľsko-nemecké centrum v Krakove, 
Dom Anny Frank v Amsterdame a Pedagogická univerzita  
v Krakove. Dielne sa uskutočnili v Dworku Białoprądnic-
kým v Krakove v dňoch 17.–20.11.2014 a viedli ich dok-
torandky E. Malik a K. Odrzywołek. 

J. Miller preberá dar od účastníka dielní Redaktori PhDr. M. Majeriková-Molitoris, PhD.  
a Mgr. M. Smondek, Phd. počas diskusie so žiakmi

PhDr. Ľ. Molitoris pre-
zentuje činnosť Spolku 
Slovákov v Poľsku

Prítomní na záverečnej diskusiiSlovenská menšina slovom i obrazom v časopise Život
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autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MARIÁN SMONDEK

Prezentácia slovensko-poľskej histórie

Priestory Historického inštitútu Jagelonskej univerzity v Kra-
kove ožili 18. novembra slovensko-poľskými dejinami. Tri pu-
blikácie dvoch renomovaných slovenských historikov a  jedného 
diplomata prišli na akademickú pôdu predstaviť miestni profe-
sori a taktiež ich autori a vydavateľ.

Na úvod prodekan Jagelonskej univerzity (JU) prof. 
dr hab. Stanisław A. Sroka privítal vzácnych hostí , 
a to: generálneho konzula Slovenskej republiky Iva-

na Škorupu, významného poľského archeológa, nositeľa 
slovenského vyznamenania Svätého Gorazda prof. Jana 
Machnika, Mgr. Veroniku Kucharskú, PhD. z Ústavu dejín 
umenia Slovenskej akadémie vied v Brati slave, prof. Marti -
na Homzu, PhD. pôsobiaceho na Katedre slovenských de-
jín Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Brati slave, 
riaditeľa vydavateľstva Post Scriptum PhDr. Pavla Stana, 
generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku PhDr. 
Ľudomíra Molitorisa, historičku PhDr. Milicu Majerikovú- 
Molitoris, PhD., kolegov z katedry slovakisti ky a Inšti tútu 

histórie, ďalších hostí  
zo Slovenska i študen-
tov.

Následne domáci 
univerzitní profesori 
stručne predstavili prí-
tomným prezentova-
né publikácie. Takmer 
s e d e m s t o s t ra n o v ú 
knihu Svätopluk v eu-
rópskom písomníctve, 
ktorá uzrela svetlo 
sveta v minulom roku 
pod redakciou Marti na 
Homzu, uviedol prof. dr 
hab. Maciej Salamon 
z Inšti tútu histórie JU. 
Tohtoročnú novinku z pera Veroniky Kucharskej s názvom 
Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagellovcov pred-
stavil už spomínaný Stanisław A. Sroka a s denníkom slo-
venského diplomata Karola Sidora Šesť rokov pri Vati káne 
prítomných oboznámil prof. dr hab. Artur Patek z Inšti tútu 

histórie JU. Počas týchto prezentácií 
vyzdvihli najmä pozití vne stránky spo-
mínaných publikácií, ale uviedli ti ež 
niekoľko kriti ckých postrehov.

Slova sa ujali takti ež jednotliví au-
tori a vydavateľ, ktorí poďakovali za 
možnosť prezentovať najnovšie slo-
venské historické diela na pôde kra-
kovskej univerzity, kde aj v minulosti  
študovalo a pôsobilo viacero Slovákov. 
Stručne predstavili diela zo svojho po-
hľadu a nevyhli sa ani odpovediam na 
prednesené kriti cké poznámky. Na zá-
ver sa mohli do diskusie zapojiť všetci 
prítomní, a to pri dobrom slovenskom 
vínku z generálneho konzulátu. K dis-
pozícii k nahliadnuti u i kúpe boli aj 
prezentované publikácie, z ktorých via-
ceré našli svoj nový domov v domác-
nosti ach prítomných hostí . 
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 ČITATELIA • REDAKCIA

Slovenské drámy  
v poľskom preklade

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila pre-
zentácia publikácie Nová slovenská dráma (poľ. 
Nowy dramat slowacki), ktorú v tomto roku vydala 

Katedra interkultúrnych štúdií Varšavskej univerzity. Kni-
ha, ktorú redakčne zostavil teatrológ, prekladateľ a pe-
dagóg na Fakulte lingvistiky Varšavskej univerzity Andriej 
Moskwin, obsahuje päť hier slovenských autorov prelože-
ných do poľského jazyka: Krátke spojenia (Vladislava Feke-
te), Päť chodov pre dvoch (Anna Grusková), Buridanov osol 
(Karol Horák), Komunizmus (Viliam Klimáček) a Gazdova 
krv (Ondrej Šulaj). 

A. Moskwin publikáciu, ktorá je významnou propagá-
ciou súčasnej slovenskej drámy v Poľsku, pripravil v spolu-

práci so slovenským teatrológom 
a pedagógom na Filozofickej 
fakulte Prešovskej univerzity v 
Prešove Mironom Pukanom a 
riaditeľkou Divadelného ústavu 
v Bratislave Vladislavou Fekete, 
pričom všetci traja sa osobne 
zúčastnili aj na jej prezentácii vo 
Varšave. 

Podujatie, ktoré sa stretlo s 
mimoriadnym záujmom poľskej 

odbornej i laickej verejnosti, zorganizoval Slovenský inšti-
tút vo Varšave v spolupráci s Varšavskou univerzitou a Pre-
šovskou univerzitou. (Ľudmila Miller)

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok me-
siaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•	 december – 30.12.2014

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

Ondrejský večierok pre deti
autor    MONIKA PACIGOVÁ

Dlhé jesenné popoludnia a večery sú niekedy nudné, ale to 
väčšinou vtedy, keď ich trávime osamote. MS SSP v Krempachoch 
sa však postarala o to, aby žiaci, ktorí navštevujú vyučovanie slo-
venského jazyka na základnej škole nemuseli byť sami a nudiť sa, 
preto pripravili pre nich Ondrejskú zábavu. 

Ako vieme, s dňom, keď má Ondrej meniny, sa spájajú 
rozličné povery. Napr. v niektorých regiónoch Sloven-
ska sa verilo, že ak bol tento deň studený a biely, veš-

tilo to tuhú a dlhú zimu. Hovorilo sa tiež, že sneh na Ondreja 
napadnutý dlho leží, len na Gregora do potoka beží. Nebolo 
to po vôli ani hospodárom, lebo vraj Ondrejský sneh žitu ne-
hovie, či ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov. No najviac 
ondrejských zvykov sa viazalo na veštenie vydajachtivých 
dievok. Varenie halušiek a liatie olova je asi všeobecne naj-
známejšie a bolo tiež najrozšírenejšie. Z cesta narobili diev-
čatá malé halušky či pirôžky a do nich zabalili lístky s menami 
chlapcov. Halušky vhodili do vriacej vody a ktorú si z nej diev-
ča uchytilo ako prvú, tá jej prezradila meno toho pravého. 
Cesto si tiež dievčatá zvykli upiecť a na noc dať pod hlavu. 

Čo sa im takto v ondrej-
skú noc prisnilo, malo 
sa im splniť. Po poludní, 
v sobotu 29. novembra 
t.r. sa v klubovni MS 
SSP začali schádzať členovia a potom aj pozvané detí a mlá-
dež, ktorá sa aktívne podieľa na slovenských bohoslužbách. 
Hneď od začiatku vládla dobra nálada. Všetci si posadali za 
stôl a predsedníčka M. Pacigová ich srdečné privítala, vyjad-
rila radosť z toho, že sa snažia, učia sa slovenský jazyk, preto 
lebo je to prínos pre ich budúcnosť. 

Na začiatku si deti pochutili na domácich koláčikoch, 
porozprávali sa, o tom, ako im ubehol týždeň, čo sa v ško-
le udialo a pod. Medzičasom vo vedľajšej miestnosti kul-
túrneho domu začala hrať diskotéková hudba a kto mal 
chuť, mohol si zatancovať. Učiteľky viedli aj spoločenské 
zábavy ako Kozička, koza, či Zlatá brána. No, najdôležitej-
šia a najzáujmovejšia časť mala len prísť. Keďže stretnutie 
sa konalo v predeň sv. Ondreja, nemohli chýbať ani veštby. 
Deti si rad radom pichali do srdiečok s menami ich prípad-
ných budúcich partnerov a bolo pritom veľa smiechu, keď 
si niektorí z chalanov „pichol” do mena Hortenzia, Johana, 
Eliška, alebo Bibiána, a dievčatá do mien Amos, Gorazd či 
Ambróz. Potom hádzali peniažtek do nádoby, a ak tam os-
tal, ich prianie sa vraj splní... Uvidíme. No najzaujímavej-
šie však bolo to, ako sa prelieval vosk cez kľúčovú dierku. 
Všetci hádali, čo ukazoval tieň. Aby ich nezmoril hlad, zú-
častnení na zábave si dali pizzu. Potom bol ešte opäť čas 
na tance a pomaly sa všetci poberali domov - rozveselení 
spoločnou zábavou a veštením. Teraz už len ostáva čakať, 
či sa to splní... To, čo bolo dobrou veštbou, žiaci dúfajú, že 
áno a to čo sa im nepáčilo, dúfajú, že nie. 
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Hodiny života
krúti a sa dokola,
kto sa raz narodil
musí ísť do boja.
Ide cez bolesti ,
ide cez nádeje,
dúfa, že život mu
kus šťasti a naleje.
A život nalieval
na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil
osudu ťažkú pút.
Aj keď je to chvíľa vážna, 
jeseň žiti a načatá,
trpkosť všetku vyvážia Ti 
roztomilé pravnúčaťa.
Jedno krajšie ako druhé 
sú Ti schodmi do neba 
a nech nikdy nezabudnú 
s láskou myslieť na Teba.
Nech Ta žehná milý Pán Boh 
ešte v zdraví dlhý čas,
aby si sa radovala
„tak trochu“ zo všetkých nás.

Blahoželanie patrí krajanke Helene Griglákovej z Vyš-
ných Lápš k 85. narodeninám. Toto blahoprianie Ti zo srd-
ca posielajú deti  s rodinami, 16 vnukov a 20 pravnučíkov 
posiela prababičke 20 božtekov na líčko.

V deň Vašich krásnych narodenín 
prišli sme k Vám s pozdravením:
nech Vám Pán Boh nadelí 
hojnosť svojich milostí , 
veľa zdravia, šťasti a, lásky,
žiadne starosti , žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat, 
pravnúčat a z rodiny,
prajeme krásne narodeniny.

Narodeninový vinš patrí krajanke Anne Bednarčíkovej 
z Novej Belej, ktorá 14. decembra 2014 oslávila 85. na-
rodeniny, ku ktorým jej blahoprianie zasiela neter Mária 
s rodinou.

Blahoželáme

***
Je nám veľkým potešením, 
želať Ti v deň narodenín, 
veľa zdravia, šťasti a veľa, 
všetko, čo si srdce želá, 
veľa lásky, spokojnosti , 
v celej ďalšej budúcnosti , 
úsmev v tvári, radosť v oku, 
úspech v každom žiti a kroku.

Narodeninový pozdrav 
pre Vojtecha Matúša Surmu 
z Krempách, ktorý 1. januára 
slávi 25. narodeniny zasielajú 
rodičia, súrodenci, švagrovia, 
netere, synovci a krstňaťa. 

***
Lesk strieborných šperkov
je matný oproti  tejto slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej si pripomíname
spolu s Vami 25. výročie Vášho sobáša.
Lesk strieborných šperkov
len na krátku chvíľu upúta oko človeka
a potom zovšednie.
Ale lesk Vašich strieborných vlasov,
Vašej striebornej lásky
nemôže zovšednieť ani Vám,
ani nikomu z Vašich blízkych,
ktorí sú tu dnes s Vami,
aby Vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahoželali
k tomuto Vášmu striebornému výročiu.
Striebro, strieborný šperk časom očernie.
Ale nech nikdy nesti hne tento údel vašu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

Táto gratulácia patrí Žofi i a Franti škovi Kolodzejovcom 
z Vyšných Lápš, ktorí oslávili 25. výročie svadby. Všetko 
dobre zo srdca želajú synovia a celá rodina.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. novembra 2014 zomrela 

v Chyžnom vo veku 90 rokov krajanka

KAROLÍNA ČERVEŇOVÁ
Zosnulá bola aktívnou krajankou, 

a vernou i dlhoročnou čitateľkou časo-
pisu Život. Odišla od nás milá a srdeč-
ná krajanka, starostlivá matka a babič-
ka. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP V Chyžnom a Hornej Zubrici

Dňa 29. septembra 2014 zomrel 
v Kacvíne vo veku 95 rokov krajan

ANTON BIGOS
Zosnulý bol najstarším členom 

Miestnej skupiny SSP v Kacvíne a ver-
ným čitateľom časopisu Život. Odi-
šiel od nás vzorný krajan, starostlivý 
otec, dedo a pradedo. Nech odpočí-
va v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

Dňa 12. októbra 2014 zomrela v Lubine vo veku 66 ro-
kov krajanka

MÁRIA GROMANOVÁ
RODENÁ LACNIAKOVÁ

Zosnulá pochádzala z Jurgova a bývala na Slovensku 
v Lubine. Navštevovala svoju rodnú obec a živo sa zaujíma-
la o osudy Slovákov v Poľsku. Patrila medzi verných čitate-
ľov Života, ktorý bol pre ňu zrkadlom diania v krajanskom 
hnutí. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, 
matka, babička, sestra a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 2. novembra 2014 zomrela v Ľubici vo veku 78 ro-
kov krajanka

MÁRIA KUFOVÁ
RODENÁ KOLEKOVÁ 

Zosnulá pochádzala z Kacvína, ktorý často navštevovala 
a zaujímala sa o dianie v rodnej obci. Na Slovensku, kde sa 
usadila, vykonávala učiteľské povolanie v Kežmarku. Odiš-
la od nás dobrá žena, starostlivá matka, babička a sester-
nica. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne

Dňa 10. novembra 2014 zomrel  
v Nedeci vo veku 84 rokov krajan

ANDREJ ŚWIĘTY
Zosnulý bol členom miestnej sku-

piny a čitateľom časopisu Život. Bol 
dlhoročným členom hasičského zboru 
v Nedeci a do tejto nezištnej služby za-
svätil svoje deti i vnukov. Zároveň bol 
predsedom farskej rady a na spolo-

čenskú činnosť si vždy našiel popri veľkom gazdovstve čas. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, dedo 
a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 11. novembra 2014 zomrela 
v Nedeci vo veku 78 rokov krajanka

HELENA ŚWIĘTA
RODENÁ KUŽELOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 
časopisu Život a členkou miestnej sku-
piny Spolku. Odišla od nás dobrá kra-

janka, starostlivá manželka, matka, babička, prababička 
a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 19. októbra 2014 zomrela v Ne-
deci vo veku 72 rokov krajanka

ANNA ŚWIĘTA
RODENÁ MOLITORISOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou 

časopisu Život a členkou miestnej skupi-
ny Spolku. Odišla od nás dobrá krajanka, 

starostlivá manželka, sestra, teta a známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Dňa 30. októbra 2014 zomrel v Tribši 
vo veku 82 rokov krajan

PAVEL MODŁA
Zosnulý bol aktívnym krajanom, ver-

ným a dlhoročným čitateľom časopisu Ži-
vot. Od sedemdesiatych rokov minulého 
storočia bol aktívnym členom ÚV Spolku 

Slovákov v Poľsku. Angažoval sa do spoločenskej činnosti 
v rámci obce. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý man-
žel, otec, dedo, kamarát a sused. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši

 ČITATELIA • REDAKCIA
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Dňa 28. novembra 2014 zomrela 
vo Vyšných Lapšoch vo veku 89 rokov 
krajanka

HELENA ŠOLTÝSOVÁ
RODENÁ KRIŠÍKOVÁ

Zosnulá bola členkou miestnej 
skupiny Spolku a vernou Slovenkou 
i čitateľkou časopisu Život od jeho 
prvého čísla. Podporovala činnosť 

miestnej klubovne a svojho manžela, ktorý sa v minulos-
ti podieľal na vzniku miestnej skupiny Spolku. Veľmi rada 
sa vždy podelila o svoje poznatky a informácie tykajúce sa 
minulosti obce, zvykov a tradícií, poskytla rady a bola zdro-
jom poznania minulých čias pre mladú generáciu. Viaceré 
z jej informácií sa ocitli na stránkach knižných publikácií 
o obci a spišskom regióne, kde bola uvádzaná ako hodno-
verný zdroj dokumentárnych informácií o zvykoch, tradíci-
ách, návodov už v súčasnosti zabudnutých detských hier 
a spomienok. 

V slovenskom duchu vychovala svojich dvoch synov 
Františka a Jána. Bola vždy usmiata a plná elánu, s ktorým 
išla životom a takú si ju zapamätali mnohí. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, svokra, babička, praba-
bička, teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch, FS Hajduky, ÚV SSP a redakcia Život

Rodina zosnulej Heleny Šoltysovej vyjadruje poďakovanie 
za všetky prejavy sústrasti a účasť na jej poslednej ceste.

Dňa 9. novembra 2014 zomrela 
v Hornej Zubrici vo veku 52 rokov kra-
janka

EWA CZARNIAKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života. 

Odišla od nás dobrá krajanka, sta-
rostlivá žena a matka, babička, svokra  
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 20. júla 2014 zomrela v Hor-
nej Zubrici vo veku 71 rokov krajan-
ka

MARGITA PAHOLSKÁ
Zosnulá bola čitateľkou Živo-

ta. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá žena a matka, babička, 
svokra a sestra. Nech odpočíva v po-
koji!

Tandem – spomienka
Dňa 22. októbra 2014 odišla od večnosti 

naša verná krajanka – dlhoročná podpred-
sedníčka krakovskej miestnej skupiny nášho 
spolku, kde zastupovala český klub. Do kon-
ca svojich dní bola Helena Jozefa Rákosníko-
vá členkou Ústredného výboru SSP a dopi-
sovateľkou Života. Práve kvôli jej druhému 
krstnému menu – Jozefa, sme ju volali „Ziut-
kou“. Zvlášť naši čitatelia sa pamätajú na jej 
články – reportáže z troch kontinentov: Eu-
rópy, Ázie a Afriky, ktoré stihla preputovať. 

Ako to bolo možné, keď bola Poľkou vydanou za sláv-
neho českého vedca Jindřicha, ktorá po rozdelení republík 
a zmene Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slová-
kov na Spolok Slovákov v Poľsku, v ktorom Česi pôsobi-
li vo forme českého klubu – ostala pri Slovákoch, pritom 
slovenčinu neovládala natoľko, aby bola schopná písať 
v tomto jazyku? Odpoveď je jednoduchá: potrebný bol 
k tomu pisateľský „tandem“, v ktorom Ziutka hovorila, ja 
som zasa písal podľa jej diktovania – buď to v slovenčine, 
alebo v poľštine. Prekladali to naši redaktori (v tejto veci 
sa veľmi zaslúžil najmä zosnulý šéfredaktor Ján Špernoga). 
Občas sama diktovala svoje texty priamo našej redakcii, 
buď jej to odovzdávala v poľštine.

V dejinách je známy takýto prípad: voláme ho „casus 
Balzac – Vidocq“. Slávny francúzsky spisovateľ Honoré de 
Balzac (nota bene manžel poľskej aristokratky Eweliny 
Hanskej) vo svojom románovom cykle „Ľudská komédia“ 
uvádza v každom z románov postavu Vautrina – „zlodeja 
profesionála“ známeho z toho ako „oklamal smrť“ – mno-
honásobného utečenca z galejí. Totiž tento Vautrin je au-
tentickou osobou, ktorá sa na sklonku svojho života stala 
poriadnym občanom, ktorý si založil prvú v histórii detek-
tívnu kanceláriu. Uľahčil mu to fakt, že perfektne poznal 
prostredie zločincov. Bol to v skutočnosti Francois Vidocq 
(1775-1857). Práve on diktoval Balzacovi vlastné príbehy, 
čiže fakticky on bol autorom týchto románov a Balzac iba 
ich redaktorom...

Smrťou Ziutky sme utrpeli všetci veľkú stratu. Už nikdy 
nevzniknú tak zaujímavé reportáže z ciest po svete. Zane-
chala nám vo svojich reportážach peknú spomienku na 
seba, kde prezentovala vždy s úsmevom na tvári. Dúfam, 
že ja budem teraz pokračovať v jej diele. 

Jerzy Michał Bożyk

Dňa 25. novembra 2014 zomrel 
v Hornej Zubrici vo veku 90 rokov krajan

VLADISLAV STEC-SALA
Zosnulý bol čitateľom Života. Odi-

šiel od nás dobrý krajan, manžel otec, 
dedko, svokor a brat. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Hornej Zubrici

Foto: Andrzej Korczyński
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Jeden kopček, druhý, tretí
na kornútok rýchlo letí.

Všetky tri sám rýchlo zjem
sladučké sú, dobre viem.

Čo je to?

............................

Spadla tíško z oblohy,
sadla si mi na nohy.

Prestalo sa jej tam páčiť,
zostal po nej mokrý � iačik.

Čo je to?

............................

Biely panák zo snehu,
vyrástol nám na brehu.

Predstavte si, vždy je bosý,
miesto nosa mrkvu nosí.

Čo je to?

............................

Eskimáci majú dom,
nechcel by som bývať v ňom.

Studený je ako ľad
a ja nemám zimu rád.

Čo je to?

............................

Prišiel dážď a za ním mráz
kĺžeme sa všetci zas.

Chodníky aj veľké cesty
od rána sa všetky leskli.

Čo je to?

............................

Zo strechy sám visí, 
čo si asi myslí.

Všetkým radosť rozdáva,
pred slnkom sa schováva.

Čo je to?

............................

Malá guľa celá biela
na hlavu mi priletela.

Kto ju hodil, známe nie je,
za stromom sa Ivko smeje.

Čo je to?

............................

Milé deti,
V tomto čísle sme pre vás pripravili studené hádanky. Vyskúšajte si svoje poznatky a doplňte chýbajúce slová. Nájdite 

aj rovnaké dvojice snehuliakov a vyfarbite ich rovnakými farbami. Svoje riešenia nám pošlite do redakcie a odmeníme 
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vás peknými slovenskými knihami nakúpenými do súťa-
že s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. V novembri sme odmenili: Karolínku Wnen-
čakovú z Kacvína a Huberta Kościelaka z Veľkej Lipnice.

34
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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.

Konečne piatok. Ponáhľal som sa k parku a v ruke som 
držal pozvánku. Takú ste určite ešte nevideli! Do topo-
ľového listu, ktorý, ako viete, nie je vôbec veľký, bol do-
konalo vyrezaný text: „Piatok. Záhradná slávnosť. Príď!“ 
Vyzeralo to skôr ako pripomienka, ako odkazy, ktoré mi 
mama necháva na chladničke, ale verte, na toto pozvanie 
sa jednoducho zabudnúť nedalo. Už z diaľky som videl, 
ako sa najvyšší topoľ v parku chveje. (Zvláštne. Prečo si 
to iní ľudia vôbec nevšímajú?) Priatelia stromáčikovia na 
mňa trpezlivo čakali. Ani som sa nesti hol pozdraviť a už 
opäť som lietal. Júúú ... zaplnil ma pocit neuveriteľného 
nadšenia. Ale moment! Rozum mi ihneď triezvo  pripome-
nul povinnosti  bádateľa a objaviteľa. 

1. Všímať si a podrobne popísať krajinu spoločenstva 
stromových ľudí.

2. Zamerať sa na výskum ich bežného života.
3. Preskúmať zvláštnu rastlinu, ktorá 

živí celé spoločenstvo.
4. Upevniť priateľstvo.
5. Už ani neviem... jednoducho – mať 

oči otvorené...
Práve som sa vznášal v korune stromu 

a preto bolo vcelku jednoduché pozoro-
vať krajinu stromáčikov. Najvýraznejšie 
a najdôležitejšie sú určite poprepletané 
cesti čky gravisystému. Sú všade. Od naj-
vrchnejších konárikov až po spodné vet-
vy topoľa. Tobogany majú akési nástup-
né stanice. V rozmiestnení som nenašiel 
žiaden systém, ale pravidlom bolo, že pri 
každej stanici bola malá okrúhla stavba. 
Jasné... obydlia stromových ľudí! Vyple-
tané z konárikov a kôry, jedny visiace, iné 
na pevno prilepené ku konárom. V blíz-
kosti  domčekov sa nachádzajú ohradené 

Spoločenstvo stromových 
ľudí a záhradná slávnosť I.

záhradky. Rasti e v nich len jeden druh rastliny. Vyzerá ako 
popínavá fazuľa, má však zároveň kvety aj plody a struky 
sú oveľa väčšie ako naše fazuľové. A majú aj iný tvar – sú 
širšie a ploché – také dlhé kapsy. Kvety sú nádherné, svet-
lulinké, zelenkavo-biele. Popínavá rastlinka takmer zati e-
ňuje jazierko (alebo vodnú nádrž?), ktoré je vždy v tesnej 
blízkosti  záhradky. A teda aj obydlia. Napriek tomu, že spo-
ločenstvo stromových ľudí očividne nemá mestá a ulice, 
tu zhora vidieť, že sú obydlia stromáčikov dômyselne po-
prepájané. Jednak toboganovým gravisystémom a potom 
- sú tu akési malé cesti čky, spúšťadlá a rebríky, ktoré vedú 
od domčeka k domčeku. Milá krajina. A ... známy hrubý 
konár! Už som vedel, čo ma čaká. Voľný pád. Ale tentokrát 
som sa nebál. Užil som si vznášanie a vedel som, že dolu 
ma čaká dobrý priateľ. A nielen on. Privítal ma nádherne 
ozdobený priestor. Och, také niečo ste určite ešte nevideli! 
Pamätáte sa, ako som bol očarený vyrezávanou pozvánkou 
na záhradnú slávnosť? Tak tu ma čakala záplava takých-
to umeleckých diel. Viseli z konárov, niektoré spletené do 
veľkých obrazcov, iné na šnúrke ako oslavné girlandy. A na 
každom topoľovom lístku bolo niečo vyrezané. Najčastej-
šie portréty stromáčikov, krajiny s guľatými domčekmi, 
kvety, plody, ale aj akési znaky pripomínajúce ornamenty. 
Možno je to ich písmo... Musím sa na to opýtať. Poobzeral 
som sa. Keď som tu naposledy sedel, boli sme tu len dva-
ja – ja a môj priateľ. Ale teraz je tu živo! Stromoví ľudko-
via pobehujú (či skôr poletujú) sem-tam, všeličo znášajú, 
niečo zas odnášajú... A vlastne – teraz som to pochopil – 
pripravujú veľkú hosti nu. Až som nadskočil, keď sa zrazu 
tesne za mnou z toboganu zošuchla veľká zásielka. Na prvý 
pohľad som identi fi koval známu „skorofazuľu“. Teda, balík 
obsahoval minimálne desať rastlín, spletených do jedného 
dlhočizného snopu. Bieli ľudkovia boli superrýchli. Jedna 
skupina opatrne trhala prenádherné kvety, druhá oddeľo-
vala struky. Ďalší sa pusti li do spracovania listov a stonky, 
ktoré v jednej minúte ostali holé, pochytali stromáčikovia 
po celej dĺžke a odnášali niekam za listovú oponu. Nati ahol 
som krk. Kam to všetko nesú?
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Lyžiari z MKS Babia Hora
autor    MARIÁN SMONDEK

Pri školskom klube Babia hora pôsobí viacero sekcií, minulý 
mesiac sme napísali viac o  tej futbalovej, tentokrát sa bližšie 
zameriame na lyžiarsku sekciu, ktorá združuje starších žiakov 
základných škôl a  gymnazistov. Táto sekcia bola vôbec prvou 
sekciou v rámci spomínaného medziškolského športového klubu. 
Založil ju o.i. Andrzej Buroń, absolvent športovej školy v Zakopa-
nom, učiteľ telesnej výchovy na veľkolipnických školách, rodák 
z Pekelníka, ktorý si zaumienil pred dvadsiatimi rokmi, že takúto 
sekciu vo Veľkej Lipnici vytvorí. Ako sám podotýka, veľkú zásluhu 
mal na tom vtedajší vojt František Adamczyk. Viacerí úspešní 
lyžiari začínali práve vo Veľkej Lipnici a  neskôr v  tomto športe 
dosahovali veľké úspechy.

Medzičasom sa podarilo nadviazať bližšiu spoluprá-
cu medzi lipnickým klubom a športovou školou 
v Żywci, kam niektorí absolventi  gymnázia odišli, 

aby pokračovali, už na viac profesionálnej úrovni ďalej. Tu 
trénovali biatlon. Zároveň by bolo vhodné dodať, že všetci 
Lipničania, ktorí odišli do Żywca, získali v juniorských maj-
strovstvách Poľska nejakú medailu, či už v individuálnych 
disciplínach, alebo v štafete. Spolupráca s touto školu sa 
vyvíja dobre takti ež preto, že v neďalekých Kýčorach jeden 
z trénerov vytvoril pre svojich žiakov akúsi externú bázu 
na tréningy. Aj vďaka tomu už viackrát sa preberala téma 
vytvorenia a údržby trás pre beh na lyžiach v okolí Veľkej 
Lipnice. Mínusom tejto lokality sú však vetry, to znamená, 
že vytvorené trasy rýchlo zafúka a potom je potrebné vy-
tvárať ich odznova. Inak sú v Lipnici podmienky pre beh na 
lyžiach vynikajúce.

V rámci klubu od jeho počiatku boli organizované me-
dziškolské preteky v rámci gminy Veľká Lipnica, pred nie-
koľkými rokmi sa začal z iniciatí vy Jána Kwaka organizovať 
pri Základnej škole v Prívarovke memoriál Emila Kowal-
czyka, ktorý sa uskutočňuje pravidelne poslednú januáro-
vú nedeľu.

Aktuálne lyžiarska sekcia nemá mnohých členov, preto-
že tí , čo boli, vyrástli a odišli do športových škôl, a v tom-
to momente je potrebné nájsť nových záujemcov z radov 

mladších, žiakov 5. a 6. tried zá-
kladnej školy. Všetky trénerské 
akti vity sú jeho hobby, sekcia 
ako taká nemá úväzok pre tré-
nera. Jednak za tých 20 rokov sa 
podarilo vytvoriť základnú bázu 
pre beh na lyžiach v každej škole 
vďaka fi nančnej podpore zo stra-
ny gminy.

Andrzej Buroń pôsobí ako 
učiteľ na dvoch školách vo Veľkej 
Lipnici – v Murovanici a v Cen-
tre. Ako však sám podotýka, väč-
ší a dlhodobejší záujem o beh 
na lyžiach je v Centre. Práve od-
ti aľ odišlo na športovú školy do 
Żywca najviac žiakov. Nezávisle 
od týchto škôl vidieť, že o beh 

na lyžiach prejavujú záujem aj deti  z Prívarovky, ktoré sú 
bojovnejšie a dokážu sa viac zaprieť a trénovať. Negatí v-
nym trendom na Orave sa stáva to, že rodičia privážajú 
deti  autami aj z domov, ktoré sa nachádzajú len niekoľko 
sto metrov od školy namiesto toho, aby sa spolu s deťmi 
prešli, čo by malo pozití vny vplyv na ich zdravie. To vplý-
va takti ež na to, že deti  sú pohodlnejšie a čoraz ťažšie sa 
ich dá nahovoriť na nejakú športovú akti vitu. Azda jedinou 
výnimkou je bicykel. Andrzej Buroń, pokiaľ je to možné, 
organizuje v rámci mimoškolských akti vít malé cyklisti cké 
výlety pre deti , a na ti e sa 
zakaždým zozbiera skupinka 
detí . Jednoducho o cyklisti -
ku deti  záujem majú.

Čo sa týka družiny behu na 
lyžiach, s deťmi sa zúčastňovali 
nielen vojvodských, ale 
i celopoľských pretekov, 
v rámci ktorých jedna 
reprezentantka obsadila 
5. miesto. V rámci vojvodstva 
získavali čelné miesta.

Pokiaľ sú vhodné sne-
hové podmienky, beh na 
lyžiach je dobrý šport. Výba-
va nie je až taká drahá, ako 
v prípade zjazdového lyžo-
vania a takti ež netreba plati ť 
za vleky. A takti ež je bezpečnejší. Dokonca v predaji sú už 
nové typy bežeckých lyží tzv. Back Country, ktoré sú v po-
rovnaní s tými klasickými širšie a trochu inak tvarované. 
Nepotrebuje k tomu vyznačené trasy, pretože na týchto 
lyžiach sa dá bez problémov behať aj bez nich. Sú toti ž šir-
šie ako klasické bežecké lyže, podobne, ako zjazdové lyže, 
vďaka čomu sa dá ľahšie na nich zísť aj väčší kopec. Tento 
trend sa do našich končín dostal zo Škandinávie, kde sa 
teší veľkej obľube.

Verím, že klub nájde nových záujemcov o tento šport, 
ktorí budú mať chuť trénovať a budú dosahovať vynika-
júce výsledky nielen na lokálnej úrovni, ale takti ež na tej 
celopoľskej.  

 ŠPORT



Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

37KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56

MOTO A VARENIE

Zemiaková polievka
4 väčšie zemiaky, 1 cibuľa, koreňová zelenina a 2 lyžičky 

Vegety, mleté korenie, 1 lyžica masti, 5 dkg slaniny, 2 lyžice 
múky, trochu červenej papriky, soľ, 2 1/2 litra vody, zelený 
petržlen alebo zeler, 4-6 sušených húb, závarka.

Pracovný postup: Do vriacej, osolenej vody vložíme na 
kocky pokrájané zemiaky, polovicu pokrájanej cibule, ko-
reňovú zeleninu a Vegetu, zelenú papriku, korenie, huby 
a varíme, kým je nie všetko mäkké. Potom zavaríme do 
polievky tarhoňu alebo halušky (štípance). Nakoniec uro-
bíme zápražku tak, že slaninu pokrájame na menšie kocky, 
povaríme v troche vody a keď táto vyvrie, popražíme, pri-
dáme masť a drobno krájanú cibuľu. Keď zružovie, pridá-
me múku, trochu popražíme, zamiešame červenú papriku, 
zalejeme studenou vodou, pridáme do polievky a nechá-
me prevrieť. Konečne pridáme drobno pokrájaný zelený 
petržlen alebo zeler, ktorý sme si tesne pred podávaním 
posekali.

Vyprážaný kapor
1 kg kapra, 1 vajce, múka, omrviny, 15 dkg oleja alebo 

masti, 1/2 dl mlieka.

Pracovný postup: Kapra očistíme od šupín ostrým 
nožom smerom k hlave, alebo rybe stiahneme kožu, 
umyjeme, vypitveme, hlavu odrežeme, uterákom osu-
šíme, rozkrájame na kúsky a dáme do osoleného mlieka 
na 1/4 hodiny. Potom obalíme v múke, vajci, omrvinách 
a v horúcej masti alebo oleji vypražíme.

Iný spôsob: Osolené rybacie rezne obalíme v omr-
vinách, do ktorých sme pridali 1 lyžičku mletej červenej 
pa priky. Takto obalené rezne vypražíme v horúcej masti 
alebo v oleji do červena.

Silvestrovské plásty
37 dkg cukru, 3 bielky, 1 lyžica octu, 3 lyžice medu, 1 ly-

žica vody, kúsok vanilky (alebo 2 balíčky vanilkového cuk-
ru), 37 dkg orechov, 2 plásty.

Pracovný postup: V nádobe (porcelánovej) vymieša-
me cukor, bielky a ocot na hustú hmotu. Med s vodou 
prevaríme a ešte horúci pridáme do prvej hmoty a dáme 
spolu variť do nádoby s vriacou vodou 5-6 minút, potom 
prisypeme mleté orechy. Keď hmota trochu ochladne, na-
tierame ju namočeným nožom na plást a druhým plástom 
prikryjeme.

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

5-dverové MINI
Mini Cooper patrí k tým autám, ktoré v akomkoľvek prevedení 

vedia poštekliť oči fanúšikov motorizmu. Najnovšia, 5-dverová 
verzia tohto skvostu je nielen výrazne športová, ale taktiež dosta-
točne praktická. Potrebovala však k tomu pár milimetrov navyše. 
Vďaka tomu sa do zadnej časti zmestil dodatočný pár dverí, ktorý 
síce neumožňuje pohodlné vystupovanie, avšak pohodlnejšie než 
cez tie predné. Tých pár milimetrov vytvorilo dostatočný priestor 
na sedenie na zadných sedadlách aj pre cestujúcich štandardných 
rozmerov. Zväčšil sa aj objem kufra, ktorého veľkosť vzrástla 
o tretinu na 278 litrov.

K zaujímavým riešeniam 
istotne patrí trojvalec 
s úctyhodným objemom. 

Predtým bol montovaný atmo-
sférický štvorvalec s výkonom 
90 kW (122 k). Nový motor je 
síce o deci menší, ale vďaka 
prepĺňaniu dosahuje výkon 100 
kW (136 k) a výrazne vyšší krú-
tiaci moment 220 Nm. Toto ma-
ximum je prístupne už od 1250 
otáčok, čo dáva autu nečakanú 
svižnosť a silu. Auto promptne 
reaguje na dotyk plynového 
pedála. Motor je ladený ostro, 
čo preukazuje nielen svojou 

svižnosťou, ale i zvukom a taktiež spotrebou. Pri auto-
matickej šesťstupňovej prevodovke len ekologický režim 
dokáže udržať spotrebu ako tak na uzde, tie športovejšie 
režimy dokážu vytvoriť v nádrži výr. Pri snahe o ekologic-
kú jazdu v režime Green sa len s ťažkosťami dá podliezť 
sedem litrov a v urbanizovanom priestore sa spotreba po-
hybuje okolo 7,8 l/100 km. Pri vidieckom tempe to však 
nie je také zlé 5,6 l/100 km. A čo toto autíčko dokáže? 
Nuž s takýmto objemom stovku prekročí za 8 s, a keď si 
dáte veľmi záležať, možno aj rýchlejšie. A keď sa niekde 
budete ponáhľať, môže sa stať, že narazíte na maximálku 
207 km/h. (ms)



38 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 12/2014

 NAŠA PORADŇA

Skurcz nóg 
Co to jest skurcz nóg? Skurcze 

nóg to bolesny moment pochodzą-
cy z tkanki mięśniowej nóg. Spowo-
dowany jest skurczem mięśni, co 
ma miejsce w momencie, gdy mię-
sień kurczy się i jest napięty. Zwy-
kle występuje w mięśniu łydki. Ból 
zazwyczaj trwa kilka minut. W nie-
których przypadkach trwa to tylko 
kilka sekund, ale zdarza się nawet 
do 10 minut. Nasilenie bólu jest róż-
ne. Niemiłe doznania w nodze mogą 
pozostać nawet przez 24 godziny 
po skurczu. Kurcze nóg występują 
zazwyczaj podczas odpoczynku, naj-
częściej w nocy, kiedy leżymy w łóż-
ku. Mogą nawet wybudzić człowieka 
ze snu. Niepokoić powinniśmy się 
wówczas, gdy ten stan pojawia się 
często i zakłóca sen. 

Kto jest podatny na skurcze nóg? 
Wiele ludzi od czasu do czasu do-
świadcza skurczu nóg. Występuje 
u około 1-3 osoby powyżej 60 roku 
życia i u około połowy ludzi w wieku 
powyżej 80 roku życia (skurcze regu-
larne). U około 4 na 10 osób, które 
mają skurcze nóg występują one co 
najmniej 3 razy w tygodniu. W nie-
których przypadkach mogą wystę-
pować codziennie. 

Przyczyny skurczów nóg? W więk-
szości przypadków przyczyna nie 
jest znana. Skurcze występują, gdy 
mięsień będąc napiętym (skrócony) 
dostaje sygnał do skurczu. W niektó-
rych przypadkach skurcz może być 
objawem innego problemu. Należą 
do nich: przyjmowanie niektórych 
leków, co może powodować skur-
cze lub sprawić, że incydent będzie 
częstszy, nadmierny wysiłek mię-
śni, przetrenowanie, odwodnienie, 
przegrzanie, zmiany poziomu soli 
w krwiobiegu, dializa nerek może 
powodować skurcze, ciąża zwykle 
w późniejszych etapach, nieleczona 
niedoczynność tarczycy, choroba 
tętnic obwodowych (zwężenie tęt-
nic kończyn dolnych powoduje słabe 
krążenie), zła kondycja żył, żylaki, 
nadmiar alkoholu, zaburzenia na tle 
nerwowym. Do rzadkich przyczyn 
możemy zaliczyć: marskość wątroby, 
zatrucie ołowiem, sarkoidozę, zabu-
rzenia gospodarki kwasowo-zasado-

CZOSNEK

Najstarsze informacje dotyczące 
wykorzystania leczniczego Al-
lium sativum pochodzą z neo-

litu. Wiek pierwszej recepty z czosn-
kiem, napisanej pismem klinowym, 
szacuje się na ponad 4 tysiące lat. 
Wzmianki o tym gatunku znajdują 
się w Biblii, pismach starorzymskich 
i świętych księgach hinduskich. W sta-
rożytności uważano, że jest to roślina 
wzmacniająca wydolność organizmu: 
w Egipcie robotnikom budującym pira-
midę Cheopsa dawano czosnek, by po-
prawić wydajność ich pracy; w czasie 
pierwszych igrzysk olimpijskich w Gre-
cji atleci stosowali czosnek jako stymu-
lant. W Chinach jego cebule uważano 
za środek zapewniający długowiecz-
ność. Przez wieki czosnek był także 
wykorzystywany w medycynie ludo-
wej jako lek przeciwdrobnoustrojowy. 
W Indiach Allium sativum w postaci 
toniku stosowano jako środek antysep-
tyczny do przemywania ran i wrzodów, 
w Europie podczas II wojny światowej 
– w celu ochrony przed gangreną. Już 
sama łacińska nazwa Allium, pocho-
dząca prawdopodobnie od łacińskiego 
halo – tchnąć, wydawać woń, wyzie-
wać, lub od celtyckiego określenia all 
– ostry, palący, wskazuje na te charak-
terystyczne cechy organoleptyczne. Do 
specyficznego aromatu nawiązuje tak-
że sumeryjska nazwa halare – mocno 
pachnący. Etymologia polskiego okre-
ślenia „czosn” wiąże się z „ciosaniem”. 

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 zanie-
czyszczeniami środowiska.

Należy uważać na ilość
Czosnek może spożywać właściwie 

każdy, i dzieci, i dorośli, i osoby starsze. 
Bezpieczna ilość to 2-3 ząbki czosnku 
dziennie - już tyle wystarczy, by obniżyć 
ryzyko zawału czy wystąpienia infekcji. 
Nie należy jednak zjadać go zbyt dużo. 
Wtedy efekt może okazać się odwrotny 
do zamierzonego. Na czosnek powinny 
uważać szczególnie kobiety w ciąży 
oraz karmiące piersią. Niebezpieczny 
może też być dla osób przyjmujących 
insulinę lub z niskim ciśnieniem krwi. 
Nim włączą one go do swojej diety po-
winny zapytać lekarza czy warzywo to 
nie będzie wchodziło w reakcje z przyj-
mowanymi lekami. Czosnku nie zaleca 
się również osobom z ostrym i prze-
wlekłym nieżytem żołądka i jelit.

Większe ilości mogą powodować 
wzdęcia. U osób wrażliwych mogą 
wystąpić reakcje alergiczne. Szczegól-
ną ostrożność muszą zachować osoby 
z cukrzycą, ponieważ nie zawsze współ-
pracuje on pozytywnie z insuliną. Spo-
żywanie czosnku w dużych ilościach 
może doprowadzić do podrażnienia 
wątroby i błony śluzowej przewodu po-
karmowego.  Czosnek w tabletkach za-
chowuje swoje właściwości lecznicze, 
ale tylko wtedy, kiedy jest prawidłowo 
przetworzony i nie doszło do zniszcze-
nia związków czynnych, które chemicz-
nie są bardzo nietrwałe. Profilaktycznie 
zalecany jest jeden duży ząbek czosnku 
dziennie. Można przegryzać go zieloną 
natką pietruszki, świeżą miętą, sele-
rem, tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina - pomagają elimi-
nować nieprzyjemny zapach.

Masło czosnkowe
Składniki: 2 ząbki czosnku, 4 łyżki 

masła, sól, pieprz, szczypiorek.
Masło wyjąć z lodówki i poczekać, 

aby zmiękło w temperaturze pokojo-
wej. Ugnieść widelcem. Ząbki czosnku 
obrać, wycisnąć przez praskę. Szczy-
piorek umyć i drobno pokroić. Masło 
zmieszać widelcem z czosnkiem i szczy-
piorkiem. Doprawić solą i pieprzem. Po-
dawać z grzankami lub jako dodatek do 
ziemniaków pieczonych w mundurkach.

COŚ DLA ZDROWIA
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wej krwi, zaburzenia gospodarki mineralnej krwi, długo-
trwałe siedzenie w jednej pozycji. 

Leczenie skurczów nóg
Rozciąganie i masowanie mięśni kończyn dolnych 

w trakcie trwania skurczu może zazwyczaj zakończyć atak 
skurczu. Większość skurczy zwykle ustępuje. 

Zapobieganie skurczom nóg
W przypadku, kiedy skurcze nie występują często nie 

potrzeba wdrażać leczenia. Jednak jeśli Twoje skurcze są 
częste, można rozważyć sposoby zapobiegania im: przyj-
mowanie leków. Należy poinformować lekarza, o tym jakie 
leki przyjmujesz aktualnie (wówczas lekarz stwierdzi, czy 
nie mogą one powodować skutków ubocznych, np. skur-
czy – zastąpienie tego leku innym może pomóc). Ważne 
by poinformować lekarza również o dolegliwościach, czy 
schorzeniach, które nam towarzyszą. Lekarz musi wyklu-
czyć wtórne przyczyny skurczy. Ćwiczenia rozciągające są 
powszechnie zalecane. Wielu lekarzy uważa, że regularne 
ćwiczenia rozciągające uwalniają od problemu. Jeśli jesteś 
w stanie wykonywać te ćwiczenia, warto spróbować, a nie 
od razu faszerować się lekami. Wykonuj ćwiczenia roz-
ciągające dotkniętych problemem mięśni przez 5 minut 
3 razy dziennie. Ostatnią turę pozostaw na czas przed za-
śnięciem. Jeśli skurcze już nie będą Ci doskwierać zmniejsz 

powtórzenia do 1-2 dziennie, ale nie przestawaj robić ich 
całkowicie. Aby rozciągnąć mięśnie łydek stań około 60-90 
cm od ściany. Utrzymuj podeszwy stóp płasko na podłodze 
(nie odrywaj pięt), pochyl się ku przodowi opierając dło-
nie na ścianie. Z pewnością poczujesz jak mięśnie łydek się 
rozciągają. Wykonuj to ćwiczenie za każdym razem w cza-
sie tak długim jak jesteś w stanie wytrzymać (na początku). 
Zanim poczujesz poprawę może minąć nawet tydzień. Naj-
lepiej dać sobie czas (2-4 tygodnie) regularnie ćwicząc, aby 
sprawdzić czy skurcze faktycznie już więcej nie będą nam 
doskwierać. Jeśli skurcze całkowicie nie przejdą, a jedynie 
zmniejszy się ich częstotliwość, czy nasilenie to już połowa 
sukcesu. Ułożenie nóg podczas odpoczynku w łóżku: jeśli 
śpisz na brzuchu zsuń się do końca łóżka, by stopy wisiały 
swobodnie poza łóżkiem. Ważne by nie dopuszczać do zbli-
żania pięty do łydki. Unikaj uciskających skarpet, butów na 
wysokim obcasie, często zmieniaj położenie nóg. Pozbądź 
się nawyku kładzenia nogi na nodze, ogranicz spożycie 
kawy, wprowadź pełnowartościową dietę, przyjmuj suple-
menty diety (magnez, potas), podczas siedzącego trybu 
życia, np. pracy siedzącej wstawaj i chodź. Inne metody le-
czenia – skurcze można zminimalizować przyjmując kom-
pleks witaminy B, witaminę E. Ponadto po pracy czy innych 
czynnościach odpoczywaj z nogami uniesionymi do góry. 

Do okulisty i dermatologa  
ze skierowaniem

Od stycznia 2015 roku potrzebne będzie skierowanie 
do okulisty i dermatologa, czyli najpierw będzie wizyta u 
lekarza pierwszego kontaktu, który zadecyduje, czy musi-
my odwiedzić specjalistę: okulistę lub dermatologa. Część 
porad oraz drobnych zabiegów okulistycznych i dermato-
logicznych przejmą lekarze podstawowej opieki zdrowot-
nej.

W myśl nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy-
jętej w połowie roku w ramach tzw. pakietu kolejkowego 
i onkologicznego. Pozostał już tylko miesiąc, aby udać się 
lub zapisać do tych specjalistów bez skierowania. Pacjen-
ci, którzy do końca grudnia 2014 roku zdążą zapisać się 
na wizytę na przyszły rok, także nie będą potrzebowali 
skierowania. Według ministerstwa zdrowia wprowadze-
nie skierowań do okulisty i dermatologa ma spowodować 
odciążenie specjalistów od wizyt pacjentów zgłaszających 
się do nich z drobnymi dolegliwościami, w przypadku któ-
rych wystarczyłaby pomoc lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Od 2015 roku bez skierowania nadal będzie można za-
pisać się na wizytę do ginekologa, onkologa, psychiatry, 
wenerologa czy stomatologa.

Rozwiązanie mające na celu zmniejszenie kolejek do 
specjalistów i zabiegów to element tzw. pakietu kolejko-
wego. W myśl tych rozwiązań od stycznia świadczenio-
dawcy będą przekazywali do NFZ rzeczywisty czas oczeki-
wania na wizytę, ale też oddzielnie dla pacjenta podana 
będzie informacja o pierwszym wolnym terminie wizyty. 
W przypadku niektórych świadczeń rejestry oczekujących 
w kolejce będą prowadzone poprzez aplikację NFZ. Cho-
dzi m.in. o kolejki do poradni onkologicznych, ortopedycz-
nych, kardiologicznych i endokrynologicznych, zabiegów 
endoprotezoplastyki oraz zaćmy, a także pacjentów obję-
tych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie lub wylecze-
nie nowotworu.

Od nowego roku lekarze będą mogli także przedłużyć 
receptę w ramach tzw. porady receptowej, czyli bez ko-
nieczności osobistego badania pacjenta. (Źródło: www.
infor.pl)
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

KOZOROŽEC (22.12. - 20.1.)
Nastáva obdobie Vašej 

osobnej nezávislosti . Spraví-
te maximálny pokrok v do-
sahovaní cieľov. Všetko sa 

deje rýchlo a spontánne. Pri takej 
rýchlosti  sa môžete ľahko zraniť. V tom 
zhone si nájdite aj chvíľku pre seba. 

VODNÁR (21.1. - 19.2.)
Vaša osobná vôľa by 

mala byť omnoho silnej-
šia. Mali by ste mať už 
teraz jasno, čo chcete v ži-

vote dosiahnuť. Musíte si 
však sám veriť. Zdravotne sa Vám 
výrazne polepší. Pocíti te príliv energie, 
ktorú tak veľmi potrebujete.

RYBY (20.2. - 20.3.)
Vystúpili ste na vrchol pra-

covných možností . Sústreďte 
sa teraz na kariéru. Buďte 
však v strehu, pracujte trpez-

livo, precízne a hlavne s pokojom. Dá-
vajte si pozor na to, čo a komu hovoríte, 
a akým tónom to hovoríte. 

BARAN (21.3. - 20.4.)
Dostanete sa na vrchol svo-

jich pracovných možností . Ve-
nujte sa svojej kariére. Čas je 
ako stvorený pre úspech v práci. 
Bola by škoda to nevyužiť. S hŕ-

bou energie prichádzajú nové možnosti . 
Priať vám bude aj fi nančná situácia.

BÝK (21.4. - 21.5.)
Konečne začnete žať úro-

du, na ktorej ste už tak dlho 
pracovali. Budete mať aj 
dostatok energie a chuti  do 

práce. Dozaista sa dostaví úspech, pový-
šenie, pochvala od šéfa. Nevyhýbajte sa 
spoločnosti , večierkom, pozvaniam. 

BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.)
Budete sa nachádzať 

na spoločenskom výslní. 
Po zdravotnej stránke by 
ste sa mali cíti ť veľmi do-
bre. nastáva čas sústrediť 

sa na prácu. Doteraz ste mali čas pre-
hodnoti ť svoje ambície a plány a teraz 
je čas na ich realizáciu.

RAK (22.6. - 22.7.)
Udalosti  naberú rýchly 

spád. Veci, na ktorých ste 
dlho pracovali, sa koneč-
ne pohnú. Sústreďte sa 

na prácu. Nezabudnite však na rodinu 
a domov, a ta kti ež na oddych. Ak hľa-
dáte prácu, mali by ste ju práve teraz 
získať. 

LEV (23.7. - 23.8.)
Každá dobrá spoloč-

nosť potrebuje niekoho, 
ako ste vy. Mali by ste za-
budnúť na seba a zamerať 
sa na druhých. Budete mí-

ňať viac ako obyčajne, ale peniaze sú 
na to, aby sme si ich aj patrične užili, 
nielen ukladali do banky.

PANNA (24.8. - 23.9.)
Ak sa aj dopustí te neja-

kých chýb vo vzťahu, bude 
to len ďalšia potrebná 
skúsenosť. Svoje záujmy 
a potreby by ste mali od-

sunúť bokom. Pamätajte si, že sa môže-
te veľa naučiť. Ak sa vyznáte na burze, 
skúste zainvestovať.

VÁHY (24.9. - 23.10.)
S fi nanciami to vyzerá 

síce všelijako, ale zdá sa, 
že zárobky budú uspoko-
jivé. Mali by ste sa ria-
diť inšti nktom. Nastáva 

vhodný čas dobehnúť zanedbanú ko-
rešpondenciu či emaily. Skúste ti ež za-
investovať do vzdelávania. 

ŠKORPIÓN (24.10. - 22.11.)
Venujte všetku svoju po-

zornosť rodine. Môžete si 
dovoliť zanedbávať zamest-
nanie. Váš pracovný život 

sa zasa rozhýbe v roku 2015. Teraz je 
dôležité, aby ste sa cíti li dobre a všetko 
ostatné sa tomuto pocitu prispôsobí. 

STRELEC (23.11. - 21.12.)
So zdravím a vitalitou 

by ste mali byť nadmieru 
spokojný. Budete hviezdou 
všetkých podujatí  a Vaše 

osobné čaro všetkých ohúri. Ak rozmýšľa-
te nad založením rodiny, niet na čo čakať. 
Láska si Vás celkom určite nájde. (ms)

STE KONZUMNÝ TYP?
1. Film, ktorý by ste pomerne 

radi videli, hrajú v malom nezná-
mom kine: 

a) Tým lepšie, multi kiná neznáša-
te, b) záleží na type fi lmu, na akčný 
fi lm, alebo fi lm so špeciálnymi efekt-
mi by ste radšej šli do veľkého kina, 
kde je lepšia kvalita zvuku, c) počká-
te si, až ho budú dávať v multi kine, 
máte tam lepšie pohodlie a vôbec 
máte to tam radšej. 

2. Koľko vianočných darčekov 
približne kupujete pre každého čle-
na vašej rodiny? 

a) Päť až desať, b) viac než desať, 
c) menej než päť. 

3. Čo je pre vás meradlom toho, 
že je darček kvalitný: 

a) Pokiaľ sa darca trafí  do vášho 
vkusu, b) hodnota daru, c) dobrý 
úmysel. 

4. Kde obvykle nakupujete jedlo? 
a) Bežné nákupy robíte v menších 

obchodoch, pre väčšie jazdíte do su-
permarketu, b) zásadne v malých ob-
chodoch, c) najlepšie sa vám naku-
puje vo veľkých nákupných centrách. 

5. Kam by ste najradšej šli na do-
volenku? 

a) Na čunder pod širák, b) niekam 
do veľmi exoti ckej desti nácie, c) je 
vám to jedno. Kamkoľvek, kde by sa 
vám páčilo a bavili ste sa tam. 

6. Kupujete si značkové obleče-
nie? 

a) Samozrejme. Značka znamená 
kvalitu, b) je vám to jedno, kúpite si 
proste to, čo sa vám páči, c) nikdy by 
ste si značkovú vec nekúpili. 

7. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí sa 
preháňajú vo veľkých nablýskaných 
autách? 

a) Úplne ich neznášate, pripadá 
vám to skutočne úbohé, b) chápe-
te to, sami také máte (sami by ste si 
také kúpili), c) možno je to pre nie-
koho dôležité, ale váš život na tom 
rozhodne nestojí. 

8. Je pre vás dôležitá značka váš-
ho mobilu? 

a) Možno z hľadiska kvality, ale 
rozhodne sa tým nikdy nechválite, 
b) samozrejme. Považujete ju za sú-
časť svojho image. c) ani neviete, akú 
máte. 

9. Je pre vás dôležité, koľko zará-
bajú vaši priatelia? 
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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:

wolne rodniki voľné radikály

użytkowanie wieczyste

užívanie pozemku, ktorý je majetkom štá-
tu alebo obce na 99 rokov fyzickou alebo 
právnickou osobou (právo v rámci poľské-
ho občianskeho zákona)

warrant skladový list, tovarový záložný list
weksel ciągniony cudzia zmenka
wekslowy alonż (jest to dodat-
kowy załącznik (kartka) dokleja-
ny do blankietu weksla)

alonž (dodatočný prívesok (príloha) pripá-
janý k zmenke) zmenky

wokanda zoznam pojednávaní
żyrant indosant
karta upominkowa, podarunko-
wa darčeková karta

bony upominkowe darčeková poukážka
szybka pożyczka rýchla pôžička

a) Nie, vôbec vás to nezaujíma, b) 
možno len pre zaujímavosť, ale nijak 
zvlášť, c) áno, považujete to za dôležitú 
informáciu. 

10. Kam najčastejšie chodíte na 
obed? 

a) Do fast foodov, b) na menu do 
reštaurácie, c) nosíte si jedlo z domu. 

11. Aký vzťah máte k lifestylovým 
magazínom? 

a) Nikdy by ste si ich nekúpili, b) ob-
čas do nich nahliadnete, ale rozhodne sa 
podľa nich nerozhodujete, c) beriete ich 
ako príjemnú inšpiráciu a zdroj informá-
cií. 

12. Nakupujete podľa reklamy? 
a) Len pokiaľ vás niečo zvlášť zaujme, 

ale ide skôr o výnimočné prípady, b) nie, 
nikdy by ste si nekúpili tovar z reklamy, 
c) áno, pomerne často sa necháte zlákať. 
Vyhodnotenie:

Najviac odpovedí „a“ – Potrebujete 
na tom, aby ste mohli byť šťastný, zá-
plavu vecí. Necháte sa ľahko ovplyvniť 
reklamou a žijete v zajatí značiek. To, 
čo je trendové a aktuálne v móde, vám 
nesmie uniknúť a značka tovaru pre vás 
stojí na vrchole rebríčka priorít. Chce-
te ísť za každých okolností s módou a 
robiť to, čo robí väčšina ostatných. Ste 
ľahko ovplyvniteľný. Vaša posadnutosť 
konzumom je najskôr dôsledkom vašej 
neschopnosti presadiť si svoju individu-
alitu. 

Najviac odpovedí „b“ – Váš postoj by 
sa dal charakterizovať ako zlatá stredná 
cesta. Na konzumnom spôsobe života 
rozhodne nie ste závislý, ale nesnažíte 
sa dať za každú cenu najavo, že stojíte 
úplne mimo ostatných. Volíte si taký štýl 
života, ktorý vám vyhovuje, a nenecháte 
si vnucovať trendy zvonka. Dôležité však 
je, že vždy vystupujete sami za seba. 
Podľa rovnakého kľúča sa rozhodujete 
aj o tom, kam sa pôjdete baviť. To, že 
sa rozhodujete podľa svojho vlastného 
uváženia, rozhodne svedčí o vašom vy-
váženom postoji a vyzretej osobnosti.

Najviac odpovedí „c“ – Vaše odpo-
vede vypovedajú o tom, že ste presne 
typ osobnosti, ktorý si zvolil vlastný ži-
votný štýl, často aj veľmi extravagantný. 
Vždy stúpate po svojich chodníčkoch 
a nepodliehate reklame a cool podni-
kom. Rýchle občerstvenie pokladáte za 
neprípustné, lebo jedlo si potrebujete 
vychutnať. Oblečenie vyberáte v súla-
de s vašimi vnútornými pocitmi. Vaša 
osobnosť je stabilná, ale neprajné okolie 
dokáže zrušiť váš vnútorný pokoj. (Zdroj: 
www.wanda.atlas.sk)

Dedko ide do pivnice, je tam pol-
hodiny, hodinu... o dve hodiny ko-
nečne vylezie z pivnice a v rukách má 
vedro a lopatu. Babka na neho kričí: 

- Dedko, ty sklerotik jeden! Nevieš, 
že som ti povedala tri veci, kde máš 
krompáč?!

***
- Tak poznávate ten nôž obžalova-

ný? 
- Áno. 
- Konečne ste sa priznali. 
- No dovoľte, aké priznanie?! Veď 

mi ten nôž ukazujete už tretí týždeň!

***
Čašník ponúka hosťovi: 
- Mám teľacie srdce, bravčovú pe-

čeň, hovädzí jazyk, údené kolená, ry-
bie prsty a volské oká... 

Hosť ho preruší: 
- Vaše problémy ma nezaujímajú, 

dal by som si guláš a pivo!

***
- Ahoj, čo ťa stál ten nový kožuch? 

- pýta sa kamarátka druhej. 
- Maličkosť. Iba tri hysterické zá-

chvaty.

Idú dvaja policajti po lúke a vidia 
ako bača dojí kravu, ktorá pije vodu z 
potoka. Hovoria si: 

- Ty, počúvaj, to je dobrá vec, ona 
pije vodu a hneď dáva mlieko, tú mu-
síme kúpiť. 

Tak si od veliteľa vypýtajú peniaze 
a kravu kúpia. Privedú ju na stanicu a 
doja. Ale krava bola vydojená, tak nič 
nedala. Policajti si hovoria: 

- Skúsme ju priviesť k tomu poto-
ku, nech sa napije.

Tak ju tam privedú a jeden policajt 
hovorí druhému: 

- Ty jej ponor papuľu do vody a ja 
ju podojím.

Tak ju dojí a nič.
- Trochu hlbšie!
Krava má hlavu do polky vo vode 

a stále nič.
- Ešte hlbšie!
Krava má celú hlavu vo vode a celá 

šokovaná sa poserie a policajt kričí: 
- Nie tak hlboko, už saje bahno!

***
Babka posiela dedka do pivnice a 

vraví mu:
- Dones mi tri veci, počuješ, tri veci 

- petržlen, mrkvu a cibuľu.
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Suezský prieplav otvorili  
pred 145 rokmi

Dňa 17. novembra 1869 bol otvo-
rený Suezský prieplav medzi Stredo-
zemným a Červeným morom. Jeho 
výstavba trvala 11 rokov. O vyhĺbení 
plavebného kanálu, ktorý by spojil 
Stredozemné a Červené more sa uva-
žovalo už pred stáročiami. V 13. storočí 
pred n. l. Egypťania kanálom spojili rie-
ku Níl a Červené more. Kanál bol však 
pre nánosy často nesplavný a od jeho 
údržby sa upúšťalo. Keď bola objavená 
cesta okolo Afriky popri myse Dobrej 
nádeje, od jeho užívania sa upustilo 
a zanikol. O opätovné vybudovanie 
prieplavu sa zaujímal v 18. storočí tak-
tiež Napoleon Bonaparte, avšak jeho 
inžinieri vypočítali, že rozdiel medzi 
výškami hladín morí je desať metrov 
a preto od plánu ustúpil.

Neskôr však rakúsky staviteľ  Alois 
Negrelli na požiadanie francúzskeho 
inžiniera a diplomata Ferdinanda Les-
sepsa údaje prepočítal a zistil, že pred-
chádzajúci výpočet je nesprávny a kanál 
možno vykopať. Hĺbenie kanálu trvalo 
11 rokov. Ťažké práce – priam otroc-
ké - boli ukončené v roku 1867. Kanál 
slávnostne otvorili o dva roky neskôr. 
Spočiatku bol dlhý 165 km, teraz má 
skoro o 30 km viac. Pôvodne jeho hĺbka 
dosahovala 8 m, aktuálne je 20 metrov, 
môžu sa po ňom plaviť lode s ponorom 
do 16,1 m. (zdroj: webnoviny.sk)

Japonci chcú postaviť  
podmorské mestá

Atlantída ako z rozprávky sa po-
maly stáva skutočnosťou. Spoločnosť 
Shimizu by už v roku 2030 chcela začať 
ubytovávať ľudí. Firma odhalila plány 
na stavbu unikátneho mesta, ktoré by 
mohlo fungovať na morskej hladine 
i pod vodou. Projekt s názvom Ocean 
Spiral (Oceánska špirála) si dáva za cieľ 
odolať extrémnym výkyvom počasia 

a mohol by slúžiť ako záchranné kole-
so v čase, keď stúpanie hladín oceánov 
a časté zemetrasenia ohrozujú život 
ostrovných komunít. Podvodné mesto 
by malo mať tvar obrovskej gule s prie-
merom 500 metrov. Svoje miesto by 
v ňom mali nájsť obytné zóny, ale aj 
obchodné priestory, hotely a reštaurá-
cie. Obrovská guľa má byť skonštruo-
vaná tak, aby sa mohla plaviť na hladi-
ne oceánu a v prípade nepriaznivého 
počasia sa potopiť až štyri kilometre 
pod ňu. Hlavným energetickým zdro-
jom v podmorskom meste by sa stali 
mikroorganizmy, ktoré by premieňali 
oxid uhličitý na metán. Elektrinu by 
vyrábali aj generátory využívajúce tep-
lotné rozdiely vody v rôznych hĺbkach. 
Z morskej vody by sa odstraňovala soľ 
a takto prefiltrovaná voda by cez špi-
rálu prúdila k obyvateľom mesta. Guľa 
by tak bola energeticky sebestačná 
a chránila by pred rôznymi vrtochmi 
počasia. (zdroj: webnoviny.sk)

Žena dosiahla južný pól  
na traktore

Holandská svetobežníčka Manon 
Ossevoort však svoju misiu na južný 
pól úspešne dokončila až na druhý po-
kus. Jej dobrodružstvo sa však začalo 
už pred deviatimi rokmi. Bývalá hereč-
ka vtedy opustila svoju rodnú dedinu 
a po štyroch rokoch na traktore dora-
zila do Juhoafrickej republiky. Tu však 
zmeškala nalodenie na ľadoborec, kto-
rý ju mal odviezť na Antarktídu. Trak-
toristka sa preto vrátila do Holandska, 
aby sa o nejaký čas opäť pokúsila napl-
niť svoj sen. Ako náhle sa jej podarilo 
získať podporu sponzorov, nastúpila 
do traktora a vydala sa opäť smerom 
na južný pól. Tentokrát však už nešla 
sama, 38-ročnú ženu sprevádzal aj se-
demčlenný tím vrátane mechanikov 
a filmárov, ktorí o dobrodružnej výpra-
ve nakrúcali dokumentárny film. Prvá 
mechanizovaná misia na južný pól sa 
však ešte neskončila – „Traktoristka” sa 
v krátkom čase musí cez ľadovec vydať 
na spiatočnú cestu, aby blížiace sa via-
nočné sviatky oslávila v kruhu rodiny. 
(zdroj: www.spiegel.de)
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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


