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Poznanie dejín je základom pre pochopenie súčasných vývino-
vých tendencií a s týmto zámerom sa dostala na trh nová publiká-
cia ročenky Almanach Slováci v Poľsku XV., ktorá obohatí svojich 
čitateľov nielen o historické dáta tykajúce sa Slovákov v Poľsku, 
ale prinesie aj štipku poznania z oblasti ľudovej kultúry a sloves-
nosti. Súčasťou publikácie je príloha v slovenskom jazyku kópie  
400-ročnej listiny tykajúcej sa obce Podvlk, ktorá tento rok si pri-
pomenie 400 rokov.

8-9 V Harkabúze 
Táto malá dedinka na úbočí na samom konci Oravy sa z roka na 

rok stáva krajšou. Za posledné roky bola obnovená škola, je lepší 
prístup na cintorín, na dolnom konci boli otvorené malé potraviny, 
z obce sa už bez problémov možno dostať do centra gminy, tzn. do 
Raby  Wyżnej a pred pár mesiacmi pribudol aj nový chodník.

10 Horčičné zrnko
11 Poznáte Oravský betlehem?

Veľmi často sa stáva, že nepoznáme vlastnú históriu ani zaují-
mavosti svojho okolia, len upierame pohľad na vzdialenejšie kon-
činy a pritom doma pod nosom máme zaujímavé veci, o ktorých 
nemáme ani tušenie. Ako je to v Orávke? Vedia miestni obyvatelia, 
aký skvost sa nachádza u nich vo farnosti? 

12-15 Pripomenieme si v roku 2015
16 Ochrana životného prostredia v gmine  
Nižné Lapše
17 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
18-19 Oblátkové stretnutie v Novej Belej

Peknou tradíciou je, že sa krajania v niektorých miestnych sku-
pinách na Spiši stretávajú na prahu nového roka a blahoželajú si. 
V spoločných diskusiách si pritom zaspomínajú na uplynulé obdo-
bie, pozastavia sa nad svojimi radosťami i starosťami, ale sa aj roz-
veselia, spoločne si zasievajú slovenské ľudové pesničky a nielen 
tie. Takto sa v nich utužuje aj pocit spolupatričnosti. 

20 Predvianočné „hriatô“ v Krakove
Sviatočná atmosféra Vianoc sa v Poľsku spája s oblátkami, no 

na Slovensku rozvoniava omnoho silnejšie, pretože typickým svia-
točným jedlom okrem ryby a makových bobaliek je práve na celom 
Slovensku kapustnica. A nie hocijaká, ale vianočná.

21-23 Oblátkové stretnutie v Kacvíne
26-27 Orava očami študentov slovakistiky

Orava je multikultúrnym regiónom. Ako ho vnímajú študenti 
slovakistiky Jagelovskej univerzity po krátkom pobyte v ňom? Je 
pre nich príťažlivý a záujímavý?

28-29 Z diania na Slovensku
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V rámci štvorročných odborov s maturitou môžete na 
tejto škole študovať odbor grafi k digitálnych médií zamera-
ný na spracovanie videa a zvuku, prípravu do tlače, grafi ckú 
tvorbu web stránok a web design. 

Pre absolventov trojročných učebných odborov je mo-
žnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a zís-
kať maturitu v odboroch: dopravná prevádzka, drevárska 
a nábytkárska výroba, stavebníctvo. (Viac na www.uszz.sk/
sk/stranka/3405/stredna-odborna-skola-sv-jozefa-robotni-
ka-v-ziline-ponuka-moznost-studia-aj-pre-mladych-krajanov).

Podmienky vysokoškolského štúdia sú také isté ako po 
minulé roky. Štúdium sa začína prípravným ročníkom, v kto-
rom sa budúci študenti  vysokých škôl učia slovenský jazyk. 
Podmienkou prijati a na vysokú školu je zvládnuti e prijíma-
cej skúšky na vybraný odbor, ktorá je poväčšine na konci 
prípravného ročníka. Zvyčajne len talentové skúšky na ume-
lecké odbory sú v skoršom termíne. Na stránke ministerstva 
sú uvedené všetky vysoké školy pôsobiace na území Sloven-
skej republiky (htt ps://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/) 
aj s odkazmi na ich webové stránky. Takti ež je tu rozpísaná 
sústava študijných odborov (htt ps://www.minedu.sk/susta-
va-studijnych-odborov-sr/). Tá je dôležitá z hľadiska šti pen-
dií, keďže nie na všetky odbory sú šti pendiá udeľované. 
Bližšie informácie o vysokoškolskom štúdiu, o šti pendiách 
i možnosti  prihlásenia sa na štúdium v Slovenskej republike 
vám prinesieme v marcovom čísle mesačníka Život.

Zároveň prosíme týmto všetkých učiteľov, ako aj všetkých 
ostatných krajanov, ktorí by vedeli o prípadných záujemcoch 
o štúdium na Slovensku, aby sa obráti li na redakciu Život (tel. 
12-633-36-88, e-mail: zivot@tsp.org.pl), alebo na Spolok 
Slovákov v Poľsku (tel. 12-634-11-27, e-mail: zg@tsp.org.pl), 
radi vám poradíme a pomôžeme.  

autor    Marián Smondek
O ponuke štúdia na Slovensku sme písali už po minulé roky viac-

krát. A  táto ponuka je naďalej aktuálna. Možno sa viacerí pýtate, 
prečo práve na Slovensko? Nuž asi väčšina z vás, ktorí čítate časopis 
Život, ste sa už doteraz istotne so slovenským jazykom stretli a tro-
chu ho už poznáte. Vďaka štúdiu na Slovensku môžete však túto zna-
losť prehĺbiť, čo v praxi znamená, že sa okrem svojho odboru naučíte 
popri ňom práve bezbolestne aj jeden cudzí jazyk. A pokiaľ budete 
šikovní, naučíte sa aj ďalšie.

Poďte študovať na Slovensko!

Aprečo som začal práve od jazykov? Nuž nie každý sa 
uchytí  v branži, ktorú vyštudoval. A práve jazyk môže 
byť tou istotou, ktorá ho v živote podrží. Nemusí to 

byť len slovenčina, ale aj iné jazyky. Síce najviac v móde je 
teraz angličti na, resp. nemčina, v kombinácii s trochu menej 
typickým cudzím jazykom, akým je slovenčina, na trhu práce 
získavate celkom zaujímavú pozíciu. A to nielen vo Vašom 
okolí, ale i ďalej za hranicami. A prečo toľko o tom jazyku 
píšem? Nuž sám som toho príkladom, že aktuálne ma neživí 
vyštudovaný odbor, ale fakt, že som sa počas štúdia ako Slo-
vák zo Slovenska naučil v Poľsku poľšti nu.

A okrem jazyka sa, samozrejme, vyučíte aj odbor, kto-
rý ste si zvolili. Ponúk na Slovensku je viacero. Aktuálne 
máme na Slovensku dvoch študentov stredných škôl na 
umeleckých školách. Jedného študenta na konzervatóriu 
v Žiline (www.konza.sk), a druhú študentku na konzervató-
riu v Košiciach (www.konzervatoriumexnarova.sk). Obaja 
sú živým príkladom toho, že sa na Slovensku dá študovať 
a dokonca to štúdium im prináša radosť. Možnosti  štú-
dia na týchto školách sú pre krajanov otvorené. A nielen 
na nich. Možnosť štúdia už niekoľko rokov pre krajanov 
ponúka Hotelová akadémia v Kežmarku (www.haobkk. 
edupage.org), ktorá patrí k najlepším tohto typu školám 
na Slovensku. Okrem hotelových služieb je škola zameraná 
na jazyky, ktoré si môžu študenti  vyskúšať v rámci prázd-
ninovej praxe v západných krajinách. A klasické všeobecné 
vzdelanie môžu žiaci získať na slovenských gymnáziách, 
napr. v Spišskej Starej Vsi (www.gssvznamky.edupage.
org), ktoré zodpovedajú poľským všeobecno-vzdelávacím 
lýceám. Na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
sa nedávno objavila ponuka štúdia na odbornom učilišti, 
ktoré v Žiline zriadila rehoľa Saleziánov. Ponúka trojročné 
odbory bez maturity: auto opravár, ktorý sa od 2. ročníka 
delí na zamerania: mechanik, elektrikár, karosár, lakovník; 
a ďalšie odbory: stolár, murár a maliar.

Žiaci Hotelovej akadémie v Kežmarku s prezidentom SR A. Kiska

Vážené a milé krajanky a krajania,
dovoľte, aby som Vám na prahu nového roku aj prostredníctvom nášho časopisu Život poprial pevné 

zdravie, veľa šťasti a, radosti  a úspechov v osobnom i pracovnom živote. 
Dobré zdravie, spokojnosť a pohoda v rodinách je základ, z ktorého Spolok Slovákov v Poľsku, jeho 

mieste skupiny, ako aj všetci krajania môžu ďalej udržiavať a rozvíjať slovenskú kultúru, jazyk a národné 
povedomie. Veľmi sa teším, že pri našich spoločných stretnuti ach znie naša ľubozvučná slovenčina aj z úst 
detí  a mládeže, ktorá ju s takou radosťou šíri pri speve a v tanci, čo potvrdzuje, že zo „slovenských kore-
ňov“ vyrastajú zdravé „konáre“ – sebavedomé a hrdé krajanky a krajania.

Z mojej strany sa budem snažiť, aby tá „stará vlasť“ na svojich krajanov nezabúdala a v rámci mož-
ností  prispievala či už fi nančne alebo inou formou na podporou a rozvoj slovenskej komunity v Poľsku. 

Ďakujem Vám všetkým za Vašu prácu, obetavosť, nadšenie a trpezlivosť, s akou pestujete a rozvíjate svoje slovenské 
povedomie a ešte raz Vám zo srdca prajem šťastný a úspešný nový rok 2015. Ivan Škorupa, generálny konzul SR v Krakove
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Tretia nedeľa s Hajdukmi
autor    Dorota Moś
foto    Paweł Stańczak

Po tretíkrát FS Hajduky pripravil a zorganizoval Nedeľu s Haj-
dukmi. Je to zimný program, ktorý sa tradične uskutočňuje v ja-
nuári a tento rok pripadol na 4. januára. Prípravy na toto poduja-
tie trvali niekoľko mesiacov. Vzhľadom na to, že v poslednej dobe 
je veľký záujem detí a  mládeže vo Vyšných Lapšoch o  folklórne 
dianie, vytvorili sa ďalšie folklórne skupiny spolupracujúce 
s miestnou klubovňou Spolku Slovákov. Okrem dospelej zložky FS 
Hajduky, pôsobiacej pri SSP a DFS Malé jedličky, nacvičujúceho pri 
ZŠ, od októbra minulého roka pôsobia ďalšie dve - mládežnícka 
s názvom Mladé Hajduky (tvoria ju gymnazisti od 13 do 16 rokov) 
a detská Lapšanské fi alôčky - sú to deti vo veku od 4 do 7 rokov. 
Obidve vznikli pri ZŠ a vedie ich Mária Brawiaková a pomáha jej 
taktiež Dominika Krzysiková. Vďaka výbornej spolupráci s klubo-
vňou Mladé Hajduky prichádzajú na nácvik do priestorov miestnej 
klubovne. Pri nácvikoch dospelého súboru vedúcej pomáhajú Do-
minika Krzysiková a dievčatá, ktoré sa zúčastnili choreografi ckého 
kurzu na Slovensku Marzena, Małgorzata a Katarzyna Šoltýsové. 

Prípravy na toto podujati e znamenali nielen niekoľko 
desiatok hodín strávených na nácvikoch, ale aj organi-
začné veci, ako napríklad vlastnoručne pripravované 

pozvánky pre pozvaných hostí , teda pre celú obec, práca 
pri príprave rekvizít a ich zhromažďovaní. V tejto súvislosti  
je potrebné spomenúť šikovnosť chlapcov, a zvlášť Pavla 
Blazoška. 

Po takejto ťažkej práci 
bolo už všetko pripravené, 
aby sme mohli ukázať obe-
censtvu, čomu sa mládež 
venuje vo voľných chvíľach 
a čomu sa naučili aj deti čky. 

Pri zaplnenom do po-
sledného miesta hľadisku, 
program zahájili členovia 
súboru Hajduky Dominika 
Krzysiková a Karol Gryglak 
novoročným vinšom. Neskôr 
všetkých hostí  privítala ve-
dúca Dorota Moś a popriala 
príjemný kultúrny zážitok. 
Na scénu ako prvé pozva-
la deti , ktoré sa zúčastnili 
projektu školenia hry na 
husliach. Vzhľadom na to, 
že trvá vianočné obdobie, 
vedúca huslistov Paulina 
Gryglaková pripravila a za-
hrala s nimi koledy. Podo-
tknem iba toľko, že počet 
detí , ktoré nacvičujú hru na 
husliach rasti e. Následne sa 

Dievčatá sa radia ako uvariť halušky Devy a mládenci žrebujú veštbu spojenú s budúcim partnerom

Rozprávačka K. Błazoszeková
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na scéne objavil DFS Lapšanské fi alôčky, ktoré ukázali, čo 
sa sti hli naučiť za tri mesiace. Bolo počuť nádherné spiš-
ské pesničky a tance z úst najmenších, detská spontánnosť 
je neoceniteľná. Debutanti  získali obrovský potlesk publi-
ka. Najmladších vymenili najstarší, čiže FS Hajduky, ktorý 
predviedol tance z regiónu Myjava. Potom Katarzyna Bła-
zoszeková porozprávala prítomným príbeh O lapšanských 
jasnovidcoch od Márie Braviakovej staršej. Bolo to rozprá-
vanie plné humoru o tom, že hoci slovenský a poľský jazyk 
sú veľmi podobné, nie vždy však ľahko zrozumiteľné. Zvyk 
predpovedania si veštenia z olova uviedol divákom DFS 
Malé jedličky. Po ňom už netrpezlivo čakal ďalší v poradí, 
mládežnícky folklórny súbor Mladé Hajduky, ktorí trošku, 
ako sa priznali, cíti li trému pred svojím prvým vystúpením. 
Avšak vystúpenie zvládli brilantne. Perfektne zvládli všet-
ky pokyny, ktoré počúvali počas nácvikov a dostali pochva-
lu od vedúcej súboru. Predstavili sa s tradičnými spišskými 
tancami. Vymenil ich vekovo mladší, ale existenciou starší 
súbor Malé jedličky, ktorý predviedol dávny vyšnolapšan-
ský zvyk veštením z olova a takti ež rezko si zaspievali slo-
venské a spišské pesničky a aj zatancovali. Záver programu 
patril FS Hajduky, ktorý sa po druhýkrát objavil na javisku 
s programom Varenie halušiek na sv. Luciu. Je to veľmi sta-
rý zvyk, pri ktorom mládenci a dievčatá varili halušky, do 
ktorých vkladali papieriky s menami chlapcov a dievčat. Po 
uvarení ich vyberali a žrebovali svojich budúcich partne-
rov. Diváci už poznajú z minulých rokov herecké možnos-
ti  členov FS Hajduky, preto hneď na začiatku ich privítali 
obrovským potleskom. Počas trojhodinového programu 
bola prestávka na kávičku a chutné zákusky, samozrejme, 

kapele Gryglakovcov, ktorá prihráva súboru. Poďakovania 
patrili ti ež rodičom a dievčatám, ktoré na toto podujati e 
upiekli zákusky. Nakoniec srdečná vďaka patrí dievčatám, 
ktoré veľmi pomáhajú pri nácvikoch, a to v prvom rade 
Dominike Krzysikovej, Marzenie, Gosi a Kasi Šoltýsovým. 
Za ich obetavú prácu, za to že svoj voľný čas trávia na spo-
ločných nácvikoch. V neposlednom rade poďakovania pat-
rili aj Pawlovi Stańczakovi, ktorý sa v poslednom dobe stal 
„dvorným fotografom Hajdukov“. A takti ež poďakovanie 
patrilo divákom, ktorí si vždy ochotne prídu pozrieť kultúr-
ny program pripravený FS Hajduky. 

Malé jedličky veštia z olova

Lapšanské fi alôčky so spišskými tancami

Početne zhromaždené publikum

Vyberanie uvarených halušiek

nechýbali ani domáce regionálne pochúťky ako bábovka, 
„moskol“ či „gruľovník“.

Na záver programu vedúca súboru poďakovala všetkým 
členom súborov, tým menším i tým väčším. Pani Beate 
Kurucovej, riaditeľke Základnej školy bl. Jána Pavla II. za 
požičanie ozvučenia a miestnej dychovej hudbe za to, že 
zmenila svoje plány v prospech FS. Rodine Kedžuchovej za 
chutné zákusky, Karoline Czyszczońovej (rod. Błazoszek) za 
prácu pri návrhu loga FS a pani Márii Braviakovej staršej 
za ochotu a pomoc pri návrhoch scenára a kulís, čo mlá-
deži pomohlo pri vypracovaní celkového dojmu z uvede-
ného programu. Členovia FS Hajduky jej darovali maličkú 
sladkosť a karisblok, do ktorého bude ukladať ďalšie a ďal-
šie scenáre. Srdečná vďaka za spoluprácu patrí aj ľudovej 
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
Almanach Slováci v  Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i  sú-

časného života slovenskej komunity žijúcej v oblastiach severného Spiša a hornej Oravy. Jubilejné, pätnáste číslo, ktoré uzrelo svetlo 
sveta koncom minulého roku, opätovne prináša viacero odborných štúdií a článkov, recenziu, krátky prozaický útvar i krátke anotácie 
z oblasti histórie, pedagogiky, vydavateľskej činnosti, etnografi e, ľudovej slovesnosti, či súčasného života slovenskej menšiny v Poľsku.
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historiografi u takmer neznámu tému, pričom poukazuje 
na spojitosť vyššie uvedených prípadov a na rozdielny po-
stoj poľskej a slovenskej verejnosti  k tejto epizóde spoloč-
nej histórie. Štúdia je veľmi vhodne doplnená situačnými 
nákresmi z archívu, a tak dnes už presne vieme určiť 
miesto, kde k tejto tragédii došlo. Slovami autora: „Nás 
Slovákov však hlboko zahanbuje, že si na obete za integ-

ritu Slovenska ani len nespome-
nieme. Aspoň miesto vraždy by si 
zaslúžilo pomník.“.

V ďalšej štúdii Slováci zo sever-
ného Spiša a hornej Oravy na bo-
jiskách druhej svetovej vojny sa 
venuje PhDr. Ľudomír Molitoris 
doteraz málo pertraktovanej 
téme účasti Slovákov z Poľska na 
bojiskách druhej svetovej vojny, 
v rokoch 1939 – 1945. Prináša 
takmer neznáme fakty o účasti  
poľských občanov slovenskej ná-
rodnosti , ktorí žili na územiach 
severného Spiša a hornej Oravy 
v poľskej armáde a septembrovej 
kampani 1939, v Slovenskom 
národnom povstaní, či ilegálnom 
odboji i podpore kuriérov. 
Podáva takti ež stručné informá-
cie o už viac-menej spracovaných 
témach ako Légia Čechov a Slo-
vákov v Poľsku, Slováci vo Varšav-
skom povstaní, či účasť Slovákov 
zo severného Spiša a hornej Ora-
vy na východnom fronte a v Ta-

liansku, čím vhodne kompleti zuje danú problemati ku.
Udalosti  na sklonku druhej svetovej vojny na sever-

nom Spiši vykresľuje príspevok Mgr. Eduarda Laincza Bez-
pečnostná situácia v bývalom okrese Spišská Stará Ves 
v roku 1944. V ňom na základe zachovaných archívnych 
prameňov opisuje vývoj parti zánskeho hnuti a na tomto 
území i v blízkom okolí od septembra 1943 do konca roku 
1944. V stručnej chronológii podáva priebeh akcií tu pô-
sobiacich ozbrojených skupín, vrátane činnosti  rôznych 
banditov, ktorí sa vydávali za partizánov, pričom rabovali 
a ohrozovali životy miestnych obyvateľov.

Časovo na spomínaný príspevok nadväzuje štúdia 
PhDr. Milice Majerikovej-Molitoris, PhD. Pripojenie se-
verného Spiša a hornej Oravy k Poľsku v roku 1945 podá-
vajúca analýzu situácie v daných oblasti ach od prechodu 

Jednotlivé príspevky sú recenzované odborníkmi – prof. 
zw. dr hab. Jozefom Čongvom, pôsobiacim na Katedre 
histórie práva Fakulty práva a administrácie Sliezskej 

univerzity v Katoviciach a Doc. Pavlom Matulom, PhD., 
pôsobiacim na Katedre histórie Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Brati slave. Celkovo je Almanach roz-
delený na päť častí , v ktorých si iste každý záujemca nájde 
niečo pre seba.

V prvej časti Štúdie a články sa 
nachádza sedem odborných prí-
spevkov. Každý je doplnený krát-
kou anotáciou i stručným pro-
fesným životopisom autora 
v slovenskom a poľskom jazyku 
s možnosťou kontaktu. Príspevky 
sú doplnené fotografiami, grafmi 
a tabuľkami, čo ich robí zrozumi-
teľnejšími a zaujímavejšími.

Prvá štúdia Kánonické vizitá-
cie Dunajeckého dekanátu v roku 
1832 pochádza z pera prof. PhDr. 
Jozefa Šimončiča, CSc. Podáva 
vonkajšiu i vnútornú analýzu 
spomínaných kánonických vizi-
tácií, a to v širšom historickom 
kontexte i regionálnom poní-
maní. Môžete sa tak dozvedieť 
o počiatkoch vizitovania – od 
ciest sv. Pavla až po prax Ostri-
homskej arcidiecézy ku koncu 
18. storočia, o vzniku a organizácii 
Spišského prepoštstva i Dunajec-
kého dekanátu. Nájdete v nej 
ti ež krátky životopisný medailón spišského biskupa Jozefa 
Bélika a okolnosti, ako aj priebeh a obsahovú stránku vizi-
tácií v jednotlivých zamagurských farnosti ach v roku 1832.

Nasledujúci príspevok doc. PhDr. Ivana Chalupeckého 
s príznačným názvom Krvavá hranica na Dunajci pojedná-
va o posledných dňoch tzv. plebiscitného obdobia v júni 
1920, kedy poľskí legionári prepadli, okradli a postrieľali 
ôsmych českých a slovenských úradníkov zo Spišskej Starej 
Vsi, z ktorých dvaja – Jozef Hejlek a Franti šek Hanuš – toto 
prepadnuti e neprežili. Venuje sa ti ež spojitosti  tejto uda-
losti  s následným utopením poľského plebiscitného činov-
níka Józefa Wiśmierského, ktorý je v poľskej historiografi i 
glorifi kovaný priam ako mučeník a národný hrdina. Na zá-
klade dôkladnej analýzy archívnych materiálov slovenskej 
i zahraničnej proveniencie spracúva pre slovenskú i poľskú 

 ZO SPOLKOVEJ KNIŽNICE
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frontu v januári 1945, kedy opäť vystúpila spiš-
sko-oravská otázka na medzinárodnú scénu, až 
do obnovenia predmníchovských hraníc na slo-
vensko-poľskom úseku, čo nastalo odovzdaním 
území severného Spiša a hornej Oravy Poľsku 
20. mája 1945 v Trstenej. Na základe rozsiahle-
ho archívneho výskumu opisuje na jednej stra-
ne snahy poľských lokálnych činiteľov o ovlád-
nuti e predmetných území, ktoré narážali na 
odpor značnej časti  miestneho obyvateľstva 
dožadujúceho sa zotrvania v Československu, 
na druhej strane diplomati cké akti vity na me-
dzinárodnej úrovni, ktoré viedli nakoniec k opä-
tovnému pripojeniu severného Spiša a hornej 
Oravy k Poľsku.

Sociálno-pedagogickú tému prezentuje ďalší 
príspevok Mgr. Mariána Smondeka, PhD. pod 
názvom Interakcia školy a rodiny z hľadiska 
formovania národnej identi ty ďalších generácií 
na príklade slovenskej menšiny žijúcej v Poľsku. 
V ňom nájdete defi nície niektorých pojmov, 
ktoré sú následne v štúdii používané, ako ná-
rod, štát, národné povedomie, národnostná 
menšina, asimilácia, integrácia, rodina, škola 
a vzdelávacia politi ka, ale takti ež základné kvan-
ti tatí vne údaje o slovenskom školstve v Poľsku 
v súčasnosti , či popis zásadných problémov ovplyvňujú-
cich jeho fungovanie. V závere sa môžete oboznámiť s te-
rénnym výskumom na vzorke 55 respondentov z hornej 
Oravy, ktorého výsledky sú prehľadne prezentované v pri-
pojených grafoch a tabuľkách.

Prvú časť Almanachu uzatvára príspevok Mgr. Agáty 
Jendžejčíkovej Život s krajanmi, krajania so Životom po-
jednávajúci o vzniku, vývoji i súčasnom stave jediného 
slovenského periodika v Poľsku – krajanského mesačníka 
Život. Môžete sa z neho dozvedieť informácie o personál-
nom obsadení, lokalizácii i obsahovej stránke časopisu 
v minulosti i súčasnosti , pričom popisuje ti ež problémy, 
s ktorými v súvislosti  s vydávaním Života museli krajania 
zápasiť.

Ďalšia časť Almanachu je venovaná rozsiahlej recen-
zii monografi e Jabłonka – stolica polskiej Orawy. Historia 
i współczesność. Zost.: Zgama, B. – Kowalczyk, R. Nowy 
Targ – Jablonka : Orawskie centrum kultury w Jabłonce, 
2012, 600 s. PhDr. Ľudomír Molitoris v nej poukazuje na 
početné a zásadné nedostatky tejto publikácie, a to najmä 
v jej historických konštatáciách.

Nasledujúca časť Etnografi a a ľudová slovesnosť ob-
sahuje dva príspevky. V prvom, pod názvom Spišský kroj 
v Novej Belej, predstavil novobeľský rodák Jozef Majer-
čak ľudový odev miestneho obyvateľstva na prelome 
19. a 20. storočia. Môžete v ňom nájsť všeobecnú 
charakteristiku, ale i veľmi podrobný opis konkrétnych 
častí  mužského a ženského kroja, čo je náležitým spôso-
bom doplnené fotografi ami. Autor upozorňuje aj na od-
lišnosti  s odevmi patriacimi takti ež do tzv. tribškého typu 
spišského kroja. Druhým príspevkom je zamagurská roz-
právka O boginke čo deti  vymenila, ktorú v obci Malá Fran-

ková zozbieral a následne napísal Ján Ľach. Rozprávka po-
dáva mýti cký svet obyvateľov kedysi jednotného územia 
Zamaguria.

V pätnástom čísle Almanachu pribudla aj nová rubrika 
pod názvom Stalo sa v roku 2014, ktorá mapuje, slovom 
i obrazom, akti vity a dôležité momenty v živote sloven-
skej komunity v uplynulom roku. Nechýba ani tradičná 
rubrika Pripomenieme si v roku 2015, pripamätávajúca 
významné výročia slovenských dejín s dôrazom na uda-
losti , osobnosti  a regióny, ktoré sú dnes súčasťou Poľska. 
Jedna z týchto udalostí  je zhmotnená ti ež v samostatnej 
prílohe, ktorú tvorí kópia dekrétu Juraja Turzu Marti novi 
Vlčkovi z Podvlku z roku 1615 zo Štátneho archívu v Bytči. 
Túto prílohu si môžete reálne ohmatať a preniesť sa tak 
do čias minulých, kedy aj pán Oravy opísal hranice pod-
vlčianského chotára v jazyku zrozumiteľnom pre šoltýsa, 
teda v slovenskom jazyku. Nech je tento návrat do minu-
losti  príjemným spestrením prítomnosti  a odkazom i po-
učením do budúcnosti  nielen pre ďalšie generácie Slová-
kov žijúcich v Poľsku, ale pre každého,  kto sa rozhodne 
zadovážiť si najnovšie číslo Almanachu Slováci v Poľsku 
XV. 

Dekrét Juraja Turzu Martinovi Vlčkovi z Podvlku z roku 1615

Almanach Slováci v Poľsku XV. 
môžete kúpiť:
• v Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) v Krakove,
• v miestnych skupinách SSP v jednotlivých spišských 

a oravských obciach,
• vo vybraných slovenských a poľských kníhkupec-

tvách.
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V Harkabúze
autor    Marián Smondek

Táto malá dedinka na úbočí na samom konci Oravy sa z roka 
na rok stáva krajšou. Za posledné roky tu bola obnovená škola, 
opravená hlavná cesta prechádzajúca obcou, zlepšil sa prístup 
na miestny cintorín, ku ktorému boli urobené nové schody a nad 
potokom Čiernej Oravy bol postavený nový most. Na dolnom 
konci boli otvorené malé potraviny, obnovená požiarna zbrojnica, 
z obce sa už bez problémov možno dostať do centra gminy – do 
Raby Wyżnej a pred pár mesiacmi pribudol aj nový chodník sme-
rom od školy ku kostolu, zatiaľ však len na prvom úseku. 

Zhrnuti e týchto zmien a investí cií sa síce zmestí  na 
niekoľko riadkov, avšak pri prechádzke  Harkabúzom 
sú viditeľné na každom kroku. O tom, aké sú ďalšie 

plány rozvoja obce a čo sa podarilo vykonať za posledné 
obdobie, sme sa porozprávali s dlhoročnou richtárkou 
obce Helenou Sączekovou.

Ako podotkla richtárka, gmina Raba Wyżna sa v rámci 
gminných investí cií zameriava na skvalitnenie prístupo-
vých, gminných ciest k jednotlivým domom, čo nepochyb-
ne zvyšuje kvalitu bývania v obci. Zároveň sa snaží osvetliť 
jednotlivé ulice, ktoré opravila. Namontovanie osvetlenia 
nie je až tak náročné, pretože pouličné stĺpy pre rozvod 
elektriky už stoja a zostáva tak len namontovanie nových 
pouličných lámp. Poväčšine sa realizuje z rezervných fi -
nančných prostriedkov, takže pokiaľ takáto rezerva bude, 
na osvetlenie niektorých bočných ciest by Harkabúzania 
nemali dlho čakať. 

Nový chodník od školy smerom ku kostolu, ktorý som 
už spomínal, bol urobený v priebehu novembra. Jeho vy-
konanie bolo náročné predovšetkým kvôli nedostatku 
miesta. Cesta však zúžená nebola a kvôli chodníku bol 
upravený priľahlý svah. Spolu s chodníkom bol vykonaný 
aj kanál popri ceste a osadené bezpečnostné bariéry. Zá-
roveň boli vykonané aj nové vjazdy k domom a pri niekto-
rých bolo zároveň presunuté oplotenie. V ďalšom pláne je 
výstavba ďalšej časti  chodníka smerom ku kostolu, pretože 
kostol a škola sú dve najdôležitejšie miesta obce. V ďalekej 

budúcnosti  sa plánuje výstavba chodníka aj 
smerom na dolnú časť obce, ale to sú zati aľ 
vzdialené plány.

Takti ež akýmsi snom Harkabúzanov je vy-
tvorenie centra obce pri miestnom kostole. 
Je to však závislé od viacerých faktorov. Ak by 
sa tento, zati aľ viac sen než plán, podarilo re-
alizovať, v budúcnosti  by tu mohlo vzniknúť 
centrum obce, podobné, aké sa nachádza 
v Podsrní pri kostole, ktoré by zároveň slúžilo 
aj ako parkovisko pre autá.

Veľké zmeny má v pláne v najbližších týž-
dňoch aj Dobrovoľný požiarny zbor v Harka-
búze. Oprava požiarnej zbrojnice síce pre-
biehala nedávno, momentálne sa chystajú 
na opravu podstrešia, v ktorom by chceli vy-
tvoriť akési neveľké regionálne múzeum a zá-
roveň tu pri tej príležitosti  vytvoriť kultúrne 
centrum obce.

Na podstreší požiarnej zbrojnice by malo vzniknúť  kultúrne centrum obce
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Za posledné roky sa miesta škola stala nielen miestom 
výučby a výchovy najmladších Harkabúzanov a Bukovinča-
nov, ale zároveň aj organizátorom kultúrneho života v obci. 
Škola niekoľkokrát do roka organizuje akcie, do prípravy 
ktorých sa angažujú nielen žiaci, ale aj ich rodičia a starí 
rodičia, teda celé rodiny. A tak, či už Deň starých rodičov 
spojený s rodinnou súťažou v koledovaní, alebo program 
pripravený pri príležitosti  Veľkonočných sviatkov sa stáva 
pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Práve vďaka 
týmto kvalitným a veľmi dobre pripraveným podujati am 
do Harkabúza radi prichádzajú starí rodičia i najbližšia 
rodina aj z iných oravských obcí. V tomto sú jednoducho 
v Harkabúze na Orave najlepší, za čo si zaslúži pochvalu 
nielen vedenie školy s celým učiteľským zborom, ale i všet-
ci ostatní, čo sa do kultúrneho života obce radi angažujú.

Inak je Harkabúz typickou oravskou obcou, v ktorej 
práve v každom dome niekto počas roka chýba, pretože 
pracuje v zahraničí. A tak ten rodinný život naplno rozkvitá 
najmä na Vianoce, keď sa všetci schádzajú pri rodinnom 

stole, a všade to jednoducho žije. Ťažko je toti ž nájsť prácu 
priamo na mieste, a preto časť ľudí odchádza.

Niekoľko zaujímavých noviniek majú aj v harkabúz-
skom kostolíku. Nepochybne veľkou zmenou bolo zave-
denie vykurovania kostola. Vyhrievací systém bol síce 
v kostole urobený už dávnejšie, tento rok však zakúpi-
li do kostola pec a začali kúriť eko-hráškom. Pre ľudí to 
bola dosť veľká zmena. Prvýkrát, keď zakúrili v kostole, 
sa v ňom nedalo vysedieť. Ľudia boli toti ž zvyknutí , že do 
kostola sa je potrebné poriadne naobliekať, lebo v ňom 
bola zima.

Na ohrievanie prispeli svorne všetci obyvatelia Harkabú-
za. Toti ž pred kúpou pece bola v obci organizovaná zbierka, 
do ktorej prispeli práve všetci, za čo treba miestnych farní-
kov pochváliť. Myslím si, že je to aj zásluhou správcu farnosti  
dp. Leszka Urodu, ktorý sa o svoju farnosť stará s rozvahou. 
V ďalšom pláne je zavedenie venti lácie do kostola a pri tej 
príležitosti  by sa do oblúka prerobil aj strop kostola, takže aj 
farnosť ako taká má do budúcnosti  veľké plány.

Takti ež by bolo potrebné vytvoriť aspoň neveľké par-
kovisko pri cintoríne. Plán síce je, ale spája 
sa to s výkupom pozemkov popri ceste. Je to 
však otázka budúcnosti , či sa majitelia roz-
hodnú ti eto pozemky predať.

Takže plánov aj do budúcnosti  je naozaj 
dosť. Verím, že sa ich realizácia v obci po-
darí. Po posledných voľbách sa síce trochu 
zmenila gminná rada, vojt Andrzej Dziwisz 
aj naďalej plní svoju funkciu. A ako podotkla 
richtárka Helena Sączeková, politi ka gminy 
vo veci rozvoja je vynikajúca, pretože žiadna 
z obcí v rámci gminy nie je uprednostnená. 
Preto sa nestalo, že by v jednej obci v prie-
behu roka robili všetko a za rok šli do ďalšej 
obce, ale postupne sa skrášľujú všetky obce 
v rámci gminy. A tak vidieť, že sa aj v Harka-
búze neustále niečo deje a z roka na rok sa 
obec stáva krajšou. 

Harkabúzania už majú prvý úsek chodníka

Bude pri kostole nové parkovisko?
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Horčičné zrnko
11. 1. 2015

3. nedeľa po narodení Pána
Krst Krista Pána

(Mk 1, 7 – 11)
Evanjelium nám podáva opis udalostí na brehoch Jordá-

na. Bolo to miesto, kde Ján krstil a usmerňoval tých, ktorí 
boli ochotní dať sa na cestu pokánia. Pred Jána predstúpil 
aj Ježiš a požiadal o krst. O krst žiadal ten, ktorý pokánie 
nepotreboval a najlepšie pozná zákutia ľudského vnútra. 
Ján Krstiteľ „videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubi-
ca zostupoval na neho.“ (Mk 1,10). Tomuto textu z Nového 
zákona je podobný text, ktorý sa nachádza hneď v druhom 
verši Biblie: „Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1,2). 
Jeho pôsobením sa z priepasti vynorí zem, ktorá je plná krá-
sy a života. Niečo podobné sa odohralo pri našom krste. Do 
nášho života vstúpil Duch Boží. Vznášal sa nad krstnou vo-
dou, z ktorej sa vynoril Boží syn alebo Božia dcéra. Pri svia-
tosti krstu sa stávame chrámom, srdce človeka je raj, z kto-
rého majú vyrásť a rozkvitnúť všetky druhy kvetov. Kvetmi 
nášho života sú čnosti, ktoré sú prejavom Ducha. 

18. 1. 2015
2. nedeľa v Cezročnom období

(Jn 1, 35 – 42)
„Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša 

ísť okolo, povedal: Hľa, Boží Baránok.“ (Jn 1, 35-36). Obeta 
baránka bola u Židov prítomná dlhé stáročia a mala pre 
nich dôležitý zmysel. Odprosovali ňou za svoje hriechy, 
krv baránka ich zachránila v Egypte a v jeruzalemskom 
chráme sa denne obetovalo. V Starom zákone mala obeta 
baránka hodnotu podľa toho, nakoľko dokázal obetujúci 
vyjadriť svoju ľútosť a prejaviť ochotu osláviť Boha. Bez 
takýchto úmyslov a intencií samotný obetovaný baránok 
nemal žiadnu hodnotu. Na rozdiel od toho, obeta svätej 
omše, obeta Božieho baránka má nekonečnú hodnotu 
a nezávisí od toho, nakoľko sú hodní prítomní veriaci. Av-
šak, aby obeta baránka mala vplyv na náš život a prinášala 
svoje plody, musíme s ňou spájať svoju ľútosť nad svojimi 
hriechmi a modlitbou oslavovať Boha. Vtedy bude naša 
účasť na svätej omši plodná a milá Bohu.

25. 1. 2015
3. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 1, 14 – 20)
Evanjelium tejto nedele poukazuje na silný motív po-

volania. Impulz, ktorý prichádza z Božej strany, spôsobuje 
veľké životné zmeny. Ako jednoducho sa javí povolanie pr-
vých apoštolov. Stačila jedna veta a Šimon, Ondrej, Jakub 
a Ján zanechali remeslo a nasledovali Ježiša. Za vonkajšími 
udalosťami sa skrývalo bohatstvo vnútorného prežívania, 

z ktorého sa zrodilo rozhodnutie nasledovať. Hlas povola-
nia má svoju silu. Keď Boh volá, srdce človeka pocíti, že ho 
to tiahne urobiť pohyb. Výraz „išli za ním” nevyjadruje iba 
fyzický pohyb. Slovami išli za ním je vyjadrená ich životná 
zmena a ich životné povolanie, ktorého sa už viac nezriekli 
a ktoré nezmenili a ktorému – až na Jána – boli verní až po 
vyliatie krvi. Jedna z kníh o živote sv. Františka nesie názov 
Keď Boh volá. Keď Boh volá, srdce i myseľ človeka dostá-
vajú silný impulz. Zväčša to nie je spojené s nezvyčajnými 
udalosťami a predsa ten nepokoj a akási zvláštna príťaž-
livosť inšpiruje a vedie k zanechaniu všetkého a k apoš-
tolskému nasledovaniu. Povolanie potom ďalej dozrieva 
a Pán formuje svojich nasledovníkov. Život apoštola je ži-
votom v Ježišovej škole. 

1. 2. 2015
4. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 1, 21 – 28)
Človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli 

nemu samému a nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba 
ak v nezištnom sebaobetovaní. (GS 24). Ľudská osoba sa 
realizuje skrze lásku. Človek sa najplnšie realizuje vtedy, 
keď sa obetuje, keď sa daruje. Ak sa vytratí ľudské úsilie 
byť darom pre druhých, vtedy sa stane naša sloboda veľ-
mi vratkou. Stane sa slobodou konať to, čo ja považujem 
za dobré, čo mne prinesie zisk alebo potešenie. Ak človek 
odmietne možnosť byť darom pre druhých, bude tu veľ-
ká hrozba egoistickej slobody. Obráťme sa na Krista, ktorý 
umlčal hlas zlého v kafarnaumskej synagóge a oslobodil 
posadnutého, aby v nás jeho milosť umlčala každý zlý hlas, 
každé pokušenie egoizmu, žiť iba pre seba – v odlúčení od 
Boha i od blížnych – a aby v nás zachoval a obnovoval slo-
bodu, ktorú nám vydobyl na kríži.

8. 2. 2015
5. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 1, 29 – 39)
Po ľudskej stránke vyznieva Ježišov odchod nezrozumi-

teľne. Keď nadišiel nový deň, Ježiš išiel ďalej. Nelipol na 
popularite, ktorú mu priniesol predchádzajúci úspešný 
deň. Cez modlitbu vykročí do nového dňa v ústrety no-
vým ľuďom a novým udalostiam. Radi predlžujeme chvíle, 
ktoré sú pre nás pozitívne a povzbudzujúce. Chceme, aby 
neskončili, ale ak príliš prilipneme k dobrám, pozitívnym 
udalostiam, môžeme začať stagnovať. Ide tu o akýsi druh 
pasivity. Je ešte iná pasivita, pasivita po páde. Ježiš nás 
môže uzdraviť a chce nás po našich pádoch uzdravovať 
okamžite, lenže nášmu záujmu neraz chýba pohotovosť. 
M. Quoist píše: „Pane, s dôverou som sa vydal za tebou, 
a predsa som padol, veril som, že som definitívne tvoj, ale 
pri chodníku som zrazu zbadal kvet. A teraz stojím pri ceste 
sám, v ruke zvädnutý kvet. Ostatní kráčajú ďalej a ja medzi 
nimi už nie som. Stojím pri ceste. Daj mi, Pane, nielen začať 
tvoju cestu, ale na nej aj vytrvať.“

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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Poznáte Oravský betlehem?
spracovala    Maria M. Borczuch
preložil    Marián Smondek

Tradícia stavania betlehemov siaha do 18. storočia. Prvé bet-
lehemy vznikli v  Taliansku a  odtiaľto sa, vďaka františkánom, 
rozšírili rýchlo do celej Európy. Ťažko sa však dá jednoznačne po-
vedať, v  ktorom momente sa prvé betlehemy objavili na Orave. 
Je možné, že ešte pred zákazom stavania betlehemov v kostoloch 
(Tradičná ľudová…), ktorý vydal Jozef II. v rámci tzv. jozefínskych 
reforiem (1782-1804). Nepochybne však boli stavané vo vianoč-
nom období ešte koncom 18. storočia alebo na začiatku 19. sto-
ročia. Z  tohto obdobia sa totiž zachoval najstarší známy, aj keď 
aktuálne rozobraný a  nesprí-
stupnený, betlehem, ktorý bol 
pôvodne vystavovaný v kosto-
le v  Orávke (Udziela 1931, s. 
175; Pieńkowska, Staich 1956, 
s. 503). Žiaľ, umelecká hodno-
ta tohto betlehemu nebola 
uznaná vo vhodnom časovom 
predstihu a  tým nebola dô-
kladnejšie preskúmaná. Všet-
ky informácie o  ňom sú preto 
útržkovité a  betlehem ako 
taký ledva, nakoľko vôbec, 
pretrval.

Najlepším dôkazom, 
ktorý svedčí o exis-
tencii betlehemu 

v Orávke, je akvarel Józefa 
Pieniążka, ktorý sa nachá-
dza v diele „Podhale v obrazach“, vydané vo Ľvove v roku 
1937. Čierno-biela reprodukcia bola umiestnená taktiež 
v časopise „Ziemia“ v roku 1931. Zobrazuje postavy roz-
miestnené v troch skupinách: Svätú rodinu a dve skupiny 
goralov, ktorí prišli s ovečkami a pastierskymi psami k maš-
tali. Jedna skupina stojí na pravej strane a druhá na ľavej 
strane maštale. Oblečení sú v ľudových krojoch, aké sa no-
sili na hornej Orave v období, v ktorom bol betlehem zho-
tovený. V obidvoch skupinách sa nachádza ešte aj zbojník 
v charakteristickom, bohato zdobenom kroji.

Pieniążek namaľoval na svojom obraze 10 postáv, jed-
nak Ryszard Kantor hovorí o existencii niekoľkých desiatok 
sošiek (Kantor 1980, s. 52). Pastieri sa od seba navzájom 
líšia atribútmi – niektorí z nich nesú dary, iní zasa hrajú na 
hudobných nástrojoch a tým vzdávajú česť novonarode-
nému Ježiškovi.

Sošky k betlehemu boli zhotovené inou metódou než 
ostatné hornooravské betlehemy. Sošky nie sú totiž vy-
rezávané. Zobrazenia jednotlivých postáv boli najprv 
namaľované akvarelom a následne prilepené na dreve-
nú siluetu postáv presne vyrezanú z dosky (Pieńkowska, 
Staich 1956, s. 503). Sú vysoké okolo 30 cm (Kantor 1980, 
s. 52). Hanna Pieńkowska a Tadeusz Staich pri analýze ich 
formy došli k záveru, že pôvod týchto sošiek nebol ľudo-

vý (Pieńkowska, Staich 1956, s. 503), to znamená, že ich 
zhotovila skúsená osoba, ktorej umelecká zručnosť presa-
hovala možnosti ľudového remesla. Existuje teória, ktorá 
tvrdí, že ich autorom bol dp. Drengubiak, farár Rabče, kto-
rý pôsobil na Orave v prvej polovici 19. storočia (Kantor 
1980, s. 52).

Dôkladnejšie čas vykonania diela určuje ikonografická 
analýza. Poukazuje na druh ľudového kroja a na barokové 
zobrazenie Panny Márie (Pieńkowska, Staich 1956, s. 503). 
V celej kolekcii sa však nachádzali dve postavy, ktoré sa vý-
razne odlišovali svojím umeleckým stvárnením, na základe 
čoho sa za ich autora uznáva ľudový umelec (Pieńkowska, 
Staich 1956, s. 503). Sú to sošky zbojníkov, ktorí sú v po-
rovnaní s ostanými soškami oblečení do bohato zdobe-
ných krojov.

Zaujímavým prvkom 
kompozície je taktiež po-
zadie betlehema ako i sa-
motná maštaľka. Budova 
maštale zodpovedá ľudo-
vému chápaniu – je malá 
a nízka, prekrytá slame-
nou strechou. Má doda-
točný otvor na zhadzova-
nie sena a slamy z povaly. 
Pod strechou, vedľa Má-
rie, Jozefa a Ježiška, boli 
umiestnené zvieratá – 
osol a vôl. Ich zobrazenie 
má taktiež symbolický 
charakter: „Vôl si pozná 
gazdu a osol jasle svojho 
pána; Izrael nepozná, môj 
ľud nepochopí“ (Iz 1,3). 

Na pozadí celej kompozície sa nachádza mesto s mnohými 
stavbami, ktorých časť je prekrytá barokovými kopulami. 
Je to pravdepodobne Betlehem (Udziela 1931, s. 175) ale-
bo Jeruzalem (Pieńkowska, Staich 1956, s. 503), avšak zo-
brazený v štýle stredovekého hornouhorského mesta.

V 50-tych rokoch, keď Staich a Pieńkowska písali kni-
hu „Drogami skalnej ziemi”, betlehem bol už rozobratý 
a nekompletný. Ťažko povedať, aký je jeho aktuálny stav, 
pretože už roky nebol vystavený. Nepochybné je však to, 
že niekoľko desiatok či dokonca stoviek rokov plnil svoju 
úlohu a približoval obyvateľom Orávky tajomstvo Božieho 
narodenia. 
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Pripomenieme si v roku 2015
autor    Milica Majeriková-Molitoris

1130. VÝROČIE úmrti a svätého Metoda
Dňa 6. apríla 885 zomrel prvý slovenský arcibiskup 

Panónie i Veľkej Moravy, pápežský legát, právnik, spiso-
vateľ a prekladateľ, patrón Európy svätý Metod, ktorý sa 
významne zaslúžil o kristi anizáciu územia dnešného Slo-
venska. Pohrebné obrady sa konali v troch jazykoch – la-
ti nsky, grécky a starosloviensky. Pochovaný bol v kated-
rálnom chráme na Veľkej Morave, 
na ľavej strane v stene za oltárom 
sv. Bohorodičky. O aký konkrétny 
chrám však išlo, sa dodnes nepo-
darilo presne identi fi kovať. Misia 
sv. Metoda na území dnešného 
Slovenska i okolitých štátoch mala 
pre Slovákov i iné slovanské národy 
veľký politi cký, kultúrny i spoločen-
ský význam.

Mozaika sv. Metoda z 11. st. z kostola sv. Praxedy v Ríme

1265

1575

1585

Podsrnie dnes

430. VÝROČIE určenia práv a povinností  
osadníkom Podsrnia

V roku 1585 udelil prefekt Oravského zámku 
Ján Abaff y osadnícke práva a ustálil urbárske po-
vinnosti  i dávky osadníkom novej valaskej osady, 
ktorou bolo dnešné Podsrnie. Richtárom tejto 
osady patriacej k Oravskému hradu bol v tom 
čase Juraj Wilga, ktorý, podľa listi ny, spoločne 
s ďalšími sedliakmi vynalo žil pri klčovaní a vytvá-
raní poľa a lúk v lesnatých a drsných polohách 
veľké úsilie.

1595

1615

1715

 430. VÝROČIE určenia práv 
a povinností  osadníkom Podvlku

Dňa 23. apríla 1585 vydal prefekt 
oravského zámku Ján Abbaff y z po-
verenia zemepána Oravy grófa Juraja 
Turzu listi nu, v ktorej určil práva a po-
vinnosti  prvým osadníkom Podvlku – 
šoltýsovi Felixovi Vlčkovi a dvadsiati m 
valachom. Všetci tí to boli na 16 rokov 
oslobodení od všetkých poplatkov, 
služieb, robôt, ktoré sa mali plati ť 
a konať pre Oravský hrad, s tým, že po 

uplynutí  tohto času budú musieť plati ť 
a konať všetky poplatky, služby a ro-
boty tak, ako ostatní valasi Oravskej 
župy. Felixovi Vlčkovi a jeho potom-
stvu udelil výsadu mať pre seba samé-
ho dvoch sedliakov a dvoch želiarov, 
jednu usadlosť ako vlastníctvo, jeden 
mlyn o jednom mlynskom kameni, 
jednu pílu na pílenie dosiek a užívať 
pašu s podmienkou, že zo všetkých vý-
nosov bude dávať a plati ť hradu Orava 
desiatok.

V Podvlku v minulosti 

400. VÝROČIE dedičnej škultécie Marti novi 
Vlčkovi v Podvlku

Dňa 17. marca 
1615 vydal zemepán 
Oravy Juraj Thurzo 
dekrét, v ktorom pre-
písal šoltýstvo v Pod-
vlku na Marti na Vlčka 
a zároveň ustálil dávky 
a povinnosti  šoltýsa 
i poddaných. V listi ne 
sú takti ež uvedené 
presné hranice podvl-
čianskeho chotára. Hoci je úvod i záver listi ny v la-
ti nčine, vymedzenie hraníc je v jazyku zrozumiteľ-
nom pre šoltýsa Marti na Vlčka, teda v slovenskom 
jazyku. 

300. VÝROČIE „zamrznutých“ rokov
Koncom 17. storočia bolo územie Oravy spustošené po 

proti habsburských povstaniach a po prechode litovských vojsk 
poľského kráľa Jána III. Sobieského. Po upokojení pomerov za-
čala začiatkom 18. storočia nová kolonizácia najskôr úrodnej-
ších južných a neskôr aj severných oblastí . Urbárske súpisy zo 
začiatku 18. storočia ukazujú, že na miesta pôvodných osadníc-
kych rodín prišli na spustošené územia nové rodiny premiest-
nené a presídlené z lietavského a bytčianskeho panstva, iných 
Thurzovských majetkov alebo z iných krajín. Do obcí hornej 
Oravy pribudlo v tom čase viac ako 1 100 rodín pochádzajúcich 
väčšinou z trenčianskych majetkov Thurzovcov a menej spoza 
hraníc. Tento trend zastavili tzv. „zamrznuté roky“ 1715-1716, 
kedy aj v lete padal sneh a v júli boli mrazy. Po krutej zime 
sa nič neurodilo, roľníci zomierali hladom, dobytok bez paše 
vychudol a vyhynul a rozšírili sa rôzne choroby. Tieto skutoč-
nosti  spôsobili ďalšiu vysťahovaleckú vlnu z Oravy. Emigráciu 
obyvateľstva podporovala aj skutočnosť, že po vyhnaní Turkov 
z Uhorska sa roľníkom otvorila možnosť presťahovať sa do 
úrodnejších južnejších krajov.
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750. VÝROČIE prvej písomnej 
zmienky o Orave

Pred 750-ti mi rokmi, teda v roku 
1265, vydal uhorský kráľ Belo IV. lis-
ti nu, ktorou upravoval povinnosti  
poddaných Liptova. V tejto listi ne 
sa okrem iného prvýkrát spomí-
na aj územie Oravy, konkrétne už 
existujúca colná tridsiatková stani-
ca v Tvrdošíne (Tordousina), ktorá 
sa nachádzala na starej obchodnej 
ceste z nitrianskej oblasti  údolím 
Oravy k Baltu. To, že tu existoval 
zabehnutý kráľovský tridsiatok, cez 
ktorý sa do Uhorska dovážalo i vyvá-
žalo množstvo tovaru, svedčí o jeho 
staršej existencii, pričom poukazuje 
ti ež na existenciu Oravského hradu, 
keďže na obsluhu a zabezpečovanie 
tridsiatku bol potrebný určitý počet 
úradníkov a vojenská posádka i na 
existenciu okolitých menších dedín, 
ktorých obyvatelia museli hrad vy-
stavať a zároveň zabezpečovali pre 
uhorskú štátnu správu obživu.

1265

440. VÝROČIE určenia chotára Jablonky a oslobodenia obyvateľov od 
daní

V roku 1575 pani Oravského hradu Katarína Zrínska „oceniac rozma-
nité a na máhavé práce slobodného šoltýsa Vincenta Jablonovského, 
ako aj ďalších 4 sedliakov osady Jablonka, ktorá patrí Oravskému 
hradu, najmä práce, ktoré vynaložili pri stavaní nových domov a vy-
klčovaní zeme potrebnej pre obrábanie, oslobodila týchto sedliakov, 
ktorí už 8 rokov užívajú slo body, 
na ďalších sedem rokov“. Od všet-
kých daní a poplatkov, a to až na 
pätnásť rokov, boli oslobodení aj 
ostatní, ktorí si v Jablonke chce-
li stavať nové domy alebo iné 
budovy, s podmienkou, že budú 
chovať ovce, jahňatá alebo kozy 
a budú ich pásť na medziach, vr-
choch a pa stvinách Oravského 
hradu, pričom budú odovzdávať 
päť oviec alebo jahniat na každých sto kusov dobytka. Po vypršaní 
slobôd boli povinní platiť ako iní usadení valasi všetky dávky, roboto-
vať a navždy znášať ťarchy a po vinnosti  voči menovanému hradu Orava. 
V listi ne sú určené aj chotárne hranice Jablonky, a to „od akejsi lúky, na-
chádzajúcej sa za potokom Lipnica, ktorá sa volá Lenartowský Kwt, odti aľ 
ide k potoku zvanému Hyzny, odti aľto sa krúti  k akémusi potoku zvanému 
Pekelnyk, pokračuje k potoku zvanému Ondreyovsky, potom ide cez riečku 
Orawku až k pohoriu zvanému Bezkyth a tam sa končí“.

V Jablonke v minulosti 

1575

1585

1595

1615

1715

420. VÝROČIE založenia farnosti  v Jablonke
Oravská obec Jablonka bola založená v polovici 16. sto-

ročia na majetkoch pánov Oravského hradu Turzovcov. Ne-
celé polstoročie na to, v roku 1595, tu Juraj Thurzo založil 
aj farnosť a o dva roky neskôr si obyvatelia postavili prvý 
drevený kostol.

400. VÝROČIE prvej písomnej zmienky 
o Dolnej Lipnici

Začiatkom 17. storočia bola v chotári Jab-
lonky, pri potoku Lipnica založená nová osada 
Lipnica, ktorá sa v priebehu nasledujúcich ro-
kov rozdelila na Hornú a Dolnú. Prvá písom-
ná zmienka o Dolnej Lipnici sa vyskytuje v lis-
ti ne z roku 1615.

400. VÝROČIE prvej písomnej zmienky o Hornej Zubrici

Dolná Lipnica dnes

Začiatkom 17. storočia bola na hornej Orave založená tak-
ti ež osada Zubrica, ktorá sa po čase rozdelila na Hornú a Dol-
nú. Prvá písomná zmienka o Hornej Zubrici pochádza z roku 
1615.

300. VÝROČIE zasvätenia kostola v Hornej 
Zubrici sv. Michalovi

Začiatkom 18. storočia obyvatelia Hornej 
Zubrice začali s výstavbou vlastného kostola, 
o čo sa zaslúžil najmä miestny šľachti c Sta-
nislav Monyák-Ostros. Dňa 10. augusta 1715 
bol novopostavený kostol zasvätený svätému 
Michalovi. Kostol sv. Michala v Hornej Zubrici

300. VÝROČIE konsekrácie spišských kostolov 
Po náboženských nepokojoch, ktoré prebiehali v Uhorsku v 17. storočí a začiatkom 

18. storočia bolo viacero kostolov severného Spiša v roku 1715 konsekrovaných beleh-
radským a pomocným biskupom ostrihomským Lukášom Natalim. Išlo o farské kostoly 
sv. Stanislava vo Fridmane, sv. Kvirína v Nižných Lapšoch, Všetkých svätých v Kacvíne  
a sv. Marti na v Krempachoch.

Kostol sv. Stanislava 
vo Fridmane
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230. VÝROČIE úmrtia Štefana Bosáka
Dňa 19. apríla 1785 zomrel v Odoríne slovenský spisova-

teľ, rehoľný kňaz menších bratov – minoritov, Štefan Bosák 
(Peter Serafín Bossanyi), ktorý sa narodil v Podvlku. Počas 
svojho života bol misionárom na hornej Orave, Spiši, Lipto-
ve a neskôr na celom Slovensku, pričom kázal po slovensky 
a nemecky. Patril k najvzdelanejším rehoľníkom svojej doby 
a vynikal tiež v prírodných vedách – astronómii a geomet-
rii. Napísal viacero kníh náboženského rázu, spevníky a naj-
mä kázne. Dve jeho knižky, vlastnoručne ilustrované, ostali 
v rukopise. Jednu venoval kultúrnym a historickým údajom, 
druhú astronómii a jej praktickému uplatneniu. V roku 1766 
mu v Košiciach vyšla modlitbová a poučná knižka Hwezdič-
ky Katolícke s vysvetlenou vieroukou a mravoukou, askézou 
a mystikou, s konkrétnymi návrhmi nábožnosti, zavŕšenej 
v bohoslužbe Cirkvi a v životnej praxi. Písal v slovakizova-
nej češtine, latinčine a nemčine, pričom svojím pôsobením 
pripravil pôdu pre presadenie bernolákovskej slovenčiny na 
území severného Slovenska.

1785

1865

1815

1905

1915

110. VÝROČIE zvolenia Františka Skyčáka za 
poslanca

V roku 1905 bol vo voľbách do uhorského sne-
mu zvolený za oravský volebný obvod Bobrov, do 
ktorého patrili aj oravské obce nachádzajúce sa 
dnes v Poľsku, jeden z mála slovenských poslancov 
František Skyčák, čo svedčí o silnom slovenskom 
národnom povedomí miestneho obyvateľstva. 
František Skyčák patril medzi spoluzakladateľov 
viacerých spotrebných a úverových družstiev, pri-
čom založil aj Ľudovú banku v Jablonke. Začiatkom 

novembra 1919 viedol ako námestovský hlavný 
slúžny delegáciu 180 goralov z plebiscitného úze-
mia Oravy, ktorí žiadali u prezidenta Masaryka zo-
trvanie v Československu. Po pripojení oravských 
obcí k Poľsku poskytoval úvery oravským kolonis-
tom, ktorí sa vysťahovali na Slovensko, pričom sa 
usiloval aj o dodávanie slovenskej tlače pre Slová-
kov, ktorí ostali v Poľsku.

F. Skyčák

1875

110. VÝROČIE založenia Slovenského katolíckeho Sokola
Dňa 4. júla 1905 založili slovenskí vysťahovalci zo severného Spiša 

v USA národno-kresťanskú organizáciu Slovenský katolícky Sokol. Zakla-
dateľmi boli Zamagurčania: Matúš Husy, Valent Lapšanský, Michal Kala-
fut, Valent Bednarčík, Jr., Jozef Rafac, Jozef Kalafut, Jozef Pavličko, Ma-
tej Kuruc, Jan Hilla, Jakub Plučinský, Jakub Skupin, Valent Tomaškovič, 
Andrej Servas, Ján Gronkovský, Lukáš Kuna, Juraj Halupka, Jozef Kuruc, 
Jozef Halupka, Juraj Kopacka, Michal Zagurský, Jozef Kacmarcik, Stefan 
Bigos, Jozef Hilla, Jozef Waxmonský, 
Valent Bednarčík, Pavol Tibus, Michal 
Kucala, Juraj Lopusnak, Michal Pre-
lich, Ján Moš, Andrej Bekes, Andrej 
Kovalik, Jakub Butz, Juraj Domyon, 
Jozef Hilla, Martin Molitoris, Valent 
Soltis, Jozef Prelich, Jan Hlavac, Jakub 
Frankovic, Jozef Paluch, Ludvik Soltis, 
Vincent Dronzek, Valent Bizub, Andrej 
Klukošovský a Jozef Petrášek. V tejto 
organizácii sa veľmi aktívne angažoval 
aj rodák z Nedece Jozef Maťašovský, 
ktorý počas prvej svetovej vojny po-
máhal organizovať Slovákov v USA do 
tzv. československých légií.

Pomník Zamagurčanom – 
zakladateľom Slovenského 
katolíckeho Sokola v USA

90. VÝROČIE pričlenenia spišských 
a oravských farností ku krakovskej diecéze

V júli 1920 rozhodla Veľvyslanecká 
rada v belgickom kúpeľnom mestečku Spa 
o pričlenení 13 spišských a 14 oravských 
obcí k Poľsku. Z cirkevného hľadiska však 
naďalej príslušné farnosti spadali do spiš-
skej diecézy a cirkevná jurisdikcia patrila 
spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. 
Poľské cirkevné kruhy sa usilovali o zmenu 
tohto stavu a pod vplyvom ich aktivít Vati-
kán na základe rozhodnutia z 30. augusta 
1921 ustanovil krakovského biskupa Ada-
ma Sapiehu za apoštolského administráto-
ra tých častí Oravy a Spiša, ktoré boli pričle-
nené k Poľsku. Do krakovskej diecézy však 

boli spomínané farnosti 
definitívne včlenené až 
v roku 1925, a to na zákla-
de konkordátu podpísané-
ho medzi Apoštolskou sto-
licou a Poľskou republikou 
a následne vydanej buly 
Vixdum Poloniae unitas, 
ktorou pápež Pius XI. zreor-
ganizoval cirkevné usporia-
danie Poľska.

1925

200. VÝROČIE narodenia 
Ľudovíta Štúra

Dňa 28. októbra 1815 
sa v Uhrovci narodil jeden 
z najvýznamnejších pred-
staviteľov slovenského ná-
rodného života Ľudovít Štúr, 
ktorý sa v polovici 19. storo-
čia zasadzoval za sociálne, 
politické a národnostné prá-

va Slovákov v Uhorsku. Medzi jeho najvýznamnejšie 
počiny patrí kodifikácia slovenského jazyka, ktorým 
s malými zmenami rozprávame a píšeme dodnes. 
Význam jeho diela podčiarkuje aj fakt, že tento rok 
bol na Slovensku vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, 
pričom výročie jeho narodenia bolo zaradené aj do 
zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre 
výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
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230. VÝROČIE zrušenia nevoľníctva
Dátum 22. august 1785 sa stal významným 

dňom pre veľkú časť obyvateľov severospišských 
a hornooravských obcí. V tento deň toti ž panov-
ník Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva. 
Poddaní, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva tých-
to obcí, tak strati li doterajšiu absolútnu závis-
losť od zemepána. Od nadobudnuti a platnosti  
patentu sa mohli slobodne sťahovať, pričom 
zemepán ich nesmel k pôde pripútať, vyháňať 
z nej, ani usadzovať v iných oblasti ach. Podda-
ní si slobodne mohli zakladať rodiny, vykonávať 
pracovné činnosti , dávať deti  študovať a rozhodo-
vať o svojom majetku. Naďalej však museli plniť poddanské povinnosti , 
ktoré zvyčajne vymedzoval urbár alebo iná zmluva.

Jozef II.

1785

150. VÝROČIE úmrti a Jána 
Machaya

Dňa 13. apríla 1865 zomrel 
v Spišskom Podhradí rodák z Jab-
lonky, kňaz Ján Machay, pochá-
dzajúci zo starej rodiny, ktorá mala 
účasť na založení Jablonky. Bol bo-
hatý i dobrosrdečný a počas svojho 
života urobil mnoho fundácií. Pô-
sobil ako farár v Trstenej, Veličnej 
a Orávke. Je autorom cirkevného 
diela v slovenskom jazyku Mrawné 
zrkadlo mládeži wenowané, kto-
ré vyšlo v roku 1852 Turčianskom 
sv. Marti ne. Pochovaný je na cintorí-
ne pri katedrále v Spišskej Kapitule.1865

1815

1905

1915

100. VÝ ROČIE Clevelandskej dohody
Prvá svetová vojna znamenala príležitosť na 

oslobodenie Slovákov spod uhorskej nadvlády. 
Uvedomovali si to aj krajania žijúci v USA, ktorí 
už od počiatku 20. storočia výrazne vystupovali 
proti  národnostnému útlaku Slovákov v Uhorsku, 
keďže tí  doma nemohli z dôvodu perzekúcií svoje 
názory slobodne prezentovať. Preto po vypuknu-
tí  vojny hľadali možnosti  vymanenia sa, a to aj 
v spolupráci s českým národom, keď 22. októbra 
1915 podpísali v americkom Clevelande zástup-
covia Slovenskej ligy s predstaviteľmi Českého 
národného združenia tzv. Clevelandskú dohodu, 
kde deklarovali: „Spojenie Českého a Slovenské-
ho národa vo federatí vnom zväzku štátov, s úpl-
nou autonómiou Slovenska, vlastným snemom, 
vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou 
slobodou, - teda i s úplným užívaním jazyka slo-
venského, - vlastnou správou fi nančnou a politi c-
kou, - so štátnym jazykom slovenským.“. Cleve-
landská dohoda sa stala dôležitým dokumentom 
pre vznik samostatného Česko-Slovenska v roku 
1918. Jej závery v neprospech Slovenska korigo-
vala neskôr Pitt sburská dohoda.

140. VÝROČIE spísania svedecti ev obyvateľov 
Lapšanky v slovenskom jazyku

Dňa 28. júna 1875 podpísal richtár Lapšanky Tomek 
Kapolka a ďalších päť obyvateľov obce svedectvo v sloven-
skom jazyku pre Spišskú stolicu v Levoči o tom, že istý Ja-
kub Gogolya nenastúpil vojenskú službu, lebo pri stavbe 

a lámaní kameňa si zlomil 
palec. Podobné svedectvo 
v slovenskom jazyku spísali 
vyššie uvedení znovu aj o de-
sať dní neskôr s ospravedlne-
ním, že do Levoče príde so 
svedectvom len jeden z nich, 
lebo „jedno, ze jest welmi da-
leka cesta, druhe že nemame 
sebe čo nakelcik sebu vzať, 
kdyžby ale temuto Josepho-
vi Kapolka, a temuto pismu 
naša Slavna Spiska Stolica 
račila neverit my vsecke pet-
mi svedkove pred Visoce Uro-
dzenenho pana Orsadzkeho 
se postavime“.

1875

1925

90. VÝROČIE zrušenia spišsko-oravského starostva
Po prvom pripojení spišských a oravských obcí k Poľsku v roku 

1920 bolo z týchto dedín vytvorené spišsko-oravské starostvo s cen-
trom, ktoré sa nachádzalo mimo Oravy i Spiša, v Novom Targu a malo 
v odtrhnutých oblasti ach iba expozitúry v Jablonke na Orave a Nižných 
Lapšiach na Spiši. Bol to systém, ktorý nekorešpondoval s administra-
tí vnym systémom ostatných území Poľska a ti ež nebol veľmi vhodný 
na asimiláciu obyvateľstva, ktoré sa domáhalo národnostných práv 
a v rámci možností  naďalej využívalo rôzne služby za hranicou. Preto 
bolo v roku 1925 pristúpené k zmene štátnej správy a spišsko-orav-
ské starostvo s expozitúrami bolo zrušené a včlenené do novotarského 
okresu. Slovenské obyvateľstvo, ktoré sa tak stalo v okrese menšinou, 
malo ľahšie splynúť s poľským etnikom.

Spišsko-oravské starostvo

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
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Ochrana životného prostredia je stále aktuálnou a  dôležitou 

témou pre človeka. Ochrana životného prostredia znamená sta-
rostlivosť o prírodne zdroje – rastlinstvo, živočíšstvo, ovzdušie, 
vodu i pôdu. Je to globálny problém, no každý môže začať už 
doma. V rukách každého jednotlivca je sila pozitívne ovplyvňovať 
kvalitu životného prostredia, ale aj deštrukčná sila – zničiť všet-
ko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe. Životné 
prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a 
jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Dlhodobé poško-
dzovanie životného prostredia v minulosti sa stále odráža na 
zdraví ľudí. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života idú 
ruka v ruke so zdravým a hodnotným prežívaním života každého 
z nás. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným vy-
užívaním prírodných zdrojov. 

Je potrebné odmalička učiť deti, že každý z nás musí 
chrániť životné prostredie, aby sme mohli byť zdravší. 

Vstupom do Európskej únie máme viaceré mož-
nosti využívania finančnej podpory na ochranu životného 
prostredia prostredníctvom Operačného programu Kvalita 
životného prostredia.

Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného 
a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpe-
čujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptá-
ciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho 
nízkouhlíkového hospodárstva. Podporu si môžu žiadať 
subjekty verejného i súkromného sektora, teda nielen 
samosprávne kraje a orgány štátnej správy, obce, ale aj 
široké spektrum združení, neziskových organizácií, pô-
sobiacich v oblastiach podpory operačného programu, 
ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnika-
nie vo vymedzených oblastiach. Problematika obnovi-
teľných zdrojov energie, najmä solárnej, je v súčasnosti 
veľmi aktuálna. Veľkú pozornosť jej venuje tak odborná, 
ako aj laická verejnosť, ktorá sa zaujíma skôr o efektívnosť 
a energetickú výhodnosť takýchto systémov. Automatic-
ky sa dáva do súvislosti so šetrením životného prostre-
dia, a to vo forme znižovania množstva oxidu uhličitého 

Ochrana životného prostredia 
v gmine Nižné Lapše

v ovzduší a spotreby fosílnych palív. Solárna energia sa 
najčastejšie využíva na zohrievanie úžitkovej vody, ba-
zénovej vody a na podporu vykurovania v budovách. 
Z obnoviteľných zdrojov energie je ešte najviac využíva 
vodná energia a biomasa. Biomasa je poľnohospodársky 
odpad pre účely vykurovania. Základné palivo predstavuje 
slama z obilnín a repky olejnej.

Gmina Nižné Lapše si za svoj prioritný cieľ určila zlep-
šenie životného prostredia v gmine. Rozhodli sa pre ener-
geticky efektívnejšie nízkouhlikové hospodárstvo a to 
prostredníctvom využitia poľnohospodárskych odpadov. 
Realizovali projekty a postupne vo verejných budovách 
gminy Nižné Lapše zavádzali kotolne prispôsobené na 
biomasu. Ďalším bodom bolo využitie slnečnej energie 
namontovaním slnečných kolektorov. Posledný projekt 
z fondov EÚ bol s názvom „Rozšírenie sieti kotolní na bio-
masu vo verejných stavbách gminy Nižné Lapše a montáž 
slnečných kolektorov na súkromných domoch“. Vo Frid-
mane vo viacfunkčnej budove bola nainštalovaná kotolňa 
na biomasu a nainštalovaných 128 slnečných kolektorov 
na súkromných budovách. Obyvatelia si veľmi chvália ten-
to zdroj energie. Je to úspora peňazí, času a hlavne čistejší 
vzduch. - Je to super pocit, prídeš unavený z práce domov 
a nemyslíš už na to, že najprv treba zakúriť v peci, aby sme 
mali teplú vodu. Jednoducho odkrútiš kohútik a tečie teplá 
voda. Samozrejme v zime treba zakúriť, ale jar, leto i jeseň 
je už pokoj od kotolne, - hovorí nadšená obyvateľka gminy 
Nižné Lapše.

Pre budúcnosť je to veľmi dobrý príklad hospodárenia 
a dúfajme, že za tým pôjdu aj ďalšie investície spojené 
s modernizáciou vykurovacích zdrojov. Aj obyvatelia gmi-
ny potrebujú čas, aby si zvykli na iné spôsoby vykurova-
nia svojich obydlí. Veľká úloha je pritom práve na pleciach 
samosprávnych orgánov, aby propagovali takéto možnosti 
a informovali o nich svojich obyvateľov. 

Novoročný prípitok
Začiatok roku 2015 patril v tlačiarni a vydavateľstve 

Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove, ako každoročne, no-
voročnému prípitku. K zamestnancom tlačiarne, sekre-
tariátu, či redakcie Život sa 7. januára v poobedňajších 
hodinách prihovoril generálny tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris, ktorý zhodnotil činnosť inštitúcie za minulý 
rok a načrtol jej perspektívy v novom roku. Poďakoval 
všetkým pracovníkom za ich dobre vykonanú prácu 
a poprial im do ďalších dní zdravie a naplnenie novoroč-
ných prianí. Následne si pri pohári šampanského popria-
li všetko dobré v novom roku všetci navzájom. (mm-m)
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 KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA 

Dychovka a ľudová kapela zahrali 
v jurgovskom kostole

Na Vianoce a na Nový 
rok v jurgovskom kostole 
sv. Sebastiána sviatočnú 
liturgiu ozvláštnila miestna 
dychovka a ľudová kapela, 
ktorých krásne znenie sa 
nieslo celým chotárom. 
Farníci si nesmierne vážia 
ochotu a hru obidvoch zo-
skupení, lebo vďaka ním 
cítia výnimočnosť sláv-
nostných bohoslužieb. (aj)

Kolednícka tradícia 
stále živá

V Novej Belej, ako to 
býva zvykom, ani tento 
rok nechýbali koledníci 
s jasličkami putujúci po 
domácnostiach už od 
štedrého večera. Vďaka 
nim sa udržuje tradícia 
koledovania a vinšovania, 
ktorá sa prenáša z gene-
rácie na generáciu. (aj)

Slovenčina na Sliezsku
Koncom uplynulého roku bolo na Sliezsku, a zvlášť 

v mestečku Mikołów, počuť často ľubozvučnú slovenčinu. 
Okrem našich krajanov, ktorým príjemné sviatky popria-
la splnomocnenkyňa sliezskeho vojvodu pre záležitosti 
národnostných a etnických menšín Magdalena Szewczuk-

Sturc, zavítali do 
regiónu aj Slová-
ci zo Slovenska.  
V dňoch 15.- 16. 
novembra sa 
slovenskí mašeri 
zúčastnili tradič-
ných pretekov 
psích záprahov, 
o desať dní ne-
skôr mladé slo-
venské karatist-
ky majstrovstiev 
sveta Kong Sao 

a v tom istom mesiaci futbalisti z partnerského mesta Ilava 
turnaja pri príležitosti sviatku slobody Poľska. Koncom no-
vembra zavítali do Mestského domu kultúry v Mikołowe 
umelci z Ilavy a Dubnice nad Váhom Elena Teicherová 
a Veronika Miková, aby prezentovali svoje obrazy maľova-
né počas dvojtýždňového plenéra v južnom Poľsku. Verni-
sáže sa zúčastnili aj naši krajania. (bk)

Pozor! Zmena úradných hodín v Gminnom 
úrade Nižné Lapše od 1. januára 2015:

pondelok: 7:30 – 15:30
utorok: 10:00 – 18:00

streda – piatok: 7:30 – 15.30

Pokladňa otvorená: 
pondelok: od 7:30 do 14:00
utorok: od 10:00 do 16:00

streda –  piatok: od 7:30 do 14:00

Pozvánka na Skrzyczne
Koncom decembra uplynulého roku prejavila zima ko-

nečne svoju tvár, keď napadol sneh a nastali mrazy, čím 
vytvorila podmienky vhodné na dobrú lyžovačku. Na tú 
všetkých krajanov pozýva krajan Bronislav Knapčík, u kto-
rého si na kopci Skrzyczne môžete zalyžovať a samozrejme 
prehodiť aj pár slovenských slov. (bk)

Ondrejský večierok na základnej škole
Dňa 27. novembra 

2014 zorganizovala Zá-
kladná škola č. 2 v Pod-
vlku pre svojich žiakov 
Ondrejskú zábavu. V ten 
deň okrem normálnych 
školských povinností pri-
pravil učiteľský zbor pre 
svoje ratolesti kopec zá-
bavy spojený s tombo-
lou a súťažami, v ktorých 
mohli vyhrať zaujímavé 
odmeny. (bb)

Tradičné vianočné ozdoby
Dňa 17. decembra 2014 pripravila vedúca klubovne 

v Jablonke Božena Bryjová pracovné dielne pre deti zo Zá-
kladnej školy v Prívarovke. Žiaci si počas nich mohli pri-
praviť vianočné gule z polystyrénu, ktoré následne oma-
ľovali farbou a ozdobili metódou dekupáže. Spolu s deťmi 
do Jablonky zavítala učiteľka Beata Rudnicka a riaditeľka 
Janina Karkošková. (bb)

Foto: MZ
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Zimné obdobie a spolu s ním i začiatok nového roka je v krajanskej komu-

nite bohaté na tradičné oblátkové či novoročné stretnutia. Deň za dňom uteká 
a  popritom i  celé mesiace, nedávno sme ešte spomínali oblátkové stretnutie 
z roku 2014 a už teraz spomíname na to tohtoročné. Síce počasie, ktoré máme 
vonku, nám nepripomína zimu, ale skôr jar, čo nám žijúcim na juhu Poľska fakt 
už aj ten sneh chýba. 

Oblátkové stretnutie v Novej Belej

Dňa 10. januára sa na pozvanie miestneho výboru Spolku Slo-
vákov v Poľsku zišli v Centre slovenskej kultúry novobelianskí 
krajania a pozvaní hosti a, aby sa podelili oblátkou a popriali si 

všetko dobré v novom roku.
Na úvod stretnuti e slávnostne otvorila a privítala zúčastnených 

hostí  tohtoročného krajanského oblátkového posedenia predsedníčka 
MS SSP v Novej Belej Monika Bednarčíková. Zaželala všetkým rok plný 
zdravia a úspechov. 

Svojou prítomnosťou tento večierok pocti l generálny konzul Slo-
venskej republiky v Krakove Ivan Škorupa s manželkou, generálny ta-
jomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris s manželkou, podpredseda SSP Do-
minik Surma s manželkou, predseda Obvodného výboru SSP na Spiši 
Franti šek Mlynarčík s manželkou, miestny farár vdp. Tadeusz Korczak, 
učitelia slovenského jazyka zo základnej školy v Novej Belej, bývalý 
riaditeľ základnej školy Jan Szenderewicz s manželkou, kantor Julián 

M. Bednarčíková – predsedníčka 
MS SSP v Novej Belej

I. Škorupa – generálny konzul 
SR v Krakove

Prítomní si blahoželali do nového roka a podelili sa oblátkou

So spevom a tancom sa prihovoril domáci FS Spiš
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to pekných novopostavených priestoroch, aby slovenský 
duch bol v nich stále prítomný. 

V zákulisí už netrpezlivo očakávali školáci so svojím kul-
túrnym programom, ktorý zahájili novoročnými vinšmi 
a blahoželaniami. Nesmela chýbať ani domáca dychovka 
kanonika Františka Móša pod taktovkou Jozefa Cervása, 
ktorá naladila obecenstvo sviatočne koncertom kolied. 
Scénku plnú humoru zhromaždeným predstavili žiačky 
Renáta Podgórna a Karolína Łukaszová. Záver kultúrneho 
programu patril miestnemu folklórnemu súboru Spiš, ktorý 
uviedol slovenské a spišské tance. Následne nastal čas, keď 
M. Bednarčíková poprosila dp. farára T. Korczaka o požeh-
nanie oblátok, ktorými sa prítomní podelili a priali si pri tej-
to príležitosti všetko dobré na prahu nového roka.

Kuchárky sa postarali o to, aby nikto nebol hladný a pri-
pravili chutnú večeru a ďalšie občerstvenie, na ktorom si 
prítomní pochutili. Popri debatách pri stoloch sa krajania 
rozprávali o každodenných starostiach i radostiach. Zaspie-
vali si slovenské ľudové pesničky a rozveselili sa. Krajan  
J. Dluhý vyhrával na harmonike k spevu a veselosť sa niesla 
celým chotárom. Napokon sa neobišlo ani bez tancovania. 
Veď svižné melódie samé ťahali nohy do tanca. V dobrej 
nálade sa prítomní rozchádzali do svojich domovov. Ostali 
im len spomienky na toto stretnutie a očakávanie na ďal-
šie krajanské podujatia, ktoré ponúknu radosť. 

My prajeme všetkým, aby človek človeka vždy mal rád, 
aby jeden druhému vždy viac šťastia prial, aby nový rok za 
to stál a Pán Boh ho požehnal. 

I. Škorupa – generálny konzul  
SR v Krakove

Oblátky požehnal farár T. Korczak

Besedy pri stole

Novoročné vinše v podaní žiakov základnej školy

Hrá miestna dychovka

So spevom a tancom sa prihovoril domáci FS Spiš Humorná scénka v podaní žiačok

Dluhý s manželkou, richtár obce a zároveň vedúci FS Spiš 
Jozef Majerčak s manželkou. 

Po úvodných slovách predsedníčka poprosila o slovo 
generálneho konzula SR v Krakove I. Škorupu o príhovor. 
Pán generálny konzul pozdravil krajanov, poprial im veľa 
zdravia a mnoho úspechov v roku 2015. Zároveň vyjadril 
radosť z toho, že mohol prísť medzi nich a zúčastniť sa 
takého krásneho podujatia, akým je krajanské oblátkové 
stretnutie. Prial im taktiež mnoho ďalších stretnutí v tých-
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autor    Marián Smondek
foto    Milica Majeriková-Molitoris

Sviatočná atmosféra Vianoc sa v  Poľsku spája predovšetkým 
s  oblátkami a  delením sa s nimi, no na Slovensku rozvoniava 
vôňa vianočných tradícií omnoho silnejšie, pretože typickým svia-
točným jedlom, okrem ryby a makových bobaliek, je kapustnica. 
A  nie hocijaká, ale vianočná. A  tú cítiť naozaj všade aj niekoľko 
dní po uvarení.

S nápadom  uvariť túto chutnú vianočnú lahôdku prišiel 
člen krakovskej miestnej skupiny Róbert Schmidt, kto-
rý sa 17. decembra 2014 chopil kuchárskeho remesla 

a kapustnicu skutočne uvaril. Ku klasickým ingredienciám 
vianočnej kapustnice, ktoré obohati li jeho kuchárske die-
lo, patrila klobása a huby, smotana, údené bravčové re-
bierka, paprika i zemiaky na zahustenie. A na dochutenie 
poslúžila fľaška tradičného slovenského stolového vína.

Po niekoľkých hodinách varenia a príprav za asisten-
cie celého redakčného kolektí vu bola kapustnica uvare-
ná a prichystaná na podávanie. Medzičasom prichystali 
a sviatočne ozdobili členovia miestnej skupiny zasadaciu 
sálu Spolku Slovákov v Poľsku, kam sa začali pomaly schá-
dzať pozvaní hosti a.

Tých na úvod predvianočnej večere privítal predse-
da krakovskej miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku 
Marián Smondek a poprial všetkým k prichádzajúcim 

Predvianočné „hriatô“ 
v Krakove

sviatkom veľa zdravia, šťasti a, rodinnej pohody a Božie-
ho požehnania. Prítomným sa krátko prihovorili takti ež 
generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa a generálny 
tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.

Po príhovore si hosti a posadali okolo prestretého stola, 
aby si mohli vychutnať to, kvôli čomu do spolku prišli, teda 
pravú slovenskú kapustnicu. To, že náš šéfk uchár sa osved-
čil, potvrdili viacerí hosti a, ktorí si s chuťou prišli po dupľu. 
A pri jedle sa rozbehla živá diskusia, pri ktorej si hosti a po-
chutnali na dobrom slovenskom víne, ktoré poskytol pri 
tejto príležitosti  Generálny konzulát SR v Krakove, za čo 
úprimne ďakujeme. 

Aby hosťom ešte lepšie trávilo, mohli si vychutnať tra-
dičné slovenské „hriatô“, teda zohriatu slivovicu s tukom 
(môže byť stopená slaninka, rozpustené maslo, ale výnim-
kou nie je ani husací tuk) a cukrom, resp. medom.

Prvé stretnuti e dopadlo nad očakávania dobre, o čom 
svedčí fakt, že vína ani slivovice nechýbalo a kapustnica sa 
zjedla všetka. Debata trvala do neskorého večera a nako-

niec sa posedenie skončilo 
pri hraných i spievaných 
slovenských šlágroch.

Verím že toto poduja-
ti e sa natrvalo zapíše do 
kalendára krakovských Slo-
vákov a už teraz v mene 
krakovskej miestnej skupiny 
pozývam všetkých na ďalšie 
predvianočné posedenie. 
Verím, že bude aspoň 
natoľko úspešné ako to, na 
ktoré už len s úsmevom na 
tvári neustále spomíname.  

Priestory redakcie sa zmenili na kuchyňu Na kapustnici si všetci pochutnali



21KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

autor    Milica Majeriková-Molitoris
Nový rok priniesol na celé Zamagurie i  do Kacvína poriadnu 

zimu a mráz. Teploty sa v noci klesali pod mínus dvadsať stupňov, 
ale Kacvínčanom napriek tomu nezamrzol úsmev na tvári. Všetci 
sa už tešili na novoročné oblátkové stretnutie, na ktorom možno 
vo víre zábavy aspoň na čas nechať rozmraziť občasné smútky 
i každodenné starosti. Nakoniec aj pani Zima značne povolila zo 
svojej mrazivej ctižiadosti a v sobotu 10. januára sme sa do Slo-
venského domu v Kacvíne brodili skôr cez vodu ako cez snehovú 
prikrývku. To však nikomu nevadilo, lebo vo vnútri vládla, ako 
obyčajne, príjemná novoročná atmosféra.

Okolo siedmej hodiny podvečer začali do Sloven-
ského domu prichádzať prví Kacvínčania všetkých 
vekových kategórií, ktorých sa tu nakoniec zišla 

viac ako stovka. Medzi hosťami nechýbali: miestny kňaz 
vdp. Marian Błaszczyk, kňaz zo susednej obce Nedeca 
vdp. Jozef Bednarčík, riaditeľka miestnej školy Magdalena 
Venit, či gen. tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír 
Molitoris. Prvýkrát na oblátkové stretnuti e zavítal aj no-
vozvolený vojt gminy Nižné Lapše Jakub Marek Jamróz. 
Sála, ako sa zvykne hovoriť, praskala vo švíkoch, čo opäť 

Novoročné stretnutie v Kacvíne

pripomenulo potrebu pribudovania scény, ktorá by určite 
vylepšila priestorovú situáciu pri organizácii takýchto pod-
ujatí .

Na úvod všetkých prítomných privítala predsedníčka 
miestnej skupiny SSP v Kacvíne Daniela Radecká, po ktorej 
prevzal slovo generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris. 
Obaja popriali zúčastneným všetko najlepšie v novom 
roku a počas oblátkového stretnuti a príjemnú zábavu. 
O tú sa postarali deti  učiace sa slovenský jazyk v miestnej 
základnej škole pod vedením Alžbety Górovej, mládežníc-
ka dychovka pôsobiaca pri MS SSP v Kacvíne pod taktov-
kou Stanisława Wojtaszka, dievčatá z dychovky s humor-
nou scénkou a nakoniec aj všetci tí , ktorí prišli s dobrou 
náladou a úsmevom na tvári.

Ako prvé vystúpili deti  s pásmom o narodení Ježiška, 
ktorému prišli vzdať hold pasti eri so svojimi skromnými 
darmi. V scénke nechýbali vti pné bonmoty a slovenské 
koledy, pri speve ktorých žiakov sprevádzal na akordeó-
ne Andrej Soja. Potešujúcou správou je, že každým rokom 
pribúda na scéne čoraz viac detí , čo je neklamným zna-

kom, že slovenčina je Kacvíne 
obľúbeným predmetom. Aj 
v tomto roku sa nám predsta-
vili piati  prváčikovia, a musíme 
povedať, že svoje prvé vystú-
penie zvládli veľmi dobre. Za 
to všetko patrí veľká vďaka už 
spomínanej pani učiteľke Ele 
Górovej, ktorá dokáže takto 
žiakov moti vovať a každoročne 
s nimi pripraviť pekný program 
v slovenskom jazyku.

V nastolenej sviatočnej 
atmosfére pokračovala mlá-
dežnícka dychovka. Tá si ako 
každoročne pripravila viacero 

Prítomných privítala predsedníčka MS SSP 
v Kacvíne D. Radecká

Zúčastnených pozdravil aj generálny 
tajomník SSP Ľ. Molitoris

Vojt gminy Nižné Lapše J. M. Jamróz 
v príhovore poďakoval všetkým za 
udržiavanie slovenskosti
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sviatočných skladieb, ktoré jej členovia nielen 
pekne zahrali, ale aj zaspievali. Ich spev nene-
chal chladným takmer nikoho zo zúčastnených 
a melódie vianočných kolied sa tak niesli naprieč 
celou sálou, a iste ich museli začuť aj náhodní 
okoloidúci.

Po vystúpení dychovky čakalo viacerých 
prítomných milé prekvapenie, ktoré pre nich pri-
pravila predsedníčka miestnej skupiny. Kacvín-
ske deti  v odeté v pekných miestnych krojoch si 
kyti cami kvetov ucti li, pri príležitosti  okrúhlych 
výročí, viaceré osobnosti  miestnej komunity. 
Dvadsiate výročie vysviacky oslávil v minulom 
roku vdp. Marian Błaszczyk. Kyti ca pre neho bola 
takti ež poďakovaním za udržiavanie slovenčiny 
v miestnom kostole. V tomto svätostánku záro-
veň už vyše päťdesiat rokov spríjemňuje svojim 
spevom a hrou na organe dni všedné i sviatočné 
organista Andrej Soja. Jemu takti ež patrila kyti ca 
kvetov a poďakovanie miestnej skupiny.

Ďalšou kyticou si predstavitelia miestnej skupiny ucti li 
manželov Molitorisovcov, ktorí vydržali v spoločnom zväz-
ku šesťdesiat rokov, pričom v slovenskom duchu spoločne 
vychovali päť detí . Miestna skupina nezabudla poďakovať 
ani dlhoročnému činiteľovi SSP a doručovateľovi Života 

Jánovi Venitovi, ktorý na porade Života oznámil, že túto 
činnosť už prenechá mladším kolegom. Všetkým pocte-
ným dychovka zahrala tuš a prítomní zaspievali tradičné 
„Živijó!“.

Potom už nastala očakávaná chvíľa posvätenia oblátok, 
krátkej modlitby a srdečných želaní, ktoré si pri lámaní ob-

látky všetci vzájomne vyslovovali. A keďže aj ľudí 
bolo veľa, aj prianí neúrekom, trvala táto chvíľa, 
keď sa vyslovené, ale i nevyslovené želania vzná-
šali sálou, pomerne dlho.

Po tomto čarovnom okamihu, ktorý napl-
nil sálu pozití vnou energiou, si na svoje prišli 
ti ež chuťové poháriky zúčastnených. Šikovné 
gazdinky pripravili chutné mäsko s kapustou 
a knedľou, pričom na stoloch nechýbali ani 
rôzne druhy koláčov, chlebíkov, či nápojov. 
V pestrej ponuke boli k dispozícii hádam všetky 
chute – sladké, slané, kyslé i horké, a každý si tak 
určite v priebehu podujati a našiel niečo chutné 
pod zub.

Bránice prítomných preverili na záver progra-
movej časti  dievčatá z dychovky, ktoré si vo vlast-
nej réžii pripravili humornú scénku pod názvom 
Familiada. Išlo o paródiu známej súťažnej tele-
víznej hry, v ktorej sa predstavili dva manželské 
páry z Kacvína. Okrem viacerých vti pných bon-

 Humorná scénka v podaní mladých Kacvínčaniek

Sviatočnú atmosféru umocnila mládežnícka dychovka pôsobiaca pri MS SSP v Kacvíne

Pri lámaní oblátky si krajania popriali všetko dobré
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Diváci sa počas programu dobre zabávali

motov si dali dievčatá záležať aj na výzdobe scény, ktorá 
sa hemžila vti pnými narážkami, najmä na rôzne reklamné 
spoty.

Po skončení programu sa slova ujal nedávno zvolený 
vojt gminy Jakub Marek Jamróz, ktorý pochádza zo sused-
nej obce Nedeca, avšak už dlhšiu dobu býva v Kacvíne. 
V prvom rade poďakoval za pozvanie na stretnuti e, kde si 
mohol vypočuť novoročné želania miestnych obyvateľov. 
Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa usilujú o udržiavanie 
slovenského jazyka a slovenskosti , keďže, ako pozname-

Gratulácie jubilantom a zaslúžilým činovníkom

nal, aj on sám má slovenské korene a navštevoval vyu-
čovanie slovenčiny. Túto skutočnosť následne deklaroval 
pokračovaním príhovoru v slovenskom jazyku, keď poprial 
všetkým prítomným dobrú a príjemnú zábavu.

A tá skutočne aj nasledovala. Harmoniky sa chyti l už 
viackrát spomínaný Andrej Soja a rozprúdil nefalšovanú 
veselicu. Ľudia spievali, bavili sa a dokonca sa vychyti li aj 
do tanca. Nový rok teda začal pozití vne a veselo a ostáva 
už len dúfať, že v takomto duchu bude pokračovať až do 
svojho konca. 
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 POVIEDKY NA VOĽNÚ CHVÍĽU

autor    Pavol Dobšinský

Tri práčky

Kedysi bývali v jednej hore tri ženy. Muži im voľakedy 
dávno, a to všetci traja odrazu, kdesi skapali, akoby 
sa pod zem prepadli, nebolo po nich ani chýru, ani 

slychu. Ženičky sa odvtedy živili tým, že bohatým mešťa-
nom prali šaty.

Po čase si za to pranie horko-ťažko nastískali toľko 
peňazí, že si mohli kúpiť mericu zrna, dali si ho zomlieť, 
múku preosiali, večer s kváskom zamiesili cesto, dali ho 
kysnúť a dohovorili sa, že vstanú ešte pred polnocou, aby 
mohli chlieb čo najskôr upiecť, lebo už dávno ani len chle-
bovú korku neochutnali. Aj vstali a že cesto dobre vykyslo, 
umiesili krásne guľaté pecné. Už bolo treba iba pec roz-
kúriť, a tu prišli na to, že v dome niet ani iskierky ohňa 
a kresadlo sa im voľakde zapotrošilo, nie a nie ho nájsť. 
Čo teraz? Neostávalo iné, len utekať do mesta, požičať si 
oheň a doniesť.

Bežala poň najstaršia, ale dlho neprichádzala a cesto 
v koryte kyslo a rástlo.

„Kde sa tá moce?” ozve sa prostredná práčka a odbehla 
oproti najstaršej, nech sa poponáhľa.

Tu najmladšej cesto z koryta už prevísalo cez okraje, 
a tie dve ešte nikde. A veru jej už bolo aj mrkotno samot-
nej a potme. Vyšla na priedomie, vyvolávala kamarátky, 
ale všade ticho, nik sa jej neohlásil. Už sa aj ona chcela 
vybrať tým dvom oproti, ale ešte si pomyslela, že by bolo 
dobre z toho cesta upiecť na uhlíkoch, čo tie dve nesú, pod-
plamenníky, nech aspoň trocha zaženú hlad. Veď aj jej už 
cigáni vyhrávali v bruchu. Vbehla teda do kuchyne, odtrhla 
tri rovnaké kúsky cesta a utekala kamarátkam v ústrety.

Beží, letí ako bez duše, len aby sa s nimi čo najskôr 
stretla a aspoň trocha si zajedli. Ale ani nevedela ako, 
zrazu sa ocitla v akomsi pustom úzkom úvoze. Cesta bola 
hlboko, z oboch strán sa týčili príkre brehy – nevie, ako 
von, ani či napravo, či naľavo treba cestu hľadať. A tak 
v tom strachu len beží, ženie sa vždy ďalej.

Tu stretne akéhosi bieleho pána na bielom koni a pred 
nimi beží psíček belko, všetci traja sú vychudnutí, vyziab-
nutí.

„Daj, Bože, šťastia, biely pánko,“ pozdravila sa žena. „Či 
ste tu dakde nestretli dve práčky, celkom také ženy, ako 
som ja?”

„Kdežeby som stretol! Ja na tejto ceste nestretávam 
vtáčika-letáčika, nieto ešte človiečika. Ale choď, o chvíľu 
stretneš môjho kamaráta, azda ti ten niečo povie o nich.”

Už by sa bola prešmykla popri nich, ale vtom jej ich 
prišlo ľúto a vraví:

„Ach, akí ste všetci traja vycivení, iste ani raz do týždňa 
nejedávate varené, vezmite si aspoň tento koláčik.“

S tým im hodila kúsok cesta, čo doma napochytro 
umiesila. Psíček ho hneď chytil a rozdelil na troje.

A už zase bežala, hnala sa tým úvozom. Onedlho stretla 
bledého pána na bledom koni a psíček bledko bežal pred 
nimi. Títo boli ešte vychudnutejší než predošlí.

„Daj, Bože, šťastia, bledý pánko,” pozdravila sa žena. 
„Nestretli ste tu dakde dve práčky, celkom také ženy, ako 
som ja?”

„Kdeže stretol, ja na tejto ceste vtáčika-letáčika nestre-
tám, nieto človiečika. Ale choď, o chvíľu stretneš môjho 
kamaráta, azda ti ten niečo povie o nich.”

Už by sa bola prešmykla popri nich, ale vtom jej aj 
týchto prišlo ľúto a vraví:

„Ach, Bože môj, vy dvaja ste ešte biednejší, než boli tí 
pred vami, nože, vezmite si aspoň tento koláčik!”

A hodila im druhy kúsok cesta, čo doma napochytro 
umiesila. Psíček ho hneď chytil a rozdelil na troje.

Zas bežala, hnala sa tým úvozom, onedlho stretla čier-
neho pána na čiernom koni a psíček černoško bežal pred 
nimi.

„Daj, Bože, šťastia, čierny pánko,” pozdravila sa žena. 
„Či ste tu dakde nestretli dve práčky, celkom také ženy, 
ako som ja?”

„Stretol-nestretol, čo je teba do nich?”
„Nuž, veď sú to moje kamarátky, išli po oheň do mes-

ta – jaj, ale čo to, vy ste najvychudnutejší na celom sve-
te, vezmite si aspoň tento koláčik,” uľútostilo sa žene 
čierneho pána.

S tým hodila tretí kúsok cesta psíčkovi, ten ho hneď na 
troje rozdelil a podal po kúsku pánovi a koňovi.

Ženička by sa bola zas prešmykla popri nich, ale teraz 
ju zastavil sám čierny.

„Postoj chvíľku,” vraví jej, „vypočuj si, čo poviem. 
A dobre si zapamätaj každé slovo, lebo ak nie, zle bude 
s tebou a aj s nami. Ty by si z tohto úvozu nikdy nevyšla, 
lebo sa točí dokola ako koleso. Ale ako budeš bežať, dávaj 
dobrý pozor, o chvíľu sa ti na jednom boku zaligoce sve-
tielko, k tomu choď! Prídeš k domu a tam na dvore stojí 
štós dreva a nad ním visí lampa. Tá ti posvieti na cestičku 
k domu. Nad prvými dverami visí kantár, ten potichučky 
zves, ale ani nešuchni! Ponáhľaj sa s ním cez tri izby, no 
ani nehlesni, čo by si tam čo videla. V tej tretej izbe spí za 
stolom strigôň. Hoď na neho ten kantár, ale rýchlo! On sa 
premení na šarkana, ty sa nič neboj, len ho vyveď na dvor, 
posaď na to drevo a podpáľ ho tou lampou, čo budeš niesť 
v ruke, nech tam zhorí. Vyslobodíš i seba, i nás, i svoje ka-
marátky. Času máš dosť, lebo že si mňa i mojich kamarátov 
zastavila a nachovala, pôjdeme pomalšie. A najdlhšie pôj-
dem ja sám, lebo ja som toho strigôňova noc, ten predo 
mnou je jeho mesiac a ten prvý zas jeho deň. My mu slúži-
me a on nám dáva iba toľko jesť, aby sme ani prirýchlo, ani 
pomaly nebehali. Tých predo mnou teraz nebudem súriť. 
Ešte raz ti pripomínam, urob všetko tak, ako som ti pove-
dal. A teraz už – môj jeden krok, tvoje tri!”

Čierny pán sa pohol a ona sa tiež nemohla oneskoriť. 
Tak len, neborka, bežala, bežala, až sa na pravej stra-
ne úvozu zablyslo svetielko. Prišla na dvor a lampa jej 
posvietila na cestičku k domu. Tam nad dverami visel 
kožený kantár. Ani nedýchala, ani nešuchla, keď ho skla-
dala dolu. Vojde do kuchyne, tu plno všelijakého riadu 
a kostí. Ešte väčšmi sa predesila. Príde do prvej izby – tu 
všelijaké luky, šípy, meče, putá, reťaze a bohvieaké nástro-
je na mučenie ľudí, o akých ona nikdy ani neslýchala. Tu 
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dobre že z nôh nespadla od laku. Ale nič, vojde do druhej 
izby, kde zasa stáli samé klietky a v nich pozatváraní ľudia. 
To si ich strigôň kŕmil na pečienku. Tu boli aj jej dve kama-
rátky, každá v osobitnej klietke. Našťastie všetci spali, lebo 
noc stále trvala, nuž nemal kto spustiť krik. Tichučko, iba 
po prstoch, sa prikradla k tretej izbe.

V tretej, zlatej izbe spal za stolom, nad ktorým večne 
horela lampa, sám strigôň.

„Aha, tu si!” zreval na ňu, len čo vrzla dvermi, a vstával 
hore.

Akurát sa toľko stihol nadvihnúť, koľko bolo treba, 
aby naňho mohla zahodiť kantár. Len čo mu ten kantár 
založila na krk, strigôň sa premenil na šarkana. Obluda 
revala a metala sa zo všetkých síl, ale márne. Ona ho 
chytila pevnejšie za ten kantár a on, keď už videl, že je 
v jej moci, dal sa viesť ako kuriatko.

Najmladšia práčka ho vyviedla na dvor, posadila na 
kopu dreva a drevo zapálila ohníkom z lampy. Strigôň zho-
rel na prach a popol. Keď oheň doháral, na obzore sa ob-
javil biely pán, keď oheň vyhasol a vychladol aj popol, bol 
už tam. Bol biely deň!

„Naozaj ma už nespoznávaš?” pýta sa biely pán. „Veď ja 
som tvoj muž, najmladší z troch kamarátov!”

Vtedy sa najmladšej práčke otvorili oči a poznala, že 
je to naozaj jej zmiznutý muž. V tej chvíli z kostí v druhej 
izbe ožili ľudia a z tých klietok povychádzali zajatci, me-
dzi nimi i jej kamarátky. Po chvíli tam už došli odkliatí aj tí 
dvaja – strigôňov mesiac a strigôňova noc. A to boli mu-
žovia jej kamarátok. Všetci najmladšej práčke ďakovali za 
oslobodenie. A mali jej za čo ďakovať, lebo strigôňa viac 
nebolo a v dome si nabrali bohatstva, čo všetkým stačilo 
na celý život. Tri ženičky už nikdy nemuseli bohatým 
pánom bielizeň prať. 

Salaš na Čertovici

Pri redikaní, t. j. pri prenášaní sa a prechodení z jed-
ného salaša na druhý, napríklad keď z bližších jarných 
salašov sťahujú sa ďalej na hole, kde cez leto pobud-

nú, aj inokedy, pri takomto teda redikaní nechže si bača 
nezabudne vatru z koliby von vyhádzať a strungy na košiari 
čečinou zaklásť, lebo ak to zamešká, tedy na takom mieste 
zlý duch - bodaj sa prepadol! - moc svoju privodí.

Raz redikali sa valasi a zabudli vatru vyhasiť a z koliby 
vymetať a strungy čečinou zaklásť. Tú noc zablúdil jeden 
pocestný v tých horách a bol rád, keď po dlhom sem i tam 
sa táraní na túto kolibu nahodil a v nej ohník našiel. Ohrial 
sa pri ohníčku a ľahol si na lavičku a zaspal.

Okolo polnoci len ho prebudí zvonenie zvoncov, bľača-
nie oviec a húkanie valachov. Valasi zohnali ovce na strun-
gy a vstúpili do koliby.

„A kto to tu?“ zavolal jeden z mladších.
„A čo teba do neho?“ okríkol ho bača. „To dáky pocest-

ný ustal, nech si odpočinie. Keď odvaríme, potom ho zobu-
díme a nachováme.“

Pocestný dobre tušil, že na nečisté miesto zablúdil, 
a zimný pot stal mu na čelo. Neosmelil sa len jedným pol 

okom kuknúť, čo robí sa to okolo neho. Valasi, chlapi ako 
buci, zaťali valašky do zrubov, zhodili z pleca cedidlá, nabili 
a zapiekli si pípky, umyli ruky a odišli na strungy dojiť.

Teraz dostal pocestný trochu ducha, zodvihol hlavu 
a ako sa zadivil? V kolibe, ktorú bol prázdnu našiel, stálo 
všetko, čo len na salaši treba. Tam popod strechu tiahol sa 
čistý podišiar; nad ním naložené na kolkoch krásne vyre-
závané čerpáky. Nad ohňom na kumháre visel kotál a len 
tak jasal sa od vatry. Všetko, čo bolo v kolibe, bolo čisto, 
krásno, lenže akýsi zádušný sírový tuch zavieval. Zavoňal 
pocestný, aká to tu čeliadka peleší sa; pomodlil sa, prežeh-
nal sa, vzal do ruky modlitebnú knižku a uložil sa znovu.

Sotva sa uložil, tu už počuje navracovať sa svojich hospo-
dárov. Dvaja z nich pritrepali veličiznú geletu mlieka a bača 
sadol si a kľagal. Keď zaklagal, odcedil a vyňal hrudu syra 
za polmece velikú; potom dali mlieko na kotál a varili urdu.

S úzkosťou čakal pocestný, čo z toho bude. Keď odvarili 
a ochladili, nalial bača za čerpák a odkrojil syra ako ovčí 
pysk a niesol pocestnému.

„No, vstaňže, vstaň, už je večera hotová; čo máme, 
dáme; zajedz si, zapi si s nami!“

„Zaplať vám pánboh tisícnásobne!“ poďakúval sa po-
cestný. „Ustal som, blúdil som, teraz mi nejde chuť do jed-
la; najlepší mi pokoj boží.“

„Pokoj boží?“ zaškľabil sa bača na pocestného. „Ba 
veru je dobrý aj kus syra a čerpák žinčice! Len sa ty napi 
a zajedz si: potom môžeš spať, trebárs do súdneho dňa.“

„Ďakujem vám pekne!“ odpovedal zasa pocestný. „Od-
ložte vy mne to len na ráno. Potom mi lepšie padne.“

„Dobre padne vtedy, keď jesto, a zle, keď niet!“ zareho-
tal sa bača hrozným rehotom a celá čeliadka za ním, takže 
sa zdalo, že celo stádo koni po hore erdží, až pocestnému 
vlasy dúpkom stáli.

„Len sa vy napite,“ núkal ho bača ďalej, strieľajúc naň 
očima. „Veď viete, že my valasi to neradi, keď nás niekto 
ohrdie; potom sa nám ovce zle daria.“

„Ale čo sa mu toľko ponúkaš?“ obrýkol sa jeden fúzač 
na baču, vyskočil od vatry a všetci ostatní za ním. „Capni 
mu syrom medzi oči! Nuž my jemu dobre, a on nám zle? 
Do kotla s ním!“

Bača zahnal sa rukou, že mu syr medzi oči začapí, a os-
tatní priskočili, že ho do kotla hodia; ale pocestný bol 
bystrejší: prežehnal sa a bačovi modlitebnú knihu prásk 
do tváre! Bačovi vystrelil oheň pyskom i očima a ostatní 
hegli sa od kríža, akoby ich bol vatráľom po pysku zavalil. 
Z kotla začala smola kypieť; hnusná smradľavá para kudli-
la sa z neho a s parou vystupovali všakové čudné potvory 
a začali tancovať „odzeme“ okolo pocestného, ktorý me-
dzitým zasa popadol svoj modlitebník a ním koleso okolo 
seba urobil. Už mu bolo na zadusenie!

Vtom zakikiríkal ďaleko v dedine kohút a len raz zah-
vízdlo - ale to nebolo, ako keď valach na ovce zahvízdne, 
ale ako keď víchor v škuline medzi dvoma skalami zasekne 
sa a zakvičí bolestne, - len raz zahvízdlo, a všetko prepadlo 
sa a belasý plameň vybuchol zo zeme.

Pocestný ostal bez seba na zemi ležať. Už bolo slnko vy-
soko, keď prišiel zas ku sebe; vzal si svoju kapsu na plece, 
tri razy sa prežehnal, a modliac sa pátriky, utekal z nečis-
tého miesta.  
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Orava očami prvákov – slovakistov
autor    Krzysztof  Wysowski

Študenti Inštitútu slovanských fi lológií Jagelovskej univerzity 
budú určite veľmi radi spomínať na integračný výjazd do Orávky, 
ktorý sa uskutočnil od 24. do 28. novembra 2014. Okrem po-
slucháčov prvého ročníka bulharskej, srbskej, chorvátskej a  če-
skej fi lológie sa zúčastnila, samozrejme, aj trinásťčlenná skupina 
slovakistov. Päť študentov a osem študentiek sa veľmi intenzív-
ne učilo po slovensky, ale tiež spoznávalo kultúru, tradície a hi-
stóriu Slovenska pod vedením lektoriek – Vlasty Juchniewiczovej 
a Adely Gabríkovej.

Strávili sme týždeň v malebnej dedinke Orávka neďa-
leko Jablonky v penzióne U Kazika a náš pobyt bol už 
typicky zimný, keďže hneď prvú noc po našom prí-

chode napadal sneh a Orávka vďaka tomu vyzerala ešte 
krajšie. Z Krakova nám cesta trvala necelé dve hodiny a už 
prvý deň poobede sme začali s výučbou. Po večeri naša 
skupina spievala slovenské ľudové piesne a pozreli sme si 
klasiku slovenskej kinematografi e – rozprávku Perinbaba.

Druhý deň vyzeral podobne, ale vyučovanie začalo 
hneď ráno a trvalo s prestávkou na obed celý deň. Zozná-
mili sme sa s charakterom slovenskej kultúry a spoločnos-
ti  i so slovenskou históriou a večer sme sa spoločne pozreli 
na fi lm Agnieszky Holland Jánošík. Pravdivá história v slo-
venčine.

Tretí  deň pobytu sme strávili poobedie prípravou tra-
dičných slovenských jedál – spolu s lektorkami sme uvarili 
šošovicovú polievku a pripravili sviatočný zemiakový šalát. 
Celej našej skupine všetko veľmi chuti lo a večer sme už 
začali spoločne skladať scenár slovakisti ckého predstave-
nia, keďže vo štvrtok večer mali študenti  každej fi lológie 
vystúpiť s prezentáciou pre ostatných.

Vo štvrtok po vyučovaní pokračovala príprava predsta-
venia aj s pomocou lektoriek, ktoré nám pomáhali pre-
kladať naše nápady z poľšti ny do slovenčiny. Naša krátka 
inscenácia rozprávala príbeh lásky Jurka a Aničky a bola 
ukončená veľkým fi nále – zaspievaním piesne Ona tańczy 
dla mnie z autorskej dielne skupiny Štvrtok – text odznel, 
samozrejme, po slovensky. S čistým svedomím môžem 
povedať, že naše predstavenie bolo najlepším bodom ve-
čera. Po ukončení programu pokračovala do neskorých 
večerných hodín tanečná zábava všetkých študentov i lek-
torov slavisti ky.

V piatok naša skupina po raňajkách vyrazila do Trste-
nej. Navští vili sme Kostol sv. Marti na a historické námesti e 
tohto malého, ale očarujúceho mestečka. V miestnom ob-
chode sme si všetci nakúpili najpopulárnejšie slovenské 
potraviny, najväčšej obľube sa (špeciálne po štvrtkovom 
večere) tešila kofola. Po obede sme sa vráti li do Orávky 
a potom už nasledovala cesta naspäť do Krakova.

Celý výjazd považujem za veľmi vydarený, plný zážitkov 
a poznatkov o jazyku nášho južného suseda, ale aj o jeho 
kultúre, histórii a spôsobe života. Pobyt v Orávke rozhod-
ne umocnil našu túžbu učiť sa slovenčinu a vzbudil aj hlbší 
záujem o Slovensko ako krajinu. 

Na veži Kostola sv. Martina v Trstenej
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autor    Tomasz Majta

Štúdium slovenčiny nie je v Poľsku jednoduchou 
a hlavne pochopenou záležitosťou. Nielen tohto-
roční, výnimočne početní, začínajúci slovakisti sa 

často stretávajú s nejednoznačným postojom zo stra-
ny nezainteresovaných ľudí. Základné otázky, ktoré 
im kladú, sú: 

1. Prečo ako Poliak študuješ slovenský jazyk, keď 
sú si naše jazyky také podobné, že možno väčšinu ro-
zumieť bez ťažkostí? 

2. Slovenčina? A čo budeš potom robiť?
3. Učíš sa o Slowackom? Čiže si polonista a poznáš 

iba tohto jedného autora?
4. Naozaj sa učíš po slovensky? Načo?
5. A na Slovensku sa nehovorí po česky?
A tak ďalej. Prípadne nastane ticho...
Nedali sme sa znechutiť podobnými komentármi a roz-

hodli sme sa pozrieť na druhú stranu Tatier so záujmom 
a potešením. Lebo poznávanie môže byť príjemné, ob-
zvlášť na intenzívnom kurze na poľskej Orave, keďže je to 
aj symbolické miesto.

Orava bola ako historický región istým spôsobom ná-
razníkovým pásmom medzi našimi krajinami. Bola a je 
miestom kultúrnej a obchodnej výmeny, ale stávala sa aj 
predmetom sporov. 

A tak sme sa zrazu ocitli na tomto mieste komplikova-
ných historicko-kultúrnych vzťahov, čo by kameňom do-
hodil od poľsko-slovenskej hranice. Šťastná trinástka slo-
vakistov sa ubytovala v dobrej nálade a podmienky priali 
výučbe a získavaniu nových informácií počas dňa, ale aj 
intenzívnej večernej integrácii.

Náš harmonogram bol prehľadný a systematický, ale 
nedalo sa hovoriť o žiadnej monotónnosti. Každý deň sme 
sa venovali štúdiu jazyka (gramatike a lexike) a potom nás 
čakali prednášky z histórie a kultúry, po ktorých ešte na-
sledovalo pozeranie filmov, spoločné spievanie a súťaže.

Nových vedomostí sme dostali veľké množstvo – oboz-
námili sme sa s rôznymi gramatickými štruktúrami a mno-
hými novým slovíčkami, ale mali sme aj možnosť vyskúšať 
si naše vedomosti v praxi. Najzaujímavejšou časťou výuč-
by boli, bezpochyby, kapitoly zo slovenskej kultúry, keďže 
hodín tohto typu ešte nemáme veľa. Aj keď sú naše krajiny 
blízkymi susedmi, nemožno povedať, že vzájomné pozna-
nie ich obyvateľov je dostatočné. Ba práve naopak – ty-
pický Poliak má veľký problém, keď si má spomenúť na 
akúkoľvek známu slovenskú osobnosť: spisovateľa, umel-
ca či politika – a naopak. Geografické vedomosti sa končia 
u Slovákov v Novom Targu a u Poliakov vo Vysokých Tat-
rách. Aj preto boli také mená ako Milan Rastislav Štefánik, 
Ľudovít Štúr, Miroslav Šatan či Rytmus pre väčšinu novo-
pečených študentov slovenčiny veľkou neznámou. A čo je 
horšie, obyčajní Poliaci si s najväčšou pravdepodobnosťou 
nespomenú na priezvisko žiadneho Slováka, možno okrem 
prípadných známych či Mareka Hamšíka. Rovnako si nie 
všetci boli vedomí existencie rôznych národnostných men-
šín alebo búrlivých premien v slovenskej histórii.

Vďaka tomuto kurzu sme sa o Slovensku dozvedeli viac 
než počas klasického vyučovania. Navyše môžem v mene 
všetkých účastníkov skonštatovať, že atmosféra bola nao-

zaj skvelá, mohli sme sa presved-
čiť, že slavisti sú jedna veľká – aj 
keď z času na čas trochu bláznivá 
– rodina. Vo štvrtok, v posledný 
večer výjazdu, sa uskutočnil ume-
lecký večierok – možno na svete 
jediná príležitosť vypočuť si veselé 
disco-polo v slovenskom jazyku.

Posledný deň sme využili blíz-
kosť slovenskej hranice a išli sme 
do Trstenej pozrieť si historické 
centrum a urobiť typický nákup 
Poliaka na Slovensku – pivo, ko-
folu či lentilky. Prekvapením bolo 
aj krátke posedenie v reštaurácii, 
kde sme si pod dozorom našich 
lektoriek museli všetko objednať 
po slovensky. Je asi jasné, že bolo 
fantasticky. Len škoda, že už je ko-
niec. 

Múzeum v kostolnej veži v Trstenej

Všetko je uvarené – ide sa večerať
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Prezident udelil vyznamenania
Slovenský prezident Andrej Kiska udelil začiatkom ja-

nuára, pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slo-
venskej republiky, vyznamenania desiatim osobnostiam 
slovenského spoločenského života. Radom Ľudovíta Štúra 
I. triedy bol poctený in memoriam historik, filozof a poli-
tológ Milan Zemko, Radom Ľudovíta Štúra II. triedy jeden 
zo zakladateľov slovenskej psychiatrie Jozef Kafka, dizaj-
nér, sochár a konštruktér Štefan Klein, sociologička Helena 

 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Výnimky pre vrátenie občianstva
Od prvého februára bude možnosť 

požiadať Ministerstvo vnútra o vrátenie 
slovenského občianstva, v prípade ak ste 
o neho prišli prijatím občianstva iného 
štátu. Pri rozhodovaní o žiadosti sa bude 
prihliadať na skutočnosti, ktoré boli dô-
vodom straty občianstva a na spôsob 
a podmienky, akým žiadateľ cudzie ob-
čianstvo nadobudol. Dôležitým faktorom 
by mal byť predovšetkým trvalý pobyt 
žiadateľa na území iného štátu. (mm-m)

Splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
V polovici januára rozhodla slovenská vláda o vytvorení 

postu splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie. Jeho 
hlavnou úlohou by malo byť zabezpečenie koordinácie pl-
nenia úloh v oblasti podpory a rozvoja výskumu a inovácií 
v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu a ďalšími stratégiami, programami a plánmi 
v komparácii so smerovaním Európskej únie v oblasti 
výskumu a inovácií, najmä v zapájaní sa slovenských sub-
jektov do Európskeho výskumného a inovačného priesto-
ru. Splnomocnencom by sa mal stať odvolaný predseda 
Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek. (mm-m)

Lyžovačka v Malej Frankovej
V januári na Zamagurí pribudla ďalšia lyžiarska trasa, 

keď bola desiaty deň tohto mesiaca v rámci lyžiarskeho 
komplexu Ski Bachledova otvorená nová zjazdovka Fur-
manec I. Nachádza sa v peknom prírodnom prostredí ma-
lebnej zamagurskej obce Malá Franková. Zjazdovka patrí 
medzi stredne ťažké trasy, s dĺžkou 1100 a prevýšením  
235 metrov. V nasledujúcom období by k nej mala pribud-

Woleková a Radom Ľudovíta Štúra III. triedy odborník v ob-
lasti progresívnych keramických materiálov a novozvolený 
šéf Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Pribinov kríž  
I. triedy získala dlhoročná baletka Slovenského národné-
ho divadla Augusta Heréniová-Starostová, Pribinov kríž  
II. triedy filmový kritik a publicista Pavol Branko, hudobník 
Marián Varga a spisovateľ Pavel Vilikovský. Medailu prezi-
denta Slovenskej republiky si odniesol skladateľ, koncert-
ný organista, dirigent a pedagóg Ján Valach. (mm-m)

Vlakové spojenie Slovenska a Poľska
V decembri minulého roku začala opätovne fungovať 

železničná doprava spájajúca Slovensko s Poľskom. Odte-
raz sa vlakom môžete dostať z Varšavy do Žiliny, pričom 
cesta trvá necelých šesť hodín a vedie na Slovensko cez 
Moravu, konkrétne cez stanice: Zawiercie, Sosnowiec, Ka-
tovice, Tychy, Pszczyna, Zebrzydowice, Bohumín, Karviná, 
Český Těšín, Návsí, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Cena jed-
nostranného lístka je 220 zl., spiatočného 320 zl., pričom 
deti do 4 rokov môžu cestovať zadarmo a deti do 12 rokov 
s 50% zľavou. (mm-m)
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núť ešte ďalšia zjazdovka Furmanec II., na ktorej si budete 
môcť vychutnať pôžitok z jazdy v dĺžke 1380 metrov. (mm-m)

Betlehem na Rainerovej chate
Počas sviatku Troch kráľov, teda 6. januára, sa už tra-

dične uskutočnil na Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách  
príchod betlehemcov z Lendaku, ktorí sa prišli pokloniť 
Ježiškovi v „snežnom betleheme“. Ten už niekoľko rokov 
pravidelne buduje chatár Peter Petras, aj keď tento rok to 
bolo pre nedostatok snehu veľmi náročné. Nakoniec sa 
však všetko podarilo a stovky turistov si mohli v mrazivom, 
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ale zároveň peknom slnečnom počasí užiť goralsko-slo-
venské koledovanie i muziku. Ak ste si snežný betlehem 
nestihli pozrieť, nezúfajte, bude stáť pri Rainerovej chate, 
až kým ho slniečko celkom nerozpustí. Chatár navyše plá-
nuje aj postavenie veľkej snehovej sochy gorala a tradič-
ného veľkonočného vajca. A ak by ste napriek tomu mali 
ľadových sôch málo, tak na neďalekom Hrebienku môžete 
nájsť celý ľadový chrám s ľadovým oltárom a inými socha-
mi. (mm-m)

Spoločný turistický priestor Spiša
Koncom minulého roku bol slávnostne ukončený spo-

ločný projekt mesta Spišská Stará Ves, obce Osturňa a gmi-
ny Nižné Lapše, v rámci ktorého boli opravené viaceré 
objekty. V jedinom zamagurskom mestečku sa do nového 
šatu obliekol kultúrny dom, v Osturni budova bývalej školy 
a v gmine Nižné Lapše bývalá slovenská škola v Kacvíne. 
Súčasťou projektu je aj brožúrka prezentujúca jednotlivé 
obce a ich projektové úspechy, ktorú vydalo vydavateľstvo 
Goralinga v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. Počas sláv-
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rie a prosí o vyslobodenie. 
Keďže sa sen niekoľkokrát 
opakoval, po súhlase pred-
stavených sochu skutočne 
našiel a dodnes je súčasťou 
baziliky. Občianske združe-
nie špirituála Jána Čarno-
gurského aj preto organi-
zuje spomienkové akcie pri 
príležitosti jeho narodenia 
v zimných mesiacoch v Kež-
marku a pri príležitosti jeho úmrtia v rodnej obci v Malej 
Frankovej, kde je pochovaný. Slávnostnú svätú omšu ce-
lebroval Mons. Prof. PaedDr., ICLic. Ján Duda, PhD., súdny 
vikár spišskej diecézy a kazateľom bol PhDr. Ondrej Šte-
faňák, PhD., vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Ďalej boli prítomní  Mons. 
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., Mons. ThDr. Alojz  
Frankovský, PhD., ThDr. Anton Oparty, ICLic. Jakub Grich 
a ďalší kňazi. Túžbou aj nádejou organizátorov je, aby sa 
začal proces blahorečenia jeho osoby. Spomienkovú sláv-
nosť natáčala Kežmarská televízia, môžete si ju pozrieť na 
jej internetovej stránke. (Jozef Kromka)

Najvyššia návštevnosť 
Ľubovnianskeho múzea

V roku 2014 zaznamenalo 
Ľubovnianske múzeum v Sta-
rej Ľubovni historicky najvyš-
šiu návštevnosť, keď si expo-
zície hradu i skanzenu prišlo 
pozrieť takmer 145 700 platia-
cich návštevníkov. Je to o 3700 
záujemcov viac ako bol dote-
rajší rekord z roku 2008, ktorý 
je považovaný za najúspešnej-
ší pre slovenské subjekty ces-
tovného ruchu, pričom nárast 
bol zaznamenaný najmä zo 
strany slovenských a poľských 
turistov. Múzeum aj v tomto roku pripravuje množstvo 
zaujímavých akcií, ktoré by mohli pritiahnuť ďalších záu-
jemcov. Viac informácií získate na webovej stránke www.
hradlubovna.sk. (mm-m)

Zmena slovenských hraníc
V najbližšom čase by malo Slovensko podpísať so svo-

jim južným susedom Maďarskom novú zmluvu o štátnej 
hranici. Spoločná hranica sa zmení v oblasti riek, a to z tzv. 
pohyblivej na nepohyblivú, keďže pohyblivá hranica spô-
sobovala v praxi zdĺhavé právne riešenia dôsledkov priro-
dzených zmien polohy koryta hraničných vodných tokov. 
Na základe novej zmluvy si obe krajiny vymenia časti štát-
neho územia v rovnakej rozlohe, pričom pôjde o tisícky 
metrov štvorcových. Všetky stavby, zariadenia a porasty, 
ktoré budú na vymenených územiach, pripadnú do vlast-
níctva druhého štátu. (mm-m)

nostného ukončenia projektu, ktoré sa konalo 15. decem-
bra v Spišskej Starej Vsi, hovorili o pozitívach vzájomnej 
spolupráce primátor mesta Ing. Jozef Harabin, starostka 
Osturne Kristína Gregoričková i vojt gminy Nižné Lapše Ja-
kub Marek Jamróz, ktorý všetkých milo prekvapil, keď sa 
ako rodák z Nedece prihovoril auditóriu peknou slovenči-
nou. (mm-m)

Spomienka na významnú osobnosť
Dňa 10. januára 2015 sa v Bazilike sv. kríža v Kežmarku 

uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 111 rokov 
od narodenia rodáka z Malej Frankovej, špirituála Kňaz-
ského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapi-
tule ThDr. Jána Čarnogurského, ktorý žil a zomrel v povesti 
svätosti. V rokoch 1929 až 1936 pôsobil v Kežmarku ako 
kaplán. Z týchto čias pochádza aj zvláštna udalosť, keď mal 
sen, že na malom chóre je zamurovaná socha Panny Má-
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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.

Blahoželanie k narodeninám Małgorzate Kurnato-
vej z Novej Belej, ktorá 11. januára 2015 oslávila krásne 
18. narodeniny, zasielajú kamarátky zo základnej školy.

***
Keby Ti každý dal osemnásť bozkov, 
asi to nezvládneš a padneš pod stôl.
Dáme Ti po jednom, no budú sladké. 
Budú aj horúce, ale nie krátke.
Veď osemnásť rokov máš práve teraz, 
na tento veľký deň myslel si neraz.
Osemnásť sviečok Ti do očí svieti , 
vo váze kúpu sa oslavné kvety.
Do ďalších rokov Ti prajeme 
veľa zdravia, mnoho úspechov 
a životného elánu.

 
Táto gratulácia patrí Mateuszowi Kołodziejowi z No-

vej Belej, ktorý 29. decembra vkročil do dospelosti . Zasie-
lajú mu ju sestra Justí na, rodičia, starí rodičia, tety, ujo-
via, bratranci a sesternice.

***

„Mosty medzi mestami“
V  predvianočnom období sa konajú viaceré akcie a  jarmoky 

v rozličných mestách na Slovensku i v Poľsku a po celom svete. Je 
to spôsob ako zdôrazniť blížiace sa sviatky a ich čaro. 

V Krakove sa už niekoľko rokov konajú predvianočné 
trhy a v rámci sprievodného programu s názvom 
„Mosty medzi mestami“ 2014 prebiehali kultúrne 

vystúpenia mladých umelcov z Poľska, Slovenska a Ukra-
jiny. Je to medzinárodný projekt, ktorý sa realizuje skoro 
dvadsať rokov a podieľajú sa na ňom Brati slava, Krakov 
a Ľvov. Ide o propagáciu národných kultúr týchto krajín, 
tradícií a zvykov v podaní mladých interpretov. V rámci vla-
ňajšieho programu sa na krakovskom námestí  prezentova-
li folklórne súbory: Dolina z Brati slavy a Šebeš z Vyšnej Še-
bastovej, ako aj umelecké skupiny detí  z kultúrneho domu 
vo Ľvove. Účinkujúci priniesli so sebou rázovitý slovenský 
folklór a zaspievali aj slovenské koledy. Z domácich inter-
pretov vystúpili umelecké zoskupenia pracujúce pri Cen-
tre kultúry H. Jordana v Krakove, ktoré nacvičujú v krakov-
ských základných a stredných školách, o.i. tanečná skupina 

„Rytm“ cvičiaca pri základnej škole č. 7, „Małe słomianki“, 
„Nutki“ a ďalšie. Do programu sa vždy zapájajú aj ďalšie 
kultúrne centra pôsobiace na území mesta Krakova. 

Realizátormi projektu je Centrum kultúry H. Jordana 
a fi rma ARTIM – organizátor vianočných trhov v Krako-
ve. Podujati e sa konalo pod zášti tou mesta Krakova a za 
účasti  generálneho konzula Slovenskej republiky v Krako-
ve a konzula Ukrajiny v Krakove. Na oplátku sa poľskí mla-
dí interpreti  zúčastnili predvianočných trhov v Brati slave 
v dňoch 5. až 7.12.2014. Na Ukrajinu sa účinkujúci pobrali 
zasa v januári 2015, keď tam bolo sviatočné obdobie. Tie-
to spoločné stretnuti a prispievajú k vytváraniu siete spo-
ločnej spolupráce nielen medzi mestami, ale aj mladými 
umelcami. (aj)

Drahý otec,
otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa s radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.
Nech Ti úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj
s nami tento krásny svet.
Nech Ťa Pán Boh v opatere má 
a pevného zdravia Ti dá.

Blahoprianie patrí Franti škovi Pivovarčíkovi z Kacvína, 
ktorý 20. januára oslávil krásne 74. narodeniny, ku ktorým 
mu gratuláciu zaslali deti  s rodinami a ostatná rodina.

***
Gaudeamus včera stí chlo, 
dnes je život pred Tebou,
a ten beží strašne rýchlo, 
chráň sa pred prehrami!
Zápočty a skúšky kruté 
iste sú už zabudnuté.
Nový index – čisté stránky. 
Život Ti dá do nich známky.

Gratuláciu zasielame Alžbe-
te Górovej z Kacvína, ktorá 
vlaňajší rok uzavrela s pekným 
výsledkom ukončenia vysoko-
školského štúdia v odbore prá-
vo na Fakulte práva, administratí vy a medzinárodných vzťa-
hov Krakovskej akadémie Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
a získala ti tul magistra práva. Srdečne jej k tomu blahoželá 
celá rodina a priatelia.



***
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V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnilo 
stretnutie so slovenským reprezentantom Ondrejom 
Dudom, ktorý po prestupe z MFK Košice od febru-

ára 2014 veľmi úspešne pôsobí v najkvalitnejšom poľskom 
futbalovom klube Legia Varšava. Podujatie v zaplnenej ga-

Vo výstavných priestoroch Slovenského inštitútu 
vo Varšave jeho riaditeľ Milan Novotný a riadi-
teľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Ža-

benský ešte v predvianočnom období otvorili dve vý-
stavy, sprítomňujúce posolstvo Vianoc v ich tradičnej 
podobe formou drevených plastík i výtvarných prác. 
Prvá, pod názvom Apoštoli, ako ucelená kolekcia prezen-
tuje sakrálne diela oravských a poľských rezbárov, ktoré 
vznikli počas medzinárodného rezbárskeho plenéra reali-
zovaného v Sihelnom. Drevené plastiky 12 apoštolov a Je-
žiša Krista tvoria celok, pričom každá z nich si zachováva 
jedinečný rukopis autora. 

Druhá z výstav, pod názvom Vianočná pohľadnica, je 
výberom najkrajších diel z 11. ročníka medzinárodnej sú-
ťaže detských výtvarných prác s vianočnou tematikou. Na 
dvadsiatich paneloch sa so svojimi návrhmi vianočných 
pohľadníc prezentujú deti zo Slovenska, Poľska, Českej 
republiky, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska a Chorvátska. 

Slovenský večer v Sloven skom inštitúte vo Varšave
Otvorenie výstav M. Novotným a M. Žabenským

Do aktuálneho ročníka súťaže poslalo svoje práce vyše 
5000 detí z 311 škôl z uvedených krajín. Témou prác 
sú vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy.  
V sprievodnom programe slovenský hudobný folklór 
úspešne prezentoval multiinštrumentalista a cechmajster 
Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka zo Sloven-
skej Ľupče, ktorý nielen zručne zahral na píšťalkách, fujare 
či gajdách, ale fundovane i slovom priblížil slovenskú ľudo-
vú kultúru. Manželia Kováčikovci z Námestova početným 
návštevníkom „slovenského večera“ prezentovali ručné 
zdobenie tradičných perníkov. Úspešné podujatie, v zá-
vere ktorého bola podávaná ,,predvianočná“ kapustnica, 
pripravil Slovenský inštitút vo Varšave vďaka ústretovosti 
a výbornej spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom 
v Dolnom Kubíne, organizáciou v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Žilinského samosprávneho kraja.

Ľ. Miller

Organizátori úspešného podujatia - pracovníci SI Varšava a aktívni účastníci z Oravy 
- riaditeľ M. Žabenský, gajdoš Ľ. Tatarka a manželia Kováčikovci

Slovenský športovec Ondrej Duda
lérii inštitútu otvoril jeho riaditeľ Milan Novotný v repre-
zentačnom drese Slovenskej republiky.

Jeden z najlepších hráčov aktuálneho ročníka najvyššej 
poľskej ligy O. Duda v následnej 90-minútovej diskusii ply-
nulou poľštinou odpovedal na otázky športových novinárov 

i laickej verejnosti, týkajúce sa jeho futbalo-
vých začiatkov na Slovensku, doterajšieho pô-
sobenia vo varšavskej Legii, ale aj jeho štartov 
v slovenskej mládežníckej i nedávneho debutu 
v seniorskej reprezentácii a plánov do budúc-
nosti. Po následnej autogramiáde bolo 20 vy-
losovaných návštevníkov odmenených dresmi 
a rôznymi prezentačnými predmetmi, ktoré 
pre túto príležitosť venoval Ondrej Duda, Du-
šan Kuciak - ďalší úspešný Slovák v drese Legie 
Varšava a Slovenský futbalový zväz.

Podujatie s mimoriadne priaznivým ohla-
som jeho početných účastníkov, ako aj via-
cerých poľských médií pripravil Slovenský 
inštitút vo Varšave, ktorý chce v budúcnosti 
pokračovať v cykle stretnutí poľskej verejnosti 
so známymi Slovákmi pôsobiacimi v Poľsku. 

Ľ. Miller
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Slovanský deň na Sliezskej univerzite

Dňa 4. decembra 2014 sa na Filologickej fakulte Sliez-
skej univerzity v Sosnovci konala každoročná tradič-
ná udalosť Slovanský deň. Študenti  slavisti ky pripra-

vili stánky, v ktorých predstavili tradície, kultúru, typické 
jedlo a rôzne zaujímavé informácie o slovanských kraji-
nách. Podujati a sa zúčastnili skupiny prezentujúсe Sloven-
sko, Srbsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česko a Macedónsko. Skupiny medzi sebou 
vzájomne súťažili v prezentovaní danej krajiny. 

Tento deň je každoročnou tradíciou univerzity a orga-
nizuje ho študentská slavisti cká organizácia „Światowid”. 
Udalosť sa vždy koná na začiatku decembra a každý rok 
je zvolená určitá téma, ktorú študenti  spracúvajú v rámci 
powerpointových prezentácií. Tento rok sa prezentovali vy-
nálezy slovanských krajín. Okrem toho, slovakisti  si už tra-
dične volia i vlastné temati cké zameranie stanoviska. Pred 
dvoma rokmi to bol folklór, minulý rok zasa jánošíkovská 

tradícia. Tento rok sa rozhodli ísť iným, originálnym sme-
rom a spojili temati ku svojho stánku s oslavou 70. výročia 
Slovenského národného povstania a Varšavského povsta-
nia a všetko pripravili vo vojenskom štýle. Bol postavený 
stan, imitácia ohniska a rôzne iné vojenské dekorácie. Štu-
denti  slovakisti ky všetkých ročníkov mali aj temati cky la-
dené oblečenie. Vďaka Slovenskému inšti tútu vo Varšave 
si mali možnosť zapožičať uniformu z Múzea SNP z Banskej 
Bystrice. V stánku mali rôzne prospekty a informácie pre-
zentujúce Slovenskú republiku. Nezabudli ani na tradičné 
občerstvenie, rôzne druhy mäsových pochúťok, údeného 
syra, bryndzovú pomazánku, či typické slovenské nápoje 
(Kofola, Vinea, Rajec) a klasický jablkový koláč. Počas celej 
slávnosti  hrala slovenská vojenská hudba a študenti  slo-
vakisti ky všetkých ročníkov zaspievali ľudové piesne Tam 
okolo valala a Tam pod Tatrami. 

Świetłana Bartoszczuk

 ČITATELIA – REDAKCIA

Slovenské sv. omše v Krakove
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný 

utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.

Spišská Stará Ves - farnosť  Nanebovzati a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.

Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a fi liál-
ka Malá Franková o  9.00 hod.

Ždiar – farnosť Navští venia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 
hod., fi liálka Tatranská Javorina – kostolík sv. Anny 
o 11.00 hod.

Trstená - farnosť sv. Marti na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

•  január – 27.01.2015
•  február – 24.02.2015
•  marec – 31.03.2015
•  apríl – 28.04.2015
•  máj – 26.05.2015
•  jún – 30.06.2015

•  júl – 28.07.2015
•  august – 25.08.2015
•  september – 29.09.2015
•  október – 27.10.2015
•  november – 24.11.2015
•  december – 29.12.2015

Slovenské sv. omše v nedeľu a sviatky 
na Spiši a Orave
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Marti na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasti ána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojili: krajania Helena 

a Franti šek Kopačkovci z Kacvína sumou 200,- zlotých, 
kt orú venovali na činnosť Miestnej skupiny Spolku Slo-
vákov v Poľsku v Kacvíne. Srdečne ďakujeme. A zvláštne 
poďakovanie vyjadruje aj miestna skupina.

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.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 4. decembra 2014 zomrel v No-

vej Belej vo veku 76 rokov krajan

ANTON MIŠKOVIČ
Zosnulý bol členom miestnej skupi-

ny a verným čitateľom časopisu Život. 
Spolu s manželkou, ktorá ho predne-
dávnom opustila, prežili vyše päťdesiat 
rokov spolu a vychovali päť detí. Odi-

šiel od nás dobrý krajan, starostlivý otec, dedo, svokor, 
pradedo a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 3. septembra 2014 zomrel po 
ťažkej chorobe v Čiernej Hore vo veku 
51 rokov krajan

ANDREJ SARNA
Zosnulý bol čitateľom Života. Odi-

šiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
syn, brat, švagor, strýko a ujo. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore

Dňa 8. novembra 2014 zomrela 
v Nedeci vo veku 73 rokov krajanka

ANNA PIĄTEKOVÁ
rodená Lopatová

Zosnulá bola vernou krajankou a čita-
teľkou Života. Odišla od nás dobrá krajan-
ka, starostlivá manželka, matka, babička, 
teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Dňa 12. októbra 2014 zomrela 
v Lubine vo veku 66 rokov krajanka

MÁRIA GROMANOVÁ
rodená Lacniaková

Zosnulá pochádzala z Jurgova a bý-
vala na Slovensku v Lubine. Navštevo-
vala svoju rodnú obec a živo sa zau-

jímala o osudy Slovákov v Poľsku. Patrila medzi verných 
čitateľov Života, ktorý bol pre ňu zrkadlom diania v kra-
janskom 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 3. októbra 2014 zomrel v Krem-
pachoch vo veku 85 rokov krajan

JÁN SURMA
Zosnulý bol členom Miestnej sku-

piny Spolku Slovákov v Poľsku a ver-
ným čitateľom Života. Mal početnú 
rodinu, ktorá mu robila radosť. Odi-
šiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
manžel, otec, dedo a pradedo. Nech 

odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

Dňa 21. novembra 2014 zomrela 
vo Fridmane vo veku 90 rokov kra-
janka

ALŽBETA 
TOMAŠKOVIČOVÁ

rodená Kutarňová
Zosnulá bola dlhoročnou členkou 

miestnej skupiny Spolku a vernou 
čitateľkou časopisu Život. Spolu s manželom, ktorý bol 
odbojárom, prežili dlhé roky spolu. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá matka, babička a prababička. Nech 
odpočíva v pokoji!

Dňa 26. novembra 2014 zomrela 
vo Fridmane vo veku 79 rokov kra-
janka

ŠTEFÁNIA 
WODZIAKOVÁ

rodená Markovičová
Zosnulá bola vernou čitateľkou 

Života. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá matka, babička, prababička a sestra. Nech od-
počíva v pokoji!

Dňa 29. novembra 2014 zomrel 
vo Fridmane vo veku 86 rokov kra-
jan

ANTON MYŚLIWIEC
Zosnulý bol čitateľom Života. 

Odišiel od nás dobrý krajan, sta-
rostlivý otec, dedo, pradedo a brat. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

 ČITATELIA – REDAKCIA
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Viete, že  vo vesmíre je ticho? Zvuk sa šíri vzduchom a vo vesmíre je predsa vzduchoprázdno.  
(nájdi na obrázkoch 5 rozdielov)

V tomto čísle sme pre vás pripravili podoby snehuliakov z viacerých svetadielov. Deti  z rôznych 
končín sveta sa stretli na severe a urobili snehuliakov. Skúste uhádnuť, ktorého snehuliaka urobilo, 
ktoré dieťa? Svoje riešenia nám pošlite do redakcie a odmeníme vás peknými slovenskými knihami 

nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V decembri sme odmenili: Oli-
vera Kaczmarczyka zo Švédska a Júliu a Emíliu Pacigové z Krempách.

Milé deti,

 MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM
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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.

Zvedavosť objaviteľa bola silná. Opatrne som sa posunul 
na konári, aby som dovidel do „kuchyne“ stromáčikov. Tam 
bolo fakt ako vo včeľom úli. 
Všetko sa to mihotalo v takej 
rýchlosti , že som musel pri-
žmúriť oči a silou vôle sa sú-
strediť na jednotlivé stano-
višti a. Moju pozornosť ihneď 
upútal zvláštny stroj. Dve veľ-
ké kolesá sa krúti li a medzi 
ne ľudkovia trpezlivo vsúvali 
veľké vysušené stonky rastli-
ny. Och, až som sa zahanbil, 
že mi to hneď nedošlo – veď 
je to mlyn! Čakal som, že 
uvidím malinkých odlietať 
s plnými vrecami, ale nedo-
cenil som múdrosť a hlavne 
prakti ckosť mojich priateľov. Žiadna ťažká práca! Z mlyna 
toti ž múku odvádzalo nenápadné potrubie priamo do veľ-
kých nádob na varenie. Ešte jedno potrubie som spozoro-
val. Práve vtedy malý človiečik uvoľnil nejaký mechanizmus 
a do veľkého kotla sa liala voda. Vodovod? (Len mi nechcite 
povedať, že máte aj mixér!?) Akoby to všetko reagovalo na 
moje myšlienky. Veľká nádoba sa zrazu začala chvieť, nepra-
videlne sa triasla a otáčala. Tušil som, odkiaľ vietor fúka... 
teda skôr – odkiaľ gravisystém fúka! V nádobe pomaly hust-
lo cesto, ktoré starostlivo kontroloval biely človiečik. Prav-
depodobne uznal, že cesto je pripravené, lebo uvoľnil ďalšiu 
páčku a zo spodku nádoby sa v pravidelných dávkach spúš-
ťala chlebová hmota, priamo do zmenšeniny toboganu. A 
po ňom sa bochníčky gúľali smerom k piecke. Dokonalé! 
Okolo pece boli aj iné malé variče a ohniská, na ktorých stáli 
hrnce, pekáče, nádoby veľké i miniatúrne. Okolo nich doslo-
va krúžili stovky stromových ľudí. Tu vyberali z trúby okrúhle 
koláčiky a polievali ich medovou polevou, pri nich skupina 

Spoločenstvo stromových ľudí 
a záhradná slávnosť II.

kuchárov dochucovala polievku v obrovskom modrom hrnci 
a hneď vedľa nalievali maličkí ľudkovia do mišti čiek biely pu-
ding. Asi najrušnejšie bolo v časti  napravo odo mňa. Tram-
tadadáá, vitajte na mega-grilovačke! Na najčudnejšom grile, 
aký som doposiaľ videl – dlhočiznom korýtku, v ktorom sa 
červenali drevené uhlíky – sa do zlati sta opekali tučné fa-
zuľky. Stromáčikovia ich špeciálnymi paličkami postrkovali 
z jedného kraja na druhý a keď prišli na koniec grilu, hotovú 
fazuľku skotúľali do ďalšieho špeci-potrubia. To prenieslo 
horúce voňavé jedlo rovno na prestretý stôl. Verili by ste, 
že som bol z toľkého pozorovania absolútne unavený? A to 
sa ani len nezačala slávnosť! Čas tu beží veľmi čudne. Vôbec 
som si netrúfol odhadnúť koľko minút či hodín som trávil 
pozorovaním príprav. Slnko však bolo poriadne nízko, preto 
myslím, že bol podvečer. Pocíti l som zvláštne napäti e. Ak-
ti vita stromáčikov sa zrazu výrazne stlmila. Žeby sa blížilo 
slávnostné otvorenie? Chvíľu bolo nezvyčajné úplné ti cho. 
A potom ... ten zvuk! Uf, prebehli mi po chrbte zimomriav-
ky. Neskutočné! Skúšali ste niekedy fúkať do prázdnej fľ aše? 
Hlboký tón. Trúbenie. A teraz – stonásobne silnejšie! Dlhý, 
hlboký, slávnostný tón. Slzy v očiach. A potom opäť ti cho. 
Nič. Až v jednej sekunde sa všade naokolo rozsvieti lo ti síc 
sveti elok. Malé lampášiky sa rozžiarili ako náhrada za sln-
ko, ktoré práve zapadlo. Úžasné divadlo. Dômyselne vyre-
závané listy som obdivoval aj za bieleho dňa, ale teraz? Ja 

som strati l reč. Ústa otvore-
né. Oči prebehovali z mies-
ta na miesto. Lampášikmi 
nasvietené listy toti ž všade 
naokolo premietali čaro-
krásne ti eňové obrazy. Pod-
cenil som stromáčikov, keď 
som si myslel, že ozdoba je 
rozmiestnená všelijako. Toto 
veľkolepé svetelné divadlo 
malo svoj dokonalý plán. 
Vyrezávané krajinomaľby 
svieti li do diaľky a vytvárali 
dojem neuveriteľne krásnej, 
slobodnej, šírošírej krajiny. 
Čistý priestor zlatého svetla. 

Ako v nebi! Na konáre topoľa sa premietli kvety, plody a vša-
kovaké ornamenty. Celý strom sa akoby obliekol do svetel-
ných šiat. A vyrezávané portréty, ktoré som popoludní tak 
obdivoval? Tie zaplnili priestor medzi stromáčikmi. Prebles-
kovali pomedzi nich, tu sa objavili, tu zmizli. Akoby sa po-
hybovali, akoby zrazu ožili. Možno sú to portréty stromo-
vých ľudí, ktorí už nie sú medzi živými. A moji priatelia si ich 
takto, svetelnou hrou, každý rok privolajú medzi seba. Majú 
malé, ale veľmi dobré srdiečka. Sklonil som hlavu. A vtedy 
som si všimol, že sveti elkujem aj ja. Ešteže viem čítať odza-
du. Na mojej mikine bol toti ž nápis: „Priateľ.“ Rozbúchalo 
sa mi srdce a najradšej by som tých malých bielych ľudkov 
všetkých vystí skal! Asi to opäť vycíti li, lebo všetci zdvihli ku 
mne hlavy, usmiali sa od ucha k uchu a kývali mi rukou. Pres-
ne, ako keď sme sa prvý krát stretli. Aj ja som im zamával. 
A pomaly a naozaj úprimne som vyslovil slovo: „Ďakujem.“ 
Táto chvíľa bude ako pečiatka v mojej mysli, na toto nikdy 
nezabudnem.

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM
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autor    Dorota Moś
foto    archív klubu

Ľudový športový klub „Granit“ v Čiernej Hore – Záhore vznikol 
v roku 1971 a za svoje farby si zvolil červenú a čiernu. Veľkým pod-
porovateľom myšlienky vzniku vlastného športového klubu bol 
vtedajší učiteľ telesnej výchovy na Základnej škole č. 1 v Čiernej 
Hore František Jezierczak spolu s Valentom Heldakom, ktorí zhro-
maždili čiernohorskú mládež na športovom ihrisku a vyhlásili, že 
sa zakladá ľudový športový klub „Granit“. Každý nový člen dostal 
zelenú legitimáciu. Na začiatku však nebola precízne stanovená 
športová disciplína, v  ktorej by sa mal klub špecializovať. Začali 
od ľahkej atletiky – skok do diaľky, vrh guľou, neskôr to bol zasa 
stolný tenis. Športovému klubu sa darilo v  spoločenských hrách  
a dáme, v ktorých členovia klubu často získavali vysoké hodnote-
nia na okresných súťažiach.

V roku 1972 utvorili prvé futbalové družstvo, ktoré 
v prvom „oficiálnom“ zápase vysoko prehralo s druž-
stvom z Białky Tatrzańskej 12:1. Prvý historický gól 

strelil Jozef Kiernoziak „Mazur“.
V roku 1973 bol z iniciatívy učiteľa telesnej výchovy 

z Białky Tatrzańskej Stanisława Maliszewského zorganizo-
vaný, neskôr už pravidelný, futbalový turnaj gminy Bukowi-
na Tatrzańska. Do prvého turnaja sa zapojilo 6 družstiev, 
medzi nimi aj „Granit“ Čierna Hora.

Prvé víťazstvo futbalové družstvo zaznamenalo v apríli 
1973 roku na športovom ihrisku v Brzegoch, kde zdolali ta-
mojších futbalistov 7:3. Vo vtedajšom družstve hrali: Fran-
ciszek Kiernoziak, Leszek Mirga, Józef Hełdak, Władysław 

ĽŠK „GRANIT“ Čierna Hora – Záhora 
Gogola, Józef Gogola, Walenty Milon, Andrzej Hełdak, Mi-
lan Modła, Eugeniusz Gogola, Józef Kikla, Władysław Milon.

Na poste kapitána sa vystriedalo viacero hráčov: Wa-
lenty Hełdak, Eugeniusz Gogola, Eugeniusz Milon, Józef 
Jezierczak a Tadeusz Milon. Spolu s nimi sa výraznejšie 
do histórie vynikajúcich futbalových výsledkov zapísali aj 
ďalší hráči, ako: Józef Kikla, Józef Milan Modła, Eugeniusz 
Gogola, Andrzej Milon, Zbigniew Mirga, Władysław Milon 
I, Władysław Milon II, Witold Gogola, Andrzej Pietras, Jó-
zef Hełdak, Jan Jezierczak, Józef Jezierczak, Marian Hyżny, 
Tadeusz Milon, Dariusz Twardosz, Tadeusz Lichacz, Ma-
riusz Maryniarczyk, Stanisław Hełdak, Andrzej Kiernoziak, 
Zygmunt Milon, Krzysztof Sarna, Andrzej Pawlica, Janusz 
Hełdak, Piotr Gogola.

Koncom 80-tych a v priebehu 90-tych rokov futbalové 
družstvo hrávalo zápasy v rámci „C“ skupiny a neskôr sa 
prebojovalo do „B“ skupiny. Historicky dôležitým momen-
tom pre futbalové družstvo „Granit“ Čierna Hora bol 5. jún 
2002 po víťazstve nad „Janošikom“ Sieniawa, ktoré umož-
nilo hráčom z Čiernej Hory postúpiť do podhalskej „A“ trie-
dy. V tejto skupine futbalové mužstvo hralo 3 roky, až do 
sezóny 2004/2005. Neskôr zostúpili do „B“ triedy, kde sa 
stále držali na popredných priečkach. Opätovne sa dostali 
do „A“ skupiny až v sezóne 2008/2009. V nasledujúcej se-
zóne zasa klesli do „B“ skupiny.

Obrovská mobilizácia hráčov v sezóne 2010/2011 a ví-
ťazstva v 18 zápasoch im umožnili návrat do „A” triedy. Bol 
to pre všetkých členov klubu najkrajší darček na okrúhle 
40. jubileum vzniku ľudového športového klubu. 

V súčasnosti je predsedom klubu Eugeniusz Gogola, 
podpredsedom Krzysztof Sarna a pokladníkom Zygmund 
Milon. Po postupe do „A“ triedy v roku 2011 sa „Granit“ 
stal natrvalo popredným futbalovým družstvom  podhal-
skej „A“ triedy. V sezóne 2011/2012 obsadilo doposiaľ 
najvyššie 3. miesto, v 2012/2013 5. miesto a v 2013/2014 
zaznamenalo pokles na 6. miesto. V sezóne 2014/2015 sa 
po jesennej časti drží na vynikajúcom 4. mieste, a na prvé 
družstvo v tabuľke stráca len 4 body.

Súčasné futbalové družstvo hrá v následovnej zostave: 
Piotr Gogola, Piotr Sarna, Krzysztof Sarna, Józef Milon, 
Marcin Sarna, Szymon Kiernoziak, Andrzej Pawlica, Zyg-
munt Milon, Łukasz Budz, Bartłomiej Geneja, Józef Heł-
dak, Tadeusz Lichacz, Janusz Sarna, Patryk Trzop, Marek 
Grochola, Adam Półtorak, Kamil Kiernoziak.

Do ďalšieho pôsobenia prajeme športovému klubu 
veľa úspechov a výborných hráčov. 

Dnešní juniori Dnešní seniori

Prvá zostava družstva „Granit”
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Rascová polievka z bravčoviny
1 celá chrbtica, 2 obličky, slezina, obrezané kosti lo-

patkové a stehnové, soľ, 1 veľká rovná lyžica rasce, ko-
reňová zelenina, 1/2 hlávky kapusty, 1/2 koreňa zeleru, 
5 cibúľ, 2 zelené papriky, celé korenie, 5 strukov cesnaku, 
2 zemiaky, 10 - 12 litrov vody, Vegeta, 1 lyžička sladkej 
červenej papriky.

Pracovný postup: Do vriacej vody dáme obrezanú 
a posekanú chrbticu, očistené obličky, kosti, slezinu, rascu, 
korenie, soľ a necháme malým varom variť. Keď je mäso 
staršie, varíme ho jednu hodinu a potom vložíme koreňo-
vú zeleninu a ostatné, ale keď je mäso mladé, vložíme ju 
hneď na počiatku varu a ďalej varíme jednu a pol hodiny. 
Keď je polievka uvarená, dáme na rajnicu 1 lyžicu spus-
tenej masti, upražíme do ružova jednu cibuľu, pridáme 
1 lyžičku sladkej červenej papriky, zalejeme vriacou po-
lievkou, necháme prevrieť a precedíme do všetkej poliev-
ky a necháme prevrieť. Tým polievka dostane peknú žltú 
farbu. Nakoniec ešte pridáme Vegetu, viazaničku zeleného 
petržlenu a zeleru.

Do polievkovej misy pokrájame tenké smidky chle-
ba, k nim pridáme i tenko nakrájanú cibuľu. Toto zaleje-
me polievkou tesne pred podávaním na stôl. Do polievky 
môžeme zavariť i vajcovú závarku.

Živánska pečienka
1 kg bravčovej sviečkovice alebo stehna, 1 dl vína, 

soľ, korenie, horčica, 6 strukov cesnaku, 4-6 cibúľ, 1/4 kg 
údenej slaniny, feferónka, 1-1 1/2 kg zemiakov, trochu 
cukru, 2 dl oleja, alumíniová fólia.

Pracovný postup: Mäso nakrájame na rezne, trochu 
naklepeme tĺčikom, pofŕkame vínom a necháme 2 hodiny 
postáť. Zatiaľ si očistíme a pokrájame na kolieska cibuľu, 
plátky slaniny a feferónku. Očistené zemiaky tiež pokrája-
me na kolieska, posolíme, ocukríme, okoreníme, pokvap-
káme olejom a dobre zmiešame v hlbšej nádobe, potom 
každý rezeň mäsa posolíme, pokoreníme, posypeme Ve-
getou, potrieme horčicou a cesnakom rozotreným so so-
ľou. Konečne dáme na pomastený pekáč dvojmo alumí-
niovú fóliu, ktorú potrieme olejom a na ňu ukladáme do 
radu šikmo: zemiak, cibuľu, rezeň, feferónku, slaninu, čo 
opakujeme, kým neuložíme pripravené potraviny. Nako-
niec rad polejeme dvoma lyžicami oleja (alebo masti), 
uzavrieme fóliu a dáme piecť do horúcej rúry a pečieme 
1 a pol hodiny pri silnom ohni. Živánsku pečienku môže-
me pripraviť i bez alumíniovej fólie, ale vtedy ju pečieme 
v prikrytom pekáči.

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

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

MOTO A VARENIE

spracoval    Marián Smondek
Hoci aktuálne tvary japonského kompaktu vzbudili najmä 

v predošlej generácii šok, dnes pôsobia už domácky. Tzv. ufo na 
cestách nevyčnieva ako kedysi, stále sa však odlišuje v rade zapar-
kovaných áut. Miesta vo vnútri je naozaj dosť. Vpredu sa sťažo-
vať isto nebudete, vzadu si už na rozbitých cestách v  dôsledku 
mimozemskému tvaru môžete obúchať hlavu o strop. Nohy však 
majú priestoru dostatok. Podobne je aj s odkladacími priestormi. 
Kufor s objemom 477 l  je svojou veľkosťou jednotka v triede, za 
čo vďačí aj šikovnému a  hlbokému dvojitému dnu. Po sklopení 
sedadiel je zasa výsledkom takmer rovná plocha 
bez prekážok.

V porovnaní s predchádzajúcou generá-
ciou podvozok výrazne zjemnel a doká-
že pohodlne absorbovať cestné výtlky 

a jamy. Aj napriek tomu svižná jazda sa stáva 
zážitkom. Osvedčený a obľúbený atmosféric-
ký benzínový motor 1.8 i-VTEC pôjde rád do 
otáčok, ale svoju silu dokáže prezentovať aj 
pri rýchlosti 50 km/h so zaradenou šestkou. 
Avšak spotreba môže byť niekedy vyššia 
než by si vodič prial. Oproti tomuto motoru 
sesterská Honda Civic s motorom 1,6 diesel 
patrí k najúspornejším autám vôbec. Av-
šak spotreba vozidla s motorom 1.8 i-VTEC 

Honda Civic deviatej generácie Sport
mimo mesta okolo 6 litrov na 100 km je vcelku prijateľná. 
V tejto kombinácii má vodič k dispozícii 142 koní, ktoré 
radi predvedú, čo dokážu. Z nuly do stovky to zvládajú pod 
9,5 s.

Čo konštatovať? Deviata generácia Civicu je naďalej 
dôstojným konkurentom. Na dizajn už nie je taký atypický, 
kabína ale stále patrí medzi tie sviežejšie. A okrem kvalit-
ného motora poteší výborným podvozkom, ako aj mnohý-
mi praktickými vlastnosťami, pohodlnými sedadlami i kva-
litným bluetooth handsfree. 



38 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 1/2015

Funkcje skóry

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała. 
U dorosłego człowieka jej powierzchnia wynosi 1,5-2 
m2, masa (wraz z tkanką podskórną) 18-20 kg a gru-

bość 0,5-4 mm w zależności od miejsca – najgrubsza jest 
na stopach i dłoniach, najcieńsza na powiekach.

Skóra składa się z trzech warstw, są to: naskórek, skó-
ra właściwa i tkanka podskórna. Naskórek zbudowany jest 
z komórek nabłonkowych pokrytych warstwą rogową, ma 
zdolność samoregulacji i wymiany komórek – odwodnio-
ne i zrogowaciałe warstwy złuszczają się i wykruszają, a ich 
miejsce zajmują nowe. W naskórku znajdują się komórki 
odpowiedzialne za zabarwienie skóry (melanocyty), komór-
ki utrzymujące elastyczność skóry (ceramidy), komórki ukła-
du nerwowego i komórki odpowiedzialne za reakcje immu-
nologiczne. Naskórek wytwarza włosy i paznokcie.

Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej, której 
podstawą są włókna kolagenowe i elastylowe wpływające 
na sprężystość skóry i jej właściwe nawilżenie. W warstwie 
tej znajdują się naczynia krwionośne, zakończenia nerwo-
we, mięśnie gładkie, mieszki włosowe, paznokcie oraz gru-
czoły wydzielania zewnętrznego – łojowe i potowe. Dłonie 
i stopy są pozbawione gruczołów łojowych, a wargi i części 
płciowe są pozbawione gruczołów potowych.

Tkanka podskórna składa się z tkanki łącznej i tłuszczo-
wej. Skóra spełnia wiele ważnych funkcji:
- jest naturalną granicą oddzielającą ciało człowieka od śro-

dowiska;
- stanowi powłokę ochronną, która pokrywa wszystkie tkan-

ki i narządy wewnętrzne zapewniając niezmienne warunki 
wewnątrz ustroju oraz chroniąc przed urazami i uszkodze-
niami mechanicznymi dzięki swej sprężystości i tłuszczo-
wej warstwie podskórnej. Natomiast dzięki cienkiej war-
stwie lipidowej o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5), która 
jest naturalną barierą dla mikroorganizmów, chroni ciało 
przed szkodliwym oddziaływaniem substancji chemicz-
nych i przed drobnoustrojami. Chroni nas również przed 
szkodliwym promieniowaniem ultrafi oletowym (UV);

- jako narząd czucia umożliwia kontakt ze światem ze-
wnętrznym – zakończenia nerwowe skóry właściwej od-
bierają bodźce z otoczenia;

- stanowi magazyn materiału energetycznego i wody (za-
wiera ok. 20% wody całego organizmu), tym samym regu-
luje gospodarkę wodno-elektrolitową;

- działa jak izolacja cieplna i zapewnia utrzymanie stałej 
temperatury ciała chroniąc przed nadmiernym wychło-
dzeniem lub przegrzaniem;

- wydala z organizmu zbędne i szkodliwe produkty przemia-
ny materii – ok. 800 g dzienne (np. woda, kwas węglowy, 
aminy, mocznik i in.);

- uczestniczy w wymianie gazowej – tzw. oddychanie skórne;  
- wytwarza enzymy i ciała odpornościowe;
- jest konieczna do utrzymania homeostazy organizmu, 

w przypadku zniszczenia skóry człowiek umiera w ciągu 
kilkunastu godzin.

Pielgnacja skóry

Jak widać nasza skóra ma bardzo duży wpływ na stan 
i kondycję całego organizmu. Warto poświęcić trochę 
więcej czasu i zadbać o swoją skórę. Pielęgnacja pole-

ga głównie na eliminowaniu i minimalizowaniu niekorzyst-
nych czynników oraz stosowaniu zabiegów kosmetycznych. 
Jednym z najważniejszych zabiegów jest codzienna higie-
na skóry, czyli higiena osobista. Podstawowym zabiegiem 
kosmetycznym jest mycie całego ciała ciepłą wodą pod 
prysznicem z użyciem mydła. Jest wiele kosmetyków służą-
cych do mycia, jednak z uwagi na różne alergie wiele osób 
preferuje zwykłe szare mydło, które nie zawiera chemicz-
nych substancji zapachowych, barwiących ani olejków ete-
rycznych. Mycie usuwa naturalne wydzieliny skóry: pot i łój, 
złuszcza zrogowaciały naskórek, usuwa zanieczyszczenia po-
chodzące z otoczenia: kurz, pył, wszelkiego rodzaju szczątki 
organiczne i nieorganiczne; bakterie, grzyby, pasożyty oraz 
pozostałości po używanych w ciągu dnia kosmetykach. Bio-
rąc prysznic można wykonać krótki, energiczny masaż skóry 
szorując ciało szczotką z włosia, naturalną gąbką lub szorst-
ką rękawicą z naturalnego materiału. Jest kilka zasad takie-
go masażu: ręce i nogi masujemy z dołu do góry, a pozostałą 
część ciała ruchami kolistymi zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, zawsze w kierunku serca. Rozpocząć należy od pra-
wej strony ciała i zewnętrznej strony stóp i nóg, potem po-
śladki i biodra, następnie ręce od dłoni, klatka piersiowa, 
brzuch i plecy. Podobne działanie ma szczotkowanie całego 
ciała na sucho, po wymyciu i osuszeniu skóry. Mokrej skóry 
po kąpieli lub natrysku nie powinno się mocno wycierać, 
najlepiej owinąć się delikatnym ręcznikiem lub szlafrokiem 
i poczekać aż skóra sama wyschnie. Dzięki temu nie rozcią-
gamy nadmiernie skóry, która wchłaniając kropelki wody 
jest lepiej nawilżona. Osoby z prawidłowym ciśnieniem 
tętniczym mogą stosować natrysk naprzemienny – rozpo-
czynamy ciepłym, a kończymy zimnym strumieniem wody. 
Optymalny czas trwania takiego natrysku wynosi ok. 5 mi-
nut, przy czym ciepły strumień powinien być o połowę dłuż-
szy niż zimny. Zabiegi te pomagają utrzymywać skórę w do-
brej kondycji: pobudzają czynność naczyń krwionośnych 
poprawiając ukrwienie przez co skóra jest lepiej dotleniona 
i odżywiona, wzmacniają mięśnie co korzystnie wpływa na 
elastyczność, jędrność i sprężystość skóry co zapobiega jej 
wiotczeniu, poprawiają koloryt i wygląd skóry, czyli uogól-
niając - opóźniają procesy starzenia się.

Wszelkie zmiany na skórze: niegojące się rany, plamy, 
przebarwienia, liszaje, brodawki, ropne wypryski, czyraki, 
swędzenie skóry, nadmierne złuszczanie się naskórka itp. 
należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem dermatolo-
giem lub kosmetologiem. (AS)

W zdrowym ciele, zdrowy duch
Budowa wewnętrzna skóry
Główne warstwy skóry:
A - naskórek
B - skóra właściwa;
C - tkanka podskórna
1. Warstwa rozrodcza naskórka
2. Mięsień włosa
3. Gruczoł łojowy
4. Włos
5. Naczynia krwionośne
6. Komórki tłuszczowe
7. Tętnice i żyły skóry

8. Gruczoł potowy
9. Mieszek włosowy
10. Zakończenia receptorów nerwowych
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Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny jest wypłacany na wniosek za-
interesowanego złożony w ogranie rentowym, właściwym 
ze względu na jego miejsce zamieszkania. Zasiłki wypłaca 
się za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskaza-
nym w zawiadomieniu organu rentowego. Należy podkre-
ślić, że w przypadku zbiegu prawa do zasiłku z prawem do 
renty rodzinnej wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyż-
sze lub wybrane przez uprawnionego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje 
osobie, która:
1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służ-

bowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypła-
calności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub 
pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - 
kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres upraw-
niający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służ-
bowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w któ-
rym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 mie-
sięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat 
- mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do eme-
rytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat 
dla mężczyzn, lub

3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie 
i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą 
działalność, i za ten okres opłaciła składki na ubezpiecze-
nia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończy-
ła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i po-
siada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie 
pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty 
z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym 
ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - 
kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres upraw-
niający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczą-
cych zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres upraw-
niający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie 
stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu li-
kwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, 
u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku 
służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, po-
siadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co 
najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. (Źró-
dło: www.infor.pl)

Nowe dowody osobiste
W 2015 roku będą wydawane nowe wzory dowodów 

osobistych. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody 
osobiste zachowują ważność - nie ma więc konieczności 
wymiany dokumentów.

Celem projektu, według MSW, jest zapewnienie bez-
piecznego wdrożenia systemu, na który składają się m.in. 
rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych. 

Zgodnie z przepisami, które wchodzą w życie od tego 
roku zostanie utworzony elektroniczny rejestr dowodów 
osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki 
temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można 
złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elek-
tronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy 
dołączyć fotografi ę, która powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną 
takie same jak dotychczas. Natomiast fotografi a będzie 
taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Do-
wód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, 
z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom 
poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Do-
wód osobisty będzie mógł odebrać w gminie także peł-
nomocnik.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego od-
powiednia adnotacja zostanie wprowadzona do rejestru 
dowodów osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie 
i przyczynie unieważnienia. Unieważniony dowód osobi-
sty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub prze-
dziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa foto-
grafi a wraz ze znakiem holografi cznym.

Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie już zawierał 
informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzro-
ście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza 
dowodu osobistego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. 
o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 

poz. 1131 ze zm.).

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 
w 2015 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
zakłada, że na 1 litr oleju w 2015 r., stawka zwrotu wynie-
sie 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż w roku 2014).

W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych roczny limit 
zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. będzie wynosił 
82,56 zł wobec 81,70 zł w 2014 roku.

System zwrotu akcyzy we wszystkich krajach UE jest 
jednakowy, natomiast wysokość zwrotu zależy od zamoż-
ności kraju. Według unijnych przepisów, maksymalny 
zwrot może wynosić 1,30 zł za litr paliwa. (aj)
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NÁŠ TESTHVIEZDY O NÁS
VODNÁR (21.1.-18.2.)

Tento mesiac je jednoducho 
tvoj. Všetko by malo byť 
podľa tvojich predstáv. 
Síce v istom momente bu-

deš mať pochybnosti  týka-
júce najdôležitejších rozhodnutí , naj-
bližšie mesiace ti  prinesú odpovede na 
najukrytejšie otázky.

RYBY (19.2.-20.3.)
Obdobie novej lásky môže so sebou 

priniesť mnohé zmeny a pre-
kvapivé situácie. Nenechaj sa 
však zbytočne vyprovokovať. 

Neponáhľaj sa s rozhodnuti ami 
a radšej nechaj ísť city svojou cestou. Pri 
tom všetkom nezabúdaj na seba.

BARAN (21.3.-20.4.)
V januári budeš mať naozaj 
dosť síl na prácu. Dávaj si 
však pozor, aby si to nepre-
hnal. Začiatkom mesiaca sa 
budeš cíti ť dobre a bude sa ti  

dariť. V polovici mesiaca to bude o čosi 
horšie, avšak nič si z toho nerob, naisto 
ti  niekto pomôže.

BÝK (21.4.-20.5.)
Čaká ťa dobré obdobie tvori-
vej práce. Síce nebudeš mať 
vôbec čas na leňošenie, sní-
vanie a lietanie v oblakoch. 
Dávaj si pozor, aby ťa to zby-

točne nevábilo. Situácia podnikateľov sa 
zlepší. Dôležité rozhodnuti a a dohody by 
bolo lepšie odložiť na neskôr.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Bude to mesiac plný revo-
lučných zmien. Zmenu od 
teba očakávajú najbližší 
a takti ež ty by si rád niečo 
vo svojom živote zmenil. 

Nakoniec ich bude naozaj veľa. Nepre-
telefonuj však celý majetok. Koncom 
mesiaca sa budeš cíti ť omnoho lepšie.

RAK (22.6.-22.7.)
Síce začiatok mesiaca môže 
byť búrlivý, neskôr ťa pre-
môže radosť a nadšenie 
plynúce z citov. Ak ti  niečo 
ťažké leží na srdci, vyplač 

sa dosýta. Je dosť možné, že sa budeš 
musieť rozlúčiť s niečím, čo ti  bolo veľmi 
blízke alebo to výrazne zmeniť.

Poznáte svoju cenu?
1.  Pokiaľ by ste mali vypočítať veci, 

v ktorých ste naozaj dobrý. Koľko 
by ich bolo? 

a) Viac než pätnásť; b) desať až pät-
násť; c) menej než desať.

2. V spoločnosti  niekto rozpráva 
o téme, ktorej trochu rozumiete, 
a viete, že rozpráva nezmysly. Istý 
si však nie ste: 

a) Vyjadríte pochybnosť, ale súčas-
ne dodáte, že si nie ste úplne istý; 
b) presvedčene sa bijete a ne-
priznáte seba menšie zaváhanie; 
c) radšej mlčíte.

3. Niekto vám zloží kompliment: 
a) Obvykle mu neveríte; b) poďaku-

jete a pokiaľ to uznáte za vhodné, 
zložíte mu aj vy nejakú poklonu, 
c) ste na to zvyknutý. Pokiaľ je na to 
dôvod, kompliment je na mieste.

4. V spoločnosti  niekto nahodí, že 
ste odborníkom na určitý obor: 

a) Pokiaľ majú vaši spoločníci záu-
jem, ochotne odpovedáte na ich 
otázky, ale za chvíľu prevediete 
hovor na inú tému; b) bránite sa, 
že to nie je zďaleka pravda. Nie 
ste radi stredobodom záujmu; 
c) súhlasíte a ochotne sa o svojom 
oboru rozhovoríte.

5. Už vám niekedy niekto vytkol, že 
sa príliš podceňujete? 

a) Áno, stáva sa vám to často; b) nie, 
nikdy; c) stalo sa vám to len jeden 
alebo dvakrát.

6. Páčite sa sami sebe? 
a) Áno, máte sa radi taký, aký ste; 

b) nie, vôbec sa sami sebe nepá-
čite; c) mali by ste niekoľko drob-
ných pripomienok, čo by ste na 
sebe zmenili, ale v podstate sa 
sebe páčite.

7. Už ste si niekedy (napríklad na 
prijímacom pohovore) vymysleli 
znalosť či schopnosť, ktorú nemá-
te? 

a) Pokiaľ áno, tak rozhodne nič veľ-
kého ani zásadného; b) nie, to by 
ste si nikdy netrúfl i, c) áno, robí to 
tak predsa každý.

8. Myslíte si, že ste výnimočný? 
a) Máte o sebe pozití vnu mienku, 

ale výnimočný sa rozhodne ne-
cíti te, b) svojím spôsobom áno; 

LEV (23.7.-23.8.)
Nadchádza čas vzrastu. 
A len od teba závisí, či sa 
tak stane v duchovnom 
alebo materiálnom sve-
te. Nebuď však arogantný 

a zbytočne sa nehádaj s nadriadenými. 
Konaj s rozvahou a budeš pánom situ-
ácie nielen v láske, ale aj v práci. Neboj 
sa prekvapení.

PANNA (24.8.-23.9.)
Práca nie je pre teba ničím 
výnimočným, ale najnovšie 
zmeny, na ktoré si budeš 
musieť zvyknúť, prinesú so 
sebou aj mnohé novinky. 

Čaká ťa mnoho rôznych prekvapení, av-
šak dokážeš sa s nimi vyrovnať. Vďaka 
práci lepšie pochopíš, čo to je láska.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Čaká ťa konfrontácia, na 
ktorú by si sa mal pripraviť. 
Nereaguj výbušne a radšej 
sa poriadne prizri na svoju 
reakciu a poriadne si ju pre-

mysli. Koncom mesiaca pocíti š nával 
citov, ktoré so sebou prinesú mnoho 
pekných romanti ckých chvíľ.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Podnetov k práci bude naozaj 
dosť. A to nielen v citovej ob-
lasti . Budeš mať mnoho nápa-
dov, ktoré by si chcel zrealizo-

vať. Ak sú naozaj také dobré, zapíš si ich, 
aby si na ne nezabudol. Síce môžeš mať 
v tom všetkom zmätok, aspoň zistí š, čo 
je najdôležitejšie.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Nielen v láske, ale aj v práci 

prežiješ mnoho prekvape-
ní. V mnohých situáciách 
budeš musieť byť elasti cký 

a správne zareagovať. Mno-
hé veci si budeš musieť ešte raz pre-
myslieť, možno však vďaka tomu získaš 
svieži pohľad na vec.

KOZOROŽEC (22.12.-20 .1.)
Ak si začal vlani podnikať, tvoje 

predsavzati e by sa malo sľub-
ne rozvíjať. Pozití vne zmeny 
nastanú aj v súkromnom ži-

vote. Premysli si svoj životný plán, 
pretože staré zbytočnosti  by mohli 

zbytočne narušiť tvoj rozvoj a ďalšiu 
cestu životom. (ms)

 ZÁBAVA A HUMOR
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V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
wkręt z rowkiem skrutka s drážkou
kaszerowanie, zdwajanie kašírovanie
toksyczność środka owadobójczego toxicita insekti cídna
właściwość miejscowa, np. sądu miestna príslušnosť, napr. súdu
zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

podnikový fond na kultúrne 
a sociálne potreby

poświadczona notarialnie kopia 
zaświadczenia notársky overená kópia potvrdenia

parytet złota zlatá parita
sztabka złota prút zlata
śnieg sztuczny technický sneh
trasa narciarska zjazdovka

c) v žiadnom prípade, nemyslíte si 
ani, že by ste boli nejako zvlášť dobrý.

9. Váš šéf od vás chce, aby ste urobili 
prácu, s ktorou nemáte vôbec žiad-
ne skúsenosti : 

a) Samozrejme sa do toho vrhnete 
s elánom, nech už to dopadne ako-
koľvek; b) súhlasíte, ale najprv ho 
upozorníte, že nemáte dostatok skú-
seností ; c) vystrašene odmietnete, 
predsa nemôžete robiť niečo, na čo 
nemáte kvalifi káciu.

10. Doti ahli ste úspešne dlhodobý 
a náročný projekt v práci: 

a) Požiadate svojho šéfa o zvýšenie 
platu, voľno, prémie, alebo inú od-
menu úmernú vášmu snaženiu; 
b) striktne trváte na povýšení a zvý-
šení platu; c) Neurobíte nič, necháte 
to na uváženie svojho nadriadeného.

11. Vojdete do miestnosti  a v tom 
okamihu utí chne hovor. Čo si po-
myslíte? 

a) Je to jasné, bavili sa o vás a určíte 
vás ohovárali; b) nič, neviete, pre-
čo by ste sa tým mali zapodievať; 
c) zrejme preberali niečo, čo nemáte 
počuť, ale to neznamená, že sa mu-
seli nutne baviť o vás.

12. Ste kriti zovaný za spackanú úlohu: 
a) Pokiaľ je kriti ka oprávnená, uznáva-

te ju a sľúbite nápravu; b) uti ahnete 
sa do seba a donekonečna sa ospra-
vedlňujete; c) vyštartujete proti  kriti -
zujúcemu, na kriti ku ste dosť háklivý.

VYHODNOTENIE:
Najviac „a“ odpovedí: Personalisti  

upozorňujú, že pri prijímacích pohovo-
roch sú najčastejšie vyraďovaní ľudia, 
ktorí sa príliš podceňujú. Neviete sa 
dobre predať, lebo sa zbytočne podce-
ňujete. Musíte mať viac odvahy a od-
hodlania pri určovaní vašej ceny, za 
ktorú ste ochotní pristúpiť na pracovné 
či iné podmienky. 

Najviac „b“ odpovedí: Viete sa 
dobre predať a pretože predávate len 
to, čím ste si istý, pôsobíte sebaisto 
a presvedčivo. Nemáte potrebu zvyšo-
vať si sebavedomie tak lacnými trikmi 
ako je vymyslený životopis alebo zby-
točné frajerstvo. Na druhej strane ti ež 
odmietate robiť svojmu okoliu ochot-
nú handru použiteľnú na všetko. Ste 
prístupný kompromisom a máte po-
merne fl exibilné hranice, z ktorých ste 
schopný o kúsok ustúpiť, pokiaľ máte 
pocit, že je to pre vás ešte prijateľné.

Najviac „c“ odpovedí: Keby exis-
tovala päťbodová stupnica, v ktorej 
by prostredná hodnota znamenala 
dokonale vyváženú osobnosť, ktorá 
dokáže presne odhadnúť svoje schop-
nosti , vy by ste na nej zaberali trojku. 
O svojej cene máte pomerne presnú 
a reálnu predstavu. Nepodceňujete 
sa, ani svoje schopnosti  nenadsadzu-
jete so zbytočným sebavedomím. 
S vašim osobnostným vybavením ste 
ideálne vybavený na vyjednávanie 
o kvalitnom pracovnom postavení, 
ktoré ti ež nepochybne dosiahnete. 
(Zdroj: www.wanda.atlas.sk)

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

• • •
Prvý suspenzor bol v hokeji použi-

tý už v roku 1874. Ale prvá helma až 
v roku 1974. Trvalo to sto rokov, kým 
mužom došlo, že i mozog je dôležitý.

• • •
V rámci pastorácie pozve kňaz sku-

pinu Rómov do kostola, aby ich zozná-
mil s reáliami. Prechádzajú kostolom 
a farár im vysvetľuje podrobnosti . Od-
razu sa jeden z exurzantov — Dežko 
pýta: 

- Pánko, a tam, na tem svatém ob-
rázku je gdo? 

- No predsa ten, čo nám dáva 
chlieb náš každodenný — odpovedá 
farár. 

- Dežko sa obráti  k svojej žene a 
hovorí: 

- Vídíš, Eržika, to je pekár.

• • •
Štyria vysokoškoláci majú víkend 

pred skúškou, ale namiesto učenia idú 
na chatu piť. V pondelok nič nevedia, 
tak zavolajú profesorovi, že dostali 
defekt a nemôžu prísť na skúšky. 

Profesor im skúšky ochotne pre-
loží na štvrtok. Dovtedy sa perfektne 
naučia a prídu. 

Profesor dá každého do inej triedy 
a dá im dve otázky: prvá za 10 bodov 
je ľahká týka sa učiva. Druhá, za 90 
bodov znie: „Ktoré koleso?”

Čo je teória relativity: 
Päť vlasov na hlave, to je primá-

lo, ale päť vlasov v polievke, no to už 
je priveľa!

• • •
Pán Kohn, zamyslene pozoruje 

papamobil a množstvo limuzín, kto-
ré sprevádzajú pápeža na návšteve 
v Jeruzaleme. Po chvíli sa otočí k 
svojmu partnerovi v podnikaní, pá-
novi Katzovi: 

- A vedia oni, pán Katz, že pred 
dvoma ti sícročiami rozbiehali kres-
ťania tento biznis iba s jedným 
oslom?

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  administratí vy, stavebníctva, poľno-

hospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisti ky a pod. 
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 ZAUJÍMAVOSTI
Opité vtáky spievajú rady 
a často, ale nezrozumiteľne

Vtáky sa po konzumácii alkoholu 
správajú ako ľudia. Strácajú sebakon-
trolu, radi a veľa spievajú, avšak úplne 
nezrozumiteľne. K takémuto výsledku 
dospeli vedeci z ore-
gonskej univerzity 
pod vedením Chris-
tophera Olsona. Po-
čas experimentu, 
ktorý bol vykonáva-
ný na drobných spe-
vavých zebričkách 
austrálskych, kto-
ré sa učia vytvárať 
zvuky podobné ako 
ľudia, sa snažili zisti ť, 
aký vplyv má alkohol 
na spev vtákov. Vý-
skyt alkoholu v príro-
de toti ž nie je žiadnou raritou. Vtác-
tvo sa často dostáva do kontaktu so 
skvasenými plodmi, ktoré sú obľúbe-
nou pochúťkou viacerých živočíchov. 
Výskumní pracovnici sa síce sprvoti  
obávali, že vtáci odmietnu konzumo-
vať alkohol, avšak opak bol pravdou. 
Vtáky opakovane uprednostňovali 

Laponský ľadový hotel
V poradí už 25. stavba pominu-

teľného ľadového hotela vyrástla 
v dedine Jukkasjärvi vo švédskom 
Laponsku Na majestátnu stavbu sa 
spotrebovalo 1600 ton snehu a ľadu. 
Hoci hotel nadväzuje na štvrťsto-

ročnú tradíciu, opätovne získal 
neopakovateľný dizajn. Postaralo sa 
oň 42 umelcov z rôznych kútov sveta, 
ktorý zmrznutou vodou spolu zariadili 
16 izieb, veľký bar a unikátne divadlo. 
Na stavbu použili umelci vodu z neďa-
lekej rieky Tone. Každá z miestností  
má vlastnú tému. Návštevníci hotela 

tak môžu obdivovať víziu plynu-
ti a času, zabývať sa v tradičnej 
poľskej ch atrči, zahrať si ľadový 
šach s fi gúrkami v životnej veľko-
sti , dotknúť sa rozprávkových víl, 
sledovať zmenu ročných období 
na štyroch stenách izby alebo sa 
obklopiť romanti kou v apartmá-
ne lásky. Dve z hotelových izieb 
sú vybavené aj vlastnou saunou 
a kúpeľňou. A pri príležitosti  25. 
výročia k Icehotelu pribudla aj 
sieň Aurora – obrovské divadlo 
s rozlohou 170 metrov štvorco-
vých, ktoré pojme až 150 ľudí. 

Divadelná miestnosť je postavená 
z rýdzeho ľadu, ktorý sa dokáže po-
starať o unikátne akusti cké prostredie 
ako stvorené na koncerty a predsta-
venia rôzneho druhu. Okrem zvuku sa 
postará aj o vizuálny zážitok – strecha 
divadla je priehľadná a zvyšuje šancu 
na spozorovanie polárnej žiary v čase 
predstavení. 

Hotel bude hosťom k dispozícii až 
„do roztopenia”, stavitelia predpokla-
dajú, že brány hotela zatvoria v marci 
budúceho roka. (zdroj: webnoviny.sk)

nápoj s obsahom alkoholu a ochotne 
si ho vychutnávali. A aký bol výsle-
dok? Podľa vedcov veľmi podobný, 
ako v karaoke bare plnom podguráže-
ných zákazníkov. Vtáčie piesne sa po-
stupne spomaľovali a z príliš hlasitého 
prevedenia prechádzali do ti chších 
a málo zrozumiteľných polôh. Samot-
ní vedci to prirovnávali k nepodare-
nému karaoke večierku, na ktorom sa 
spevácke výkony zúčastnených podo-
bajú na všetko, len nie na spev. (zdroj: 
dobre noviny.sk)
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Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: 
Drukarnia TSP

31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

WARUNKI PRENUMERATY:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje 

Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków 

36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972 

SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...

Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem 
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2015
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:

1 miesiąc: 3,00 zł, półrocznie: 18,00 zł, rocznie: 36,00 zł

INDYWIDUALNA: 

krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:

1 miesiąc 4,75 zł, półrocznie 28,50 zł, rocznie 57,00 zł

zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 6 zł – rocznie 72,00 zł

do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,

pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł

Niezamówionych tekstów, rysunków i fotogra� i 
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów 

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

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych 
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO-KULTURALNY

Všetkých milovníkov folklóru a tradícií srdečne pozývame 
7. - 8. februára 2015 do Obecného kultúrneho domu v Krempa-
choch na podujati e Fašiangy-Ostatki 2015. Divákom sa predsta-
via folklórne súbory, inštrumentalisti , speváci, spevácke skupiny, 
sóloví speváci zo Spiša a Oravy. Hosťovať bude aj folklórny súbor 
Vrchovina zo Starej Ľubovne zo Slovenska. Podrobnejší program 
nájdete na plagátoch.

Foto: MM-M, AJ
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XV, 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


