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DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY 
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Na obálke: Šimon Markovič z Krempách. Foto: Milica Majeriková-Molitoris,  
grafická úprava: E. Koziołová.
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4-5 Vysnívané prázdniny
Prázdniny sú predo dvermi a asi každý z nás sa na ne teší. Aké 

budú tie tohoročné? Nuž, to zatiaľ nevieme, ale v kútiku duše 
o nich snívame. A práve o tom prázdninovom sne sme sa poroz-
právali s mladými spišskými folkloristami.

5 Na podporu slovenčine
6-7 O hasičoch vo Veľkej Lipnici
8-9 Dobrovoľný hasičský zbor v Krempachoch 
a jeho 130-ročná história
10 Horčičné zrnko
11 Pozvánka na otvorenie Slovenského domu  
v Podvlku
12-13 Spomienka na rodáka z Fridmanu  
Dionýza Varadzina 
14 Site noir

Čierna farba môže v ľuďoch vyvolávať rôzne emócie – bezúteš-
nosť, temnotu, pochmúrnosť, smútok, či strach, ale býva aj zosob-
nením sily a elegancie. A práve čiernymi kartami, alebo Site noir 
– ako znel oficiálny názov výstavy fotografií, sa nám v Galérii slo-
venského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove prezentoval 
dvadsaťročný jurgovský rodák Tomasz Chowaniec, ktorý študuje 
fotografiu na Univerzite výtvarných umení v Poznani.

15 Vo Varšave spomínali na veliteľa Čaty Slovákov 
vo Varšavskom povstaní
16-17 Krátko zo Spiša a Oravy
18 Spišské deti si prevzali ceny z výtvarnej súťaže
19-20 Deti na Orave prevzali odmeny z výtvarnej 
súťaže
21-23 Deň slovenskej poézie a prózy  
Františka Kolkoviča

Dňa 21. mája ožila slovenská klubovňa Spolku Slovákov v Poľ-
sku vo Vyšných Lapšoch prednesom slovenskej poézie a prózy. Žia-
ci slovenského jazyka z Krempách, Novej Belej, Jurgova, Kacvína, 
Nedece, či Podvlku interpretovali, pod vedením svojich učiteľov, 
básne i epické diela rôznych slovenských autorov. A hoci si prvé 
miesta odniesli len niekoľkí, zvíťazili všetci, lebo dokázali úspešne 
prezentovať samých seba, nadväzovať na tradície svojich predkov 
a zachovávať našu peknú slovenskú reč.

24-25 Poviedky na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Gróf Móric Beňovský, rodák z Vrbového
29 Slovenské púte do Lagiewník
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
Máj 2015 sa niesol v Poľsku v znamení prezidentských volieb. 

Do boja o kreslo hlavy štátu sa zapojilo 23 kandidátov, z ktorých 
však traja ohlásili ešte v marci svoju rezignáciu. Ďalších dvanásť 
uchádzačov nezozbieralo dostatočný počet podpisov, a  tak sa 
v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 10. mája, 
uchádzalo o priazeň voličov celkovo jedenásť ašpirantov. 

Už počas tohto kola sa ukázalo, že Poľsko je, až na 
malé výnimky, politicky pomyselne rozdelené na vý-
chod a západ. Zatiaľ čo na východe krajiny má tradič-

nú podporu pravicová strana Právo a spravodlivosť (Prawo 
i Sprawiedliwość – PiS) a tak tu prirodzene získal väčšinovú 
podporu jej kandidát Andrzej Sebastian Duda, ktorý cel-
kovo oslovil 5 179 092 voličov, tak západná časť krajiny 
poväčšine volila doterajšieho prezidenta Bronisława Ma-
riu Komorovského, ktorý kandidoval s podporou vládnucej 
Občianskej platformy (Platforma Obywatelska – PO), pri-
čom získal 5 031 060 platných hlasov. Miernym prekvape-
ním bolo tretie miesto poľského džezmana Pawła Piotra 
Kukiza, ktorý oslovil 3 099 079 voličov a ktorého platforma 
dokonca v súčasnosti vedie v rebríčkoch prieskumov ve-
rejnej mienky. Poradie ostatných kandidátov bolo takéto: 
Janusz Ryszard Korwin-Mikke (486 084 hlasov) Magdalena 
Agnieszka Ogórek (353 883 hlasov), Adam Sebastian Ja-
rubas (238 761 hlasov), Janusz Marian Palikot (211 242 
hlasov), Grzegorz Michał Braun (124 132 hlasov), Marian 
Janusz Kowalski (77 630 hlasov), Jacek Wilk (68 186 hla-
sov) a Paweł Jan Tanajno (29 785 hlasov).

Keďže žiaden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väč-
šinu platných hlasov, konalo sa 25. mája druhého kolo 
prezidentských volieb, do ktorého postúpili prví dvaja naj-
úspešnejší kandidáti. Po dvoj-
týždňovej kampani a dvoch 
veľkých televíznych debatách 
nakoniec 16 993 169 obča-
nov, a teda 55,34% oprávne-
ných voličov, rozhodlo, že no-
vým poľským prezidentom sa 
stal Andrzej Sebastian Duda, 
ktorého podporilo 8 630 627 
voličov, zatiaľ čo Bronisław 
Maria Komorovski získal  
8 112 311 platných hlasov.

Nový poľský prezident sa 
narodil 16. mája 1972 v Kra-
kove, kde získal základné 
i stredoškolské vzdelanie. Ná-
sledne vyštudoval právo na 
Jagellonskej univerzite, kde 
istý čas vyučoval a obhájil titul 
doktora právnych vied. V roku 
2005 si založil vlastnú právnu 
kanceláriu a stal sa legislatív-
nym expertom parlamentné-

Nový poľský prezident Andrzej Sebastian Duda

ho klubu PiS. O rok neskôr ho premiér Jarosław Kaczyński 
menoval do funkcie námestníka ministra spravodlivosti. Od 
roku 2008 zastával funkciu štátneho tajomníka v Kancelárii 
prezidenta Lecha Kaczyńského. Po zvolení jeho terajšieho 
protikandidáta za prezidenta v roku 2010 podal demisiu 
a získal mandát radného mesta Krakov. V parlamentných 
voľbách 9. októbra 2011 bol ako kandidát PiS zvolený za 
poslanca do poľského Sejmu, kde zastával taktiež funkciu 
podpredsedu Komisie ústavnej zodpovednosti. Krátky čas, 
od novembra 2013 do januára 2014, bol tlačovým hovor-
com PiS. Dňa 25. mája 2014 bol zvolený za poslanca Eu-
rópskeho parlamentu a presne o rok neskôr za šiesteho 
prezidenta III. Poľskej republiky. Andrzej Sebastian Duda 
zasadne do prezidentského paláca 6. augusta 2015. 

K A N D I D ÁT
1. kolo 2. kolo

Počet platných 
hlasov % Počet platných 

hlasov %

Andrzej Sebastian Duda 5 179 092 34,76 8 630 627 51,55
Bronisław Maria Komorovski 5 031 060 33,77 8 112 311 48,45
Paweł Piotr Kukiz 3 099 079 20,80 --- ---
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 486 084 3,26 --- ---
Magdalena Agnieszka Ogórek 353 883 2,38 --- ---
Adam Sebastian Jarubas 238 761 1,60 --- ---
Janusz Marian Palikot 211 242 1,42 --- ---
Grzegorz Michał Braun 124 132 0,83 --- ---
Marian Janusz Kowalski 77 630 0,52 --- ---
Jacek Wilk 68 186 0,46 --- ---
Paweł Jan Tanajno 29 785 0,20 --- ---
Neplatné hlasy 124 952 0,83 250 231 1,47
Účasť 14 898 934 48,96 16 993 169 55,34

Poľsko si zvolilo nového prezidenta
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Vysnívané prázdniny
autor    Dorota Moś

Leto už máme predo dvermi, dokonca už prvé horúčavy 
máme za sebou. Na tento čas sa všetci veľmi tešíme. Najmä deti 
a školopovinná mládež, veď s  letom sa spája veľmi vzácny čas – 
prázdniny. A tí dospelejší sa tešia na letné dovolenky. Konečne je 
vonku teplo, ktoré nás priam núti rozmýšľať a  plánovať, čo bu
deme počas tých dní robiť. A práve o plánoch a snoch spojených 
s letnými prázdninami a dovolenkami som sa porozprávala s člen
mi folklórnych súborov na Spiši. 

Katka - FS Hajduky
Nemôžem sa už dočkať 

prázdnin, aby som si oddýchla 
hlavne od školy. Spolu s mojimi 
priateľmi zo súboru Hajduky sa 
chystáme spoločne na dovolen-
ku na Slovensko k jazeru. Mojím 
snom je skok na bungee a dú-
fam, že sa mi podarí tento sen 
splniť počas tohto leta. Veľmi 
by som sa chcela zúčastniť cho-
reografického kurzu ľudového 
tanca na Slovensku. Bola som 
na ňom minulý rok a veľmi sa 
mi tento kurz zapáčil. Spoznala 

som tam mladých ľudí z rôznych krajín, ktorí majú tak isto 
radi tanec a folklór ako ja. Dúfam, že aj tento rok sa opäť 
s nimi uvidím. Chcela by som si nájsť taktiež nejakú brigá-
du a zarobiť si na vodičák. Nuž také sú moje plány na tieto 
prázdniny. 

Gosia - FS Hajduky
Počas týchto prázd-

nin by som veľmi chcela 
ísť s mojimi známymi na 
dovolenku do Chorvátska 
a navštíviť popritom veľa 
zaujímavých miest. Samo-
zrejme, je čas na oddych, 
ale chcem si nájsť aj neja-
kú prácu. Minulý rok som 
si urobila vodičský preu-
kaz. Splnil sa jeden z mo-
jich najdôležitejších snov 
a teraz plánujem splniť 
ďalší, zarobiť si trošku na 
auto. V auguste sa na Slo-

vensku bude konať VI. ročník choreografického kurzu ľudo-
vého tanca a veľmi by som sa ho chcela zúčastniť. Človek 
sa naučí nové tance a spoznáva super ľudí. Zároveň sa mô-
žem zdokonaliť aj v slovenskom jazyku priamo slovenskom 
v prostredí. Neviem síce, či sa mi podarí zúčastniť sa tohto 
kurzu, ale veľmi by som chcela naň ísť. Ale to už závisí od 
toho, nakoľko sa mi podarí zosúladiť všetky moje plány. 

Marzena - FS Hajduky
Myslím si, že ani 

nepocítim, že budem 
mať prázdniny, pretože 
niektorí si budú oddy-
chovať pri jazere a ja 
budem pracovať. Ak sa 
mi podarí všetko vyba-
viť, prázdniny budem 
tráviť v Holandsku pri 
zbere ovocia. Veď kto-
si ho musí zbierať, aby 
ho iní mohli pri jazier-
ku konzumovať, teda 
myslím tým na mojich 
známych zo súboru, ktorí si plánujú dovolenku pri jazierku. 
Rada by som si totiž zarobila na vodičský preukaz a ak mi 
zvýšia nejaké peňažné prostriedky, tie si zatiaľ odložím do 
pokladničky – takého malého autíčka, aby mi vyrástlo na 
také väčšie, ozajstné. Veľmi by som si chcela pozrieť Lon-
dýn, to sú však už ďaleké plány. Myslím, že skôr sa mi po-
darí vycestovať s najlepšou partiou na svete na víkend na 
Slovensko. Najlepšie sú chvíle strávené s priateľmi. Takto 
vyzerajú moje plány a či sa naplnia, čas ukáže. Po návrate 
domov už sa teším na vystúpenia s mojím FS Hajduky.

Jakub - FS Zelený javor 
Všetko nasvedčuje 

tomu, že moje tohto-
ročné prázdniny budú 
výborne. Leto má síce 
byť horúce a slnečné, 
ale mne najviac záleží 
teraz na tom, kým sa 
mi naozaj začnú prázd-
niny, aby som úspešne 
skončil skúškové ob-
dobie na univerzite. 
Voľný čas chcem trá-
viť doma a možno si 
nájsť nejakú brigádu 
a urobiť si študentskú 
prax. Chcel by som sa 
čo najviac sa stretávať 
so svojimi známymi. 
Určite budeme spolu 
grilovať a spoločne 
sa zabávať. Plánujeme chodiť na dlhé túry do hôr. Sú to 
nezabudnuteľne chvíle. Už to poznám, lebo aj po minulé 
roky sme chodili na túry a je to naozaj super vec. Môžeme 
navštíviť a vidieť krásne miesta, a priniesť si odtiaľ super 
fotografie. Myslím si, že aj spoločné chvíle s mojím súbo-
rom budú určite super a možno sa nám podarí aj niekam 
spoločne vycestovať. Samozrejme, budem mať čas aj pre 
moju super rodinku, ktorá je mi oporou a motivuje ma 
k ďalším aktivitám. Dúfam preto, že tohtoročné prázdniny 
strávim naozaj vysnívane a hlavne bezpečne.
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Basia - FS Zelený javor
Barborka svoj príbeh 

so súborom začala vo 
veku 10 rokov tancujúc 
najprv v detskom súbore 
„Mali Toniecnici“, neskôr 
v „Javorinkach“ a teraz 
je poprednou tanečni-
cou v „Zelenom javore“. 
Ukončila strednú eko-
nomickú školu v Novom 
Targu. Na otázku, aké 
má plány na tohtoročné 
prázdniny, sa jej na tvá-
ri objavil veľký úsmev. 
– Plány mám veľké, am-

biciózne, ale možnosti sú zatiaľ obmedzené. Pracujem iba 
príležitostne, zatiaľ nemám stálu prácu, čo mi je trochu 
ľúto. Rozmýšľam o štúdiách alebo o nejakej práci v zahrani-
čí v rámci Európskej únie. Rada by som niekam, aj keď ešte 
neviem kam, vycestovala aspoň na víkend, len si musím na 
to zohnať potrebné peniažky. Ale tie určite nájdem, lebo to 
stojí za to. Víkendy budem tráviť pravdepodobne so zná-
mymi, ktorí budú grilovať a chodiť na diskotéky. Chcela by 
som chodiť na túry do Tatier. Počítam s tým a dúfam, že sa 
mi podarí zúčastniť sa Letnej školy choreografie ľudového 
tanca, pretože je to zaujímavé vzdelávacie podujatie pre 
krajanov. Verím, že tam získam nové poznatky, spoznám 
nové tance ale i nových ľudí, trochu si pri tom oddýchnem 
a takto získam novú silu pre ďalšie aktivity.

Na podporu slovenčine
autor    Marián Smondek 

Dňa 28. mája 2015 navštívila základnú školu v Krempachoch 
a gymnázium v Nižných Lapšoch splnomocnenkyňa pre národ
nostné menšiny malopoľského vojvodu Agata Wojnowska spolu 
Jolantou Nawalany z kancelárie splnomocnenkyne a redaktorom 
časopisu Život Mariánom Smondekom.

Cieľom návštevy škôl na Spiši bola podpora vyučovania 
slovenského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny 
v rámci kampane, ktorú zorganizovalo Ministerstvo 

digitalizácie a administrácie PR. 
Delegácia navštívila najskôr krempašskú základnú 

školu, kde sa najprv porozprávala s riaditeľkou Lidiou Ka-
mońovou a učiteľkou slovenského jazyka Monikou Pacigo-
vou a následne sa stretla aj s deťmi 5. a 6. ročníka, s ktorý-
mi sa spoločne všetci učili po slovensky. Deti sa pochválili 
vynikajúcou znalosťou slovenského jazyka a úplne bez 
problémov zvládali aj prácu so slovníkmi slovenského ja-
zyka, vďaka čomu si neustále obohacovali slovnú zásobu.

Na gymnáziu v Nižných Lapšoch prijal hostí riaditeľ Ma-
riusz Wojtas. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že táto škola 
žije nielen vyučovaním, ale taktiež mnohými mimoškol-

skými aktivitami. A žiaci mali z toho radosť. Po krátkom 
rozhovore a pohostení nás pani učiteľka Mária Kačmarčí-
ková pozvala na hodinu slovenského jazyka, počas ktorej 
prebrali žiaci spoločne báseň o matke. Aj napriek tomu, že 
báseň ľahká, svoju úlohu zvládli všetci bravúrne.

Vidieť, že aj napriek mnohým problémom, s ktorými 
sa výučba slovenského jazyka musí vyrovnať, jej výsledky 
sú viditeľné a podpora zo strany inštitúcií má naozaj svoj 
zmysel. 

Jozef - FS Zelený javor
Keď sa bližšie pozrieme na jeho 

aktivitu v súbore, jednoznačne po-
tvrdíme, že skúsenosťami je najstar-
ším členom FS Zelený javor. V súbore 
začal totiž účinkovať v II. triede ZŠ. Na 
otázku, aké má plány na prázdniny, si 
len ťažko vzdychol, pretože, ako sám 
hovorí, študentské časy sa už preňho skončili. Vlastne na 
také typické prázdniny už aj zabudol. – Nemám veľa voľ-
ného času, pretože už pracujem a podnikám. Zároveň po-
pritom študujem a taktiež som poslancom gminnej rady. 
Takže tých povinností mám omnoho viac ako voľakedy. 
Ale i napriek tomu dúfam, že sa mi podarí so známymi 
vycestovať aspoň na víkend k poľskému moru. Vo voľnom 
čase sa rád bicyklujem, korčuľujem na kolieskových kor-
čuliach alebo chodím na túry do Vysokých Tatier. Zvyšný 
prázdninový čas by som chcel tráviť spoločne so známymi  
a rodinou. Rád by som sa zúčastnil Medzinárodného festi-
valu horských oblastí v Zakopanom, teda známeho „Mię-
dzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich“. Podobne ako 
moja kamarátka zo súboru Barborka, sa chcem zúčastniť 
letnej školy choreografie ľudového tanca. Ak sa mi podarí 
tieto plány naplniť, isto sa nudiť nebudem a ešte si aj od-
dýchnem a neberiem silu do ďalších prázdninových dní.

Ako vidíme, plánov má každý naozaj dosť. Prajem nie-
len tanečníkom – folkloristom, s ktorými som sa zhovárala, 
ale aj všetkým čitateľom, aby tohoročný prázdninový čas 
strávili podľa svojich najkrajších snov a plánov. 
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– Raz v roku organi-
zujeme spoločne veľko-
lipnické štyri jednotky 
a jednotky zo Slovenska 
športovo-hasičské prete-
ky, ktorých sa veľmi radi 
zúčastňujú mladí členo-
via hasičských zborov, 
ale radi prídu aj tí  starší. 
Pripravené sú rôzne súťa-
že, ktoré sa spájajú s ha-
sičským odvetvím. Jednak 
posledné tri roky okrem 
týchto stretnutí  organi-
zujeme takti ež manévre, 
teda cvičenia, ktoré sú 
zamerané na užšiu spo-
luprácu pri jednotlivých 
záchranných akciách, pri ktorých je potrebné medzi se-
bou spolupracovať na technickej úrovni, teda prepojenia 
hadíc, používanie čerpadiel a vodných diel, prečerpávanie 
vody medzi jednotlivými vozidlami a pod. Takéto cvičenia 
organizujú trikrát do roka, raz v Poľsku a dvakrát na Slo-
vensku. Takýchto manévrov sa veľkolipnická jednotka zú-
častnila aj posledný aprílový víkend v Rabči na Slovensku, 
ktorého sa zúčastnilo 8 jednoti ek z Poľska a Slovenska. 
V rámci manévrov hasili požiar rabčického družstva.

Franciszek Pindziak sám trochu s údivom podotýka: 
– Akosi sa nevieme dohodnúť vo veci takejto spolupráce 
so susednými jednotkami na poľskej strane, stále to ako-
si nevychádza, zato spolupráca so slovenskou stranou sa 

– Raz v roku organi-
zujeme spoločne veľko-
lipnické štyri jednotky 

 O hasičoch vo Veľkej Lipnici
autor    Marián Smondek
foto    Bronisław Kowalczyk

Postupný rozvoj záchranných hasičských jednotiek vo Veľkej 
Lipnici je viditeľný holým okom. Obnovené hasičské zbrojnice, 
čoraz novšia výbava, čoraz lepšie vycvičení hasiči, lepší systém 
informovania o  krízových situáciách, v  ktorých je ich pomoc po
trebná, moderné vozidlá a  neustály záujem mladých o  pôsobe
nie v  štruktúrach hasičského zboru sú základom ďalších plánov 
do budúcnosti. A  Veľkolipničania sa môžu k  tomu dodatočne 
pochváliť najlepšou cezhraničnou spoluprácou so slovenskými 
prihraničnými hasičskými jednotkami.

Práve o týchto témach som sa porozprával s predsedom 
Gminného výboru Dobrovoľného hasičského zboru 
(DHZ) vo Veľkej Lipnici Franciszkom Pindziakom, ktorý 

pôsobí v radoch miestnych hasičov už 57 rokov. V rámci 
gminy pôsobia 4 jednotky dobrovoľného hasičského zbo-
ru: v Murovanici, v Centre, v Prívarovke a v Kýčoroch. 

Prvú zmluvu vo veci spolupráce podpísala Veľká Lipnica 
ešte v 90-tych rokoch minulého storočia so Štefanovom 
nad Oravou, a to hlavne vďaka rodinným kontaktom, pre-
tože Franti škov ujo a jeho synovia pôsobili v miestom po-
žiarnom zbore. Postupne sa spolupráca začala rozširovať 
aj na iné obce a ešte v období, keď na hranici bola rampa, 
bola podpísaná ďalšia zmluva, tentoraz už so susediacou 
obcou Bobrov. 

Po otvorení hranice sa cezhraničná spolupráca začala 
rýchlo rozvíjať, boli podpísané ďalšie zmluvy s Námesto-
vom, Klinom, so Zubrohlavou, Oravskou Polhorou a Rab-
čicami, Rabčou a teraz sme nadviazali spoluprácu takti ež 
so Sihelným.

Franciszek Pindziak
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naozaj veľmi pekne rozvíja. Nadviazali 
sme priateľské kontakty so slovenský-
mi hasičmi a veľmi dobre si rozumie-
me. Do tejto spolupráce sa zároveň 
angažuje aj mládež, a robí to naozaj 
so záujmom. Verím, že táto spolupráca 
má budúcnosť. Ďalšie takéto cvičenia 
by sme mali mať začiatkom októbra 
v Oravskej Polhore.

Spolupráca sa rozvíjala vynikajúco 
od začiatku. Prvé takéto stretnutia sa 
spájali s výjazdmi veľkolipnických hasi-
čov do Štefanova, kam museli jazdiť cez 
Chyžné, kde ich zakaždým na hranici 
poriadne kontrolovali. Neskôr vznikol 
hraničný priechod na Kriváni Winiar-
czykówka – Bobrov, vďaka čomu sa 
spolupráca začala rozvíjať ešte viac.

– Ak by som mal hodnotiť už spomínané manévre 
v Rabči, zúčastnilo sa ich veľa mladých hasičov. Aktuálne 
je v radoch veľkolipnických hasičov asi 40 mladých čerst-
vých absolventov hasičského kurzu prvého stupňa. Tí sa 
angažovali aj vo výjazde na Slovensko. Spolu s nimi bolo 
na Slovensku aj niekoľko starších hasičov, ktorí prihliadali 
na činnosť tých mladších a v prípade nejakých pochybností 
vedeli poradiť. Avšak takých situácií bolo málo a mladí ha-
siči poľsko-slovenské hasičské cvičenia zvládali vynikajúco.

Síce doposiaľ sa táto spolupráca nesie skôr v znamení 
spoločných cvičení a športových podujatí, zatiaľ bola len 
raz taká situácia, v ktorej jednotka z Veľkej Lipnice bola po-
prosená o pomoci pri hasení požiaru na slovenskej strane, 
keď začalo horieť poľnohospodárske družstvo v Bobrove. 
Našťastie, slovenskí hasiči rýchlo zasiahli a uhasili oheň, 
takže nakoniec pomoc zo stany veľkolipnických hasičov 
nepotrebovali. Bolo to však už v období otvorených hra-
níc. Predtým k takejto situácii nedošlo, pretože prekroče-
nie hranice sa spájalo s kontrolou, niekedy dôkladnou, tak-
že šanca na pomoc z druhej strany bola minimálna.

V rámci tejto spolupráce si hasiči pomáhajú aj s náku-
pom hasičského náradia, ale i slávnostných odevov. Keďže 
hasičské tradície spojené s cirkevnými slávnosťami boli na 
Slovensku v minulosti dosť utláčané, k čomu v Poľsku až 

v takej miere nedošlo, poľská strana pomohla v nákupe 
slávnostných uniforiem, ktoré si chceli slovenské jednotky 
zadovážiť.

Ako vraví František Pindziak, táto spolupráca má svoju 
budúcnosť. Verím teda, že sa bude z roka na rok čoraz lep-
šie rozvíjať, čo im aj prajem. 

V Kline

Počas spoločných manévrov
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text    Dorota Moś
foto    František Pacyga

V  máji tohto roku oslávil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
v Krempachoch 130 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa 
na svätého Floriána konala ďakovná svätá omša na úmysel požiar
nikov, ktorej sa zúčastnila miestna hasičská jednotka spolu so svoji
mi rodinami.

DHZ v Krempachoch vznikol koncom 19. storočia, keď-
že v drevenej a veľmi hustej zástavbe obci veľmi často 
dochádzalo k požiarom. Bezprostredne jeho vzniku 

predchádzali požiare v rokoch 1885 a 1887, po ktorých sa 
obyvatelia začali organizovať a založili požiarnickú organizá-
ciu. Prvým veliteľom DHZ bol Paluch, jeho zástupcom Ján 
Brzyzek, pričom celkovo mala pri založení organizácia päť 
členov. Rok neskôr kúpili hasiči ručnú striekačku a v roku 
1887 ju za prítomnosti richtára Tomaškoviča posvätili. V ro-
koch 1890 až 1923 zasadol na predsednícku stoličku Martin 
Paluch. V tom čase mala DHZ už 15 členov. Tí postavili na 
farskom poli „stodolu na požiarnické náradie“, teda vedrá, 
rebríky, sekery, kožené prilby, ručnú striekačku a dve hadice. 
Takéto náradie totiž v tom čase požiarnická jednotka vlast-
nila.

V rokoch 1924 až 1930 bol veliteľom Vojtech Surma. 
Počas jeho pôsobenia vznikla pri DHZ dychová hudba, kto-
rá využívala dychové nástroje po predošlej dychovke, ale 
zakúpila tiež nové a učila na nich hrať aj mládež. Finan-
čne pri kúpe hudobných nástrojov veľmi pomohli krajania 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krempachoch 
a jeho 130-ročná história z USA. Prvým vedúcim dychovky sa stal učiteľ Pitoniak 

z Nižných Lápš a neskôr učiteľ Kowalczyk z Ostrowska. Už 
po dvoch rokoch existencie sa nová dychovka veľmi dobre 
prezentovala, stala sa známou a bola pozývaná na podu-
jatia v celom novotarskom okrese. Činnosť tejto amatér-
skej dychovky trvá nepretržite až do dnešného dňa, teda  
80 rokov.

V rokoch 1931 až 1935 plnil funkciu veliteľa Ján Brzy-
zek. V tom čase bola vybudovaná väčšia požiarna zbrojnica,  
avšak stále ešte drevená. V roku 1934 bola v obci veľká po-
vodeň, ktorá spôsobila mnohé škody. 

Po druhej svetovej vojne ľudia prichádzali s novými ná-
padmi. V roku 1947 vybudovali nový betónový mostík pri 
kostole a urobili štyri protipožiarne nádrže. V rokoch 1948 
až 1984 bol veliteľom Jakub Paluch – syn, ktorý vykoná-
val od roku 1949 tiež funkciu richtára. V roku jeho zvolenia 
sa začala stavať murovaná požiarna zbrojnica, ktorá slú-
ži požiarnikom do dnešného dňa. Spoločnými silami obec 
kúpila anglickú motorovú striekačku s vlastným vozíkom 
a s veľkým výkonom. Jednotka DHZ v Krempachoch v tom 
čase v pretekoch získavala popredné miesta, za ktoré v roku 
1969 nadobudla zásahové vozidlo ŻUK. Následne v roku 
1972 dostala opäť za veľmi dobré výsledky v pretekoch veľ-
ké zásahové vozidlo STAR.

V 70-tych rokoch sa vybudovali ďalšie protipožiarne 
nádrže na každej ulici. Prostriedky na ich vybudovanie a zá-
roveň na stavbu vodovodu získali Krempachy za účasť v sú-
ťaži o najčistejšiu obec. Technologický rozvoj požiarneho 
príslušenstva a vlastníctvo veľkých zásahových vozidiel si 
vyžiadalo prestavbu požiarnej zbrojnice, ktorá sa uskutočni-
la v rokoch 1975 – 1980. Prispôsobili sa garážové miesta pre 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krempachoch
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vozidlá, sociálne zariadenia, zriadila sa hasičská klubovňa 
a hospodárske zariadenie spolu s ústredným kúrením. 

V roku 1985 nastala zmena vo vedení DHZ. Veliteľom sa 
stal Albín Paluch a predsedom výboru Jakub Paluch. Dycho-
vý orchester oslávil šesťdesiate výročie svojej pôsobnosti 
a Vojvodský úrad udelil za zásluhy pre požiarnictvo DHZ 
Krempachy „Zlatú medailu zväzu DHZ“, zásahové vozidlo 
STAR 266 a taktiež zástavu „Sto rokov požiarnej jednotky“.

V 90-tych rokoch nastal veľký pokrok protipožiarnej 
techniky, ktorú sa podarilo získať aj pre DHZ Krempachy. 
V roku 1995 bola jednotka zapojená do moderného selek-
tívneho systému a o dva roky neskôr 
urbárska spoločnosť darovala poze-
mok na stavbu športového štadiónu, 
ktorý budovali hasiči spoločne s ĽŠK 
a ten dnes slúži pre tréningy požiar-
nikov, šport a rekreáciu. V tom istom 
roku bola na Podhalí veľká povodeň 
a požiarna jednotka sa zúčastnila 
ochrany brehov rieky Bialky.

V roku 1998 požiarnikom pri-
budla nová motorová striekačka. Zá-
roveň je požiarna jednotka od tohto 
roku financovaná z obecného roz-
počtu, čo dáva možnosť plánovania 
výdavkov.

V novom miléniu, v roku 2000, 
obyvatelia Krempách vybudovali am-
fiteáter, kde sa uskutočňujú kultúrne 
a športové podujatia. Dňa 5. sep-
tembra sa v obci uskutočnili gminné 
preteky zručnosti. Zúčastnilo sa ich 
23 jednotiek požiarnikov z celej gmi-
ny Nový Targ. O niekoľko dní neskôr 
vypukol v centre obce požiar. Napriek zásahu dvadsiatich 
jednotiek hasičov vyhorelo 5 stodôl. V roku 2001 bola veľká 
búrka, ktorá spôsobila záplavy obytných domov na Spišskej 
a Dlhej ulici. Zároveň bol poškodený asfalt na ceste v dĺžke 
500 metrov. V roku 2002 bola ďalšia živelná pohroma – ura-
gán, ktorý v priebehu troch minút vyvrátil dve stodoly, po-
škodil niekoľko striech obytných domov a vyvrátil niekoľko 
ovocných stromov.

Dňa 11. júna 2000 sa novým veliteľom DHZ stal Jozef 
Tazik – junior. Nový výbor, nové nápady a nové nádeje. Za 
finančné prostriedky získané od občanov a gminného úradu 
požiarna jednotka v roku 2002 kúpila nové zásahové vozidlo 
značky LUBLIN i rovnošaty pre nových členov požiarneho 
zboru. V roku 2003 hasiči kúpili na Slovensku novú mobilnú 
striekačku s vysokým výkonom. V zimnom období sa usku-
točnil gminný dvojtýždňový kurz pre hasičskú mládež, kto-
rého cieľom bolo informovanie o nových chemických pro-
striedkoch používaných pri hasení požiarov. 

Všetky tieto investície do protipožiarneho príslušenstva, 
požiarnikov, či cyklické tréningy majú za následok výbor-
né výsledky v športových súťažiach zručnosti. V roku 2004 
získali Krempašskí hasiči v pretekoch v Lopušnej 3. miesto 
a o rok neskôr v Klikuszowej obsadili taktiež 3. miesto. 
V roku 2006 v Ostrowsku sa umiestnili na 2. mieste, pričom 
ženská mládežnícka jednotka získala 1. miesto. Toho istého 
roku na jeseň sa zúčastnili, ako hostia, pretekov v Liptov-

ských Sliačoch na Slovensku. V roku 2011 Krempachy zor-
ganizovali gminné športovo-požiarnické preteky, v ktorých 
mládežnícke jednotky obsadili 1. miesta a seniori sa umiest-
nili na 3. mieste. V gminných pretekoch zručnosti pritom 
získavajú mládežnícke družstvá chlapcov a dievčat vždy po-
predné miesta. Za získané finančné prostriedky z takýchto 
pretekov kúpili požiarnici nové rovnošaty pre dievčatá. 

Miestna požiarna jednotka sa zapája aj do kultúrnych 
akcií. V júli 2004 bola spoluorganizátorom I. krempašskej 
veselice a ako sa ukázalo, takéto podujatia sú občanmi 
veľmi vítané. Zároveň sa pritom jednotka aktívne podieľa 

tiež pri organizovaní rôznych športo-
vých a kultúrnych podujatí, kde bdie 
nad bezpečnosťou obyvateľov pri 
týchto akciách. DHZ Krempachy sú 
taktiež organizátormi akcií darovania 
krvi.

V nasledujúcich rokoch DHZ 
vlastnila jedno veľké zásahové vo-
zidlo – Star 266, jedno malé zása-
hové vozidlo – Lublin. Kúpené boli 
pracovné rovnošaty, rukavice, hadi-
ce, mobilná rádiová stanica, rovno-
šaty pre dievčatá, či veľká skriňa na 
hudobné nástroje. Podarilo sa tiež 
zmodernizovať sanitárne zariadenia 
a namontovať mini jedáleň v hasič-
skej klubovni.

V roku 2012 kúpila jednotka zása-
hové vozidlo DAV-AV 75 RC s poho-
nom 4x4, s výkonom 220 KM, 3000 l 
vody s rýchlym nábehom. Financie 
na nové vozidlo pochádzali z gmin-
ných prostriedkov, z obecného roz-

počtu a prispeli aj obyvatelia. V tom istom roku sa usku-
točnila oprava požiarnej zbrojnice, výmena starých okien, 
urobilo sa zateplenie, šatňa a kúpili sa rovnošaty. 

V roku 2013 sa uskutočnila posviacka nového zásahové-
ho vozidla a odovzdanie ho do prevádzky hasičom. Počas 
osláv bol vyznamenaný najvyšším zväzovým vyznamena-
ním predseda DHZ Albín Paluch. V okresných požiarnických 
pretekoch v Czarnom Dunajci ženská jednotka obsadila 
1. miesto a postúpila na krajské preteky. V tom istom roku 
bol kúpený trojfázový agregát ETCM – 700 s výkonom 75wh.

V roku 2014 v gminných požiarnických pretekoch v Har-
klovej získala ženská jednotka opäť 1. miesto a 15. júna 
2014 si na krajských pretekoch vo Wadowicach nakoniec 
vybojovala pekné 2. miesto, pričom iba 0,2 sekundy ich de-
lili od víťazstva. V tomto roku bolo zakúpené tiež moderné 
čerpadlo Tohatsu s výkonom 1600 l/min.

DHZ v Krempachoch sa tak v priebehu svojej existencie 
stal modernou hasičskou jednotkou, ktorá zasahuje nielen 
pri požiaroch, ale aj pri nehodách. Zároveň chráni obyvate-
ľov počas povodní a je spoluorganizátorom mnohých podu-
jatí. Členovia DHZ sa starajú o bezpečnosť počas športových 
i kultúrnych aktivít a počas cirkevných sviatkov. Popri po-
žiarnej jednotke funguje, ako sme už spomínali, aj dychová 
hudba. 

Do ďalších rokov prajeme DHZ čo najmenej zásahov a čo 
najviac úspechov v športovo-požiarnických pretekoch. 

Členovia DHZ so zástavou 
počas sv. omše
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 HORČIČNÉ ZRNKO

21. 6. 2015
12. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 4, 35-41)
Na zápästí mnohých ľudí sa objavujú červené nitky 

a náramky rôzneho druhu. Nie všetky slúžia ako módny 
doplnok alebo sú vyjadrením mladosti. Niektoré sa nosia 
s úmyslom, že majú chrániť pred nebezpečným pohľadom 
alebo pred negatívnou energiou. Nejeden z ich nositeľov 
sa úprimne modlí, prijíma sviatosti. Naše modlitby a svia-
tostná prax majú byť spojené s vierou a predsa počítajú 
ešte s akousi poistkou a viera tu má isté doplnky, ktoré sú 
však v protiklade voči obsahu našej viery. Nosenie amu-
letov a prisudzovanie moci týmto predmetom nie je v sú-
lade s prvým Božím prikázaním. Ide o spoliehanie sa na 
inú ako Božiu moc. Jedna bývalá ľudová liečiteľka na túto 
tému vydala jasné svedectvo: „Ak sme dali dieťa Kristo-
vi, tak vie me, komu sme uverili. Nie červená šnúr ka ma 
ochráni pred diab lom, ale Kristus!“ 

Apoštoli na lodi zažili veľký strach a možno na nich za-
pôsobili i povery, ktoré sa šírili o príšerách, ktoré strhávajú 
rybárov na dno. Je pri nich prítomný Ježiš, ktorého moc 
už neraz zažili a dával im pocit stability. Napriek tomu sa 
objavili pochybnosti a strach. Po umlčaní búrky sa obrátil 
na nich a obracia sa i na nás so slovami: „Čo sa tak bojíte?! 
Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40).   

28. 6. 2015
13. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 5, 21-24.35b-43)
Na prvý pohľad a na prvé počutie sa evanjeliová scéna 

javí ako stretnutie dvoch ľudí s Ježišom, ktorý sa prejavil 
ako zázračný liečiteľ. Na jeho zásah sa žena uzdravila z ťaž-
kej choroby a dcéra Jaira dokonca ožila, hoci už bola mŕtva. 
Nešlo iba o uzdravenie a vzkriesenie. Chorá žena a správ-
ca synagógy Jairus vďaka stretnutiu s Ježišom pokročili na 
ceste viery. Ich viere čosi chýbalo, pretože žena verila, že 
dotyk rúcha ju uzdraví a Jairus túžil, aby Ježiš prišiel a po-
ložil ruky. Žene kládol otázky a zisťoval, v akom stave je jej 
viera a napokon povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ 
(Lk 5, 34). Cesta viery Jaira išla ešte ťažšou cestou. Dcéra 
zomrela a zaznela námietka, že už netreba unúvať učiteľa. 
Ježiš ho povzbudil: „Neboj sa, len ver!“ (Mk 5, 36). Dievči-
na na Ježišovo slovo vstala zmŕtvych. Previe-
dol ju zo smrti do života. Nádej jej otca takmer 
zomrela. Cesta k Jairovi domov bola cesta člo-
veka, ktorý prežíval skúšku viery a zvlášť vtedy, 
keď prišla správa o smrti a keď sa mu nasky-
tol obraz pred domom. Bol však sprevádzaný 
učiteľom viery, ktorý v tých ťažkých chvíľach 
podopieral jeho vieru. Po vyhnaní trúchliaceho 
zástupu Ježiš nezobral za ruku iba dievča, ale 
symbolicky previedol za ruku aj jej otca – na 
jeho ceste viery. Ježiš Kristus nás všetkých pre-
viedol zo smrti do života, v tom spočíva naša 
viera a z toho sa rodí skutočná radosť.

5. 7. 2015
14. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 6, 1-6)
Veľakrát spomíname na zážitky, keď sme niečo videli, 

zažili, spoznali prvýkrát. Týka sa to aj ľudí okolo nás. Koľko-
krát sme fascinovaní svojím okolím a predsa príde čas, keď 
moment prekvapenia ustúpi a pocit nadšenia vyprchá. Ho-
voríme, že podľahneme zovšedneniu. Keď Ježiš začal ho-
voriť v synagóge, ľudia počúvali s údivom. Vzápätí dodali, 
veď poznáme jeho reálie, rodinné prostredie a je to nič 
moc. Cítiť, ako u rodákov zaúčinkovalo zovšednenie. Ne-
mohol byť pre nich ničím nezvyčajným a ak, iba na krátku 
chvíľu a tú možno i tak vnímali ako zaváhanie. Ježiša, kto-
rého poznali od jeho detstva, nedokázali oceniť v plnosti 
jeho osoby a jeho poslania. Zovšedneniu sa ubránili iba 
tí, ktorí mali k nemu aktívnejší postoj a uchránili sa jed-
noduchých odpovedí. Duchovný život zovšednieva vtedy, 
keď upadne naša aktivita. Pasivita robí zo všetkého nud-
né divadlo. Vtedy zovšednievajú a vyprázdňujú sa slová 
a gestá, slová nie sú prijímané vo vnútornom bohatstve 
ich obsahu a život prestáva byť prežívaný vo vedomí Božej 
prítomnosti a účinkovania v ňom. Úsilie uchrániť sa toho, 
je prejavom opačného postoja k Ježišovi, aký zaujali voči 
nemu rodáci. 

12. 7. 2015
15. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 6, 7-13)
V prvých časoch kresťanstva bol silným evanjelizačným 

prvkom život kresťanov. Kňazov nebolo veľa a boli vystave-
ní veľkému prenasledovaniu. Šírenie kresťanstva bolo zále-
žitosťou celého kresťanského spoločenstva a niekedy bolo 
oveľa viac závislé na bežných nezasvätených kresťanoch. 
Klement Alexandrijský, ktorý žil koncom 2. storočia, dostal 
otázku, čo treba urobiť, aby sme obrátili pohana. Jeho od-
poveďou bolo: „Dajte ho na rok do kresťanskej rodiny!“ 
Sv. Augutín používal život kresťanov ako argument, keď 
hovoril o pravdivosti kresťanského náboženstva: „Pozri-
te sa, ako žijú kresťania: samá láska a milosrdenstvo.“ 
Čo treba robiť, aby v nás žil takýto apoštolský duch? Bl. 
Pavol VI. posolstve venovanom k Misijnému dňu napísal, 
že skôr ako začneme evanjelium ohlasovať, treba ho žiť. 

Ak neprecítime sku-
točnosť, že Ježiš je 
naším Vykupiteľom, 
ťažko pre túto vec 
zapálime druhých. 
Viera je totiž svetlo, 
ktoré naberá silu od 
iného svetla.

Spracoval  vdp. ThDr.  
Viktor Pardeľ, PhD.

Sv. Augutín



11KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 

RENOVOVANÉHO SLOVENSKÉHO DOMU V PODVLKU RENOVOVANÉHO SLOVENSKÉHO DOMU V PODVLKU RENOVOVANÉHO SLOVENSKÉHO DOMU V PODVLKU 

400. výročia udelenia dedičnej škultécie 400. výročia udelenia dedičnej škultécie 400. výročia udelenia dedičnej škultécie 
Martinovi Vlčkovi v PodvlkuMartinovi Vlčkovi v PodvlkuMartinovi Vlčkovi v Podvlku

4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku

PODVLK V TOKU DEJÍNPODVLK V TOKU DEJÍNPODVLK V TOKU DEJÍN

PROGRAM:
10:00  Otvorenie konferencie
10:15  Mgr. Iveta Floreková: Dejiny Podvlku do roku 1848
10:30  PhDr. Marti n Chmelík: Podvlk v období 1848 – 1918
10:45  PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.: V medzivojnovom Podvlku 1918 – 1939
11:00  Prestávka
11:15  Mgr. Marti n Garek, PhD.: Podvlk súčasťou Slovenskej republiky 1939 – 1945
11:30  PhDr. Ľudomír Molitoris: Podvlk na rázcestí  1945 – 1947
11:45  Mgr. Marián Smondek, PhD.: Podvlk v súčasnosti
12:00  Prestávka
12:15  PhDr. Erika Kulašová: Ľudová architektúra v Podvlku a okolí
12:45  Mgr. Michal Čajka, PhD.: Stavebné pamiatky v Podvlku
13:00  PhDr. Elena Beňušová: Ľudový odev v Podvlku
13:15  Ing. Peter Tomáň: Prírodné pomery Podvlku
14:00  Slávnostné otvorenie renovovaného Slovenského domu 
           v Podvlku  s kultúrnym programom a pohostením

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
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 PO STOPÁCH MINULOSTI

autor    Marián Kundrák
Už dávnejšie som sa odhodlával, že napíšem niečo o  mojom 

dedovi, rodákovi z  Fridmana Dionýzovi Varadzinovi. Narodil sa 
13. októbra 1895 vo Fridmane v  rodine poštovej magistry Ma
tildy Varadzinovej a správcu  hospodárskeho majetku miestneho 
zemepána Vojtecha Waradzyna. Ja osobne si naňho spomínam 
matne a  hlavne z  doby, keď z  Bardejova navštevoval v  Bratisla
ve moju mamu – svoju dcéru Boženku. Pamätám si ako malý 
chlapec, keď pri návštevách, pri rozhovoroch z  jeho reči najviac 
zaznievali slová Fridman, Kežmarok, Halič, Hniezdne, Podolínec, 
Giraltovce, či Prešov, čo boli miesta, kde pôsobil a ktoré som  za
registroval. Vlastne si spomínal na svoje detstvo a iné časy minu
lé. No najviac sa zmieňoval o rodnej vieske Fridman s nádhernou 
panorámou pri Dunajci.

Spočiatku rodina Varadzinových bývala na Proko-
povičovom hospodárskom dvore, neskôr sa všetci 
ubytovali v miestnej ľudovej škole vo Veľkom Lipní-

ku. Vojtech Waradzyn pracoval ako hospodársky správca 
Prokopovičového majetku v rámci zmluvy, ktorú s ním 
uzavrela jeho manželka krátko po jeho smrti. Keď už nik-
to z Prokopovičových potomkov nežil alebo nemal záujem 
o hospodársky dvor a okolité majetky, ponúkol pobyt Va-
radzinovskej rodine istý Peter Prokopovič v obci Fridman. 

Dionýz Varadzin (v strede) na východnom fronte v roku 1917

Spomienka na rodáka z Fridmana Dionýza Varadzina

Peter Prokopovič bol rodinne spriaznený s veľkolipnickým 
zemepánom Františkom Maximilánom Prokopovičom 
a vo Fridmane zastával v tom čase úrad vedúceho notá-
ra. Notársky úrad spravoval okolitú spádovú oblasť a sídlil 
v strede obce. Vojtech Waradzyn pracoval taktiež vo funk-
cii notára, okrem toho, že spravoval hospodárstvo baró-
na Horvátha. Matilda Varadzinová pochádzala z Vernára, 
pričom v rokoch 1894 – 1919 viedla poštu a zároveň vyu-
čovala na miestnej fridmanskej škole, lebo pôvodne bola 
učiteľkou. Bola to číra Slovenka, ale v tom čase musela 
učiť podľa uhorských zákonov po maďarsky, takže niektorí  
Fridmančania nadobudli dojem, že je Maďarka.

Rodina Varadzinova prišla do Fridmana z Veľkého Lipní-
ka v roku 1894, pričom išlo o mnohopočetnú rodinu. Dedo 
Dionýz mal päť starších súrodencov – Pavla, Gizelu, Júliu-
sa, Zlaticu a Irenu. Pavol sa narodil v Červenom Kláštore 
a ostatní vo Veľkom Lipníku. Tu žili, pracovali a chodili do 
školy takmer desať rokov. Matilda, ich mama, pracovala 
ako poštová magistra, v tom čase v malom poštovom prí-
zemnom domčeku oproti škole pri kostole. Ten poštový 
domček nazývali Fridmančania „U Kubuša“. Varadzinovci 
boli rímskokatolíci a samozrejme navštevovali pobožnosti 
v miestnom kostole sv. Stanislava, kde bol aj malý Dionýz 
pokrstený. V tomto kostole sa tiež v rokoch 1908 a 1909 
uskutočnili sobáše jeho sestier Zlatice a Ireny.

Dedo žil vo Fridmane dvadsať rokov, až do doby, kedy 
musel počas prvej svetovej vojny narukovať na východ-
ný front. Odvedený bol vo vtedajšom okresnom meste 
Spišská Stará Ves, pričom narukoval do KuK regimentu 
v Prešove. Potom už len rodina dostala správu, že bojuje 
na východnom fronte. Z tohto obdobia sa v jeho albume 
zachovali dve fotografie. Svojej sestre Zlatici – Aranke po-
siela v novembri v roku 1916 svoju fotografiu z liečenia 
v sanatóriu v Budapešti, kde sa liečil z úrazu hlavy. Násled-
ky tohto zranenia sa začali výraznejšie prejavovať v jeho 
štyridsiatich rokoch vo forme depresií, ktoré ho neopustili 
do konca jeho života. Druhá snímka je z novembra 1917, 
z ruského frontu, kde si vojaci urobili spoločnú fotografiu 
s tabuľou s označením miest na východnom fronte kde 
bojovali – Černovice, Kirlibaba, Besarábia. Vzadu na foto-

Na liečení v sanatóriu v Budapešti v roku 1916



13KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

grafii sa nachádza ešte spresnenie, že ide 
o snímku z októbrovej socialistickej revolú-
cie na ruskom fronte Snjatin – Horodenka 
– Černovice – Kirlibaba – Besarábia v roku 
1917. Dionýz Varadzin sa nachádza v stre-
de obrázku ako desiatnik K. und K. 15. pe-
šieho pluku z Tarnopoľa a okolo neho sú 
jeho spolubojovníci – vojaci rakúsko-uhor-
skej armády.

Na tomto mieste by bolo potrebné 
objasniť skutočnosť, ako sa vlastne takto 
mohli zísť vojaci z rôznych jednotiek. Ra-
kúsko-Uhorská armáda bola totiž vo svojom 
postupe na východnom fronte zastavená 
velením v novembri 1917, nakoľko nastalo 
dočasné prímerie z dôvodu vyjednávania 
Nemecka a Ruska, ktoré vyvrcholilo 3. mar-
ca 1918 podpísaním tzv. Brest-Litovského 
mieru. Počas týchto troch mesiacov vládol 
na fronte pokoj, vojaci zo znepriatelených 
strán sa medzi sebou „bratríčkovali“ a rus-
kí vojaci agitovali našich vojakov i Nemcov 
do bojov v tzv. socialistickej revolúcii. Medzi 
boľševikov sa tak dostal aj svetoznámy český spisovateľ Ja-
roslav Hašek, autor knihy Príbehy dobrého vojaka Švejka. 
Niektorí vojaci rakúsko-uhorskej armády ani nečakali na 
výsledok mierových rokovaní a pobrali sa do svojich do-
movov.

Po uzavretí mieru sa nakoniec z východného frontu i zo 
zajatia postupne vracali domov aj ostatní. Svetová vojna 
však ešte ďalej pokračovala na západnom fronte vo Fran-
cúzsku a Taliansku, a práve do bojov v Taliansku na rieku 
Piavu posielalo vedenie rakúsko-uhorskej armády svojich 
zdravotne spôsobilých vojakov, čo sa len nedávno vrátili 
z bojov na východe a na odpočinok mali len pár dní. Vo-
jaci, ktorí mali zdravotné handicapy, už nebojovali. Medzi 
nich patril aj môj dedo. Žiada sa ešte dodať, že táto foto-
grafia je i podľa vojenských expertov veľmi vzácna a dote-
raz sa žiadna podobná neobjavila.

Po skončení vojny sa dedo v roku 1919 vrátil do Frid-
mana, do rodičovského domu č. 78 (dnes č. 14), kde bol aj 
spomínaný poštový úrad, ktorý viedla jeho mama Matilda. 
Syn Déneš, ako ho volali vo Fridmane, pomáhal naďalej 
mame s poštou a taktiež susedovi  Valentovi Jurgovskému, 
ktorý koňmo rozvážal poštové zásielky do Novej Belej. Dé-
nešova mama – poštová magistra – mala kontakty na poš-
tových úradoch i v okolitých obciach na Spiši, i tak sa stalo, 
že po vzniku Československej republiky, keď potrebovali 
slovenských poštových úradníkov do verejnej správy za 
odchádzajúcich Maďarov, obsadil Dionýz miesto poštmaj-
stra v Hniezdnom.

Tu si založil rodinu s Adélou Varadzinovou, rodenou 
Kleinovou a spolu mali dve deti – moju mamu Boženku 
a Dionýza. Po ôsmich rokoch spoločného života ovdovel 
a odsťahoval sa s deťmi sirotami do Podolínca k svojej ses-
tre Zlatici Bočkayovej, ktorá viedla tamojší poštový úrad 
a po roku mu československá pošta v Košiciach pridelila 
miesto poštmajstra v Giraltovciach. Znova sa oženil  s Leo-

poldinou Šteffekovou z Přerova a zotrvali v Giraltovciach 
sedem rokov. V roku 1936 dostal ponuku na prednostu 
poštového úradu 2 v Prešove na Hlavnom námestí, kto-
rú využil a presťahoval sa s rodinou do Prešova. Po skon-
čení poštových činností pracoval na viacerých miestach  
v Bardejovských kúpeľoch a v meste Bardejov na sociál-
nom úrade.

Dénešova sestra Gizela Háberová sa usadila v Tribši, 
kde pôsobila ako poštmajsterka, pričom jej manžel Fran-
tišek Háber bol správcom školy a súčasne učiteľom. Boli 
rodinnými priateľmi učiteľky Marty Chamilovej. Obe rodi-
ny nesúhlasili s pripojením Tribša pod poľskú správu, čo 
stvrdili aj podpísaním petície. Po pripojení Tribša k Poľsku 
teda odišli do Ľubice, kde zotrvali do konca života.

Bratia  Déneša, Pavol a Július odišli ako mnoho Frid-
mančanov za prácou do Pennsylvanie v USA, a to už v roku 
1903. V meste Reading sa Július oženil so Žofiou Tažiko-
vou, taktiež rodáčkou z Fridmanu, ktorá žila v Readingu už 
osem rokov. Mali spolu dvoch potomkov Franka J. Wara-
dzina a Matildu E. Waradzinovú.

Rodičia Déneša taktiež nesúhlasili s rozhodnutím pri-
pojiť spišské obce pod poľskú správu, čo potvrdil svojím 
podpisom na petičnom hárku Vojtech Waradzyn. O jeho 
pročeskoslovenskom postoji svedčí aj svedectvo miestne-
ho veliteľstva vo Fridmane z decembra 1919. Po rozhod-
nutí mocností v Spa o pripojení  Fridmanu k Poľsku po-
žiadal úrady v novovzniknutej Československej republike 
o občianstvo, nakoľko mal on ako rodák z Nižných Šromo-
viec z Haliča rakúsky pas. Rodina Vojtecha Waradzyna pri-
šla do ČSR v roku 1920 a usadila sa v Holumnici.

Na záver azda dodám, že rodina Varadzinovcov bola 
a je silne slovenská, ako i všetky spriaznené rodiny – Hábe-
rovci, Bočkayovci, Tažikovci, ako aj Kleinovci, ktorí síce boli 
Nemci, ale so slovenským cítením, čo prejavovali hlavne 
vo verejných veciach. 

Svedectvo miestneho veliteľstva vo Fridmane o pročeskoslovenskom postoji Vojtecha Varadzina
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Site noir
autor    Milica Majeriková-Molitoris
foto    M. Majeriková-Molitoris

Čierna farba môže v  ľuďoch vyvolávať rôzne emócie – bez
útešnosť, temnotu, pochmúrnosť, smútok, či strach, ale býva aj 
zosobnením sily a elegancie. A práve čiernymi kartami, alebo Site 
noir – ako znel oficiálny názov výstavy fotografií, sa nám v Galérii 
slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove prezen
toval dvadsaťročný jurgovský rodák Tomasz Chowaniec, ktorý 
študuje fotografiu na Univerzite výtvarných umení v Poznani.

V piatkový podvečer, 8. mája, sa tak slovenská galéria 
stala súčasťou veľkého umeleckého projektu Krakow 
Photo Fringe 2015, v rámci ktorého sa len v samot-

nom Krakove uskutočnilo na rôznych miestach takmer 
osemdesiat výstav a desiatky pracovných dielní. V našej 
galérii vítal pri vstupe návštevníkov čierny plagát, koreš-
pondujúci s názvom výstavy, na ktorom sa až po dlhšom 
pozorovaní zobrazila nepa-
trná čierna šmuha. V prvej 
miestnosti sa v podvečer-
nom prítmí za sprievodu 
škrípajúcich storočných 
parkiet a tónov ponurej 
hudby objavovali foto-
grafie zachycujúce Jurgov 
a okolie v noci, či tesne 
po zotmení. V druhej 
miestnosti potom čakali na 
divákov fotografie nábojov 
exponované prostredníc-
tvom optického princípu dierkovej komory tzv. „camera 
obscura“. Hostia si pritom mohli pozrieť nielen samotné 
výsledky umeleckej práce, ale aj spomínané náboje s ich 
popisom a dokonca i počtom obetí.

To všetko však až po úvodnom príhovore gen. tajom-
níka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa, kto-
rý privítal všetkých prítomných na doteraz pre našu ga-
lériu netypickej vernisáži a taktiež ich stručne zoznámil 
s mladým umelcom – synom bývalého agilného člena 
ústredného výboru SSP z Jurgova. Potom sa slova ujala 
kurátorka výstavy Emilia Jasiek. Zdôraznila, že ide o nový 
experimentálny typ afektívnej výstavy, kde aranžmán ne-
tvoria len samotné diela, ale aj všetko čo ich obklopuje 
– hudba, svetlo, ľudské hlasy, praskanie podlahy, či reťaze, 
na ktorých fotografie visia. To všetko má divákovi priblí-
žiť atmosféru a pocity, ktoré mal Tomáš pri fotení svojich 
diel, a takýmto spôsobom kreovať emócie a prehovárať 
do sŕdc návštevníkov.

Samotný autor poďakoval za možnosť prezentovať svoje 
práce v slovenskej galérii a vyzval prítomných nielen na ich 
pozeranie, ale zároveň na diskusiu. Tá následne skutočne 
pri jednotlivých fotografiách prebiehala, a to jednak medzi 
účastníkmi navzájom, ale aj medzi autorom a zvedavými 
divákmi. Príležitosť sme využili taktiež my a opýtali sme sa 
Tomáša, prečo práve „Site noir“? - Názov výstavy nadväzuje 

na atmosféru fotografií – čierne karty, čierna krajina – to 
všetko zodpovedá emóciám, ktoré som mal pri fotení. Rov-
nako sa to týka aj nábojov, ktorých fotografie vznikli tak, že 
samotné náboje sa stali „camerou obscura“. Tieto snímky 
majú symbolizovať videnie ľudskej smrti cez inú optiku, akou 

je ľudské oko. Ide pritom najmä 
o filozofiu fotografie smrti, hľa-
danie spoločných atribútov me-
dzi aparátom a fotografovaným 
objektom. Napríklad výber ob-
jektu fotografa i lovca je akýmsi 
spôsobom stopovania a poľova-
nia. Existuje zároveň podoben-
stvo medzi spúšťou aparátu 
a zbrane. Podobne ako náboj 
je vystrelený prostredníctvom 
spúšte a môže svojmu objektu 
ukradnúť život, aj aparát zachy-

cuje svoje objekty prostredníctvom spúšte, pričom vieme, že 
vo svojich počiatkoch a v mnohých kultúrach je dodnes fo-
tografia považovaná za zlodeja duše, ktorej vrstvy sú týmto 
spôsobom zapisované na negatív.

Zaujímavé filozofické myšlienky mladého Jurgovčana 
nám pomohli pootvoriť dvierka jeho duše, ktorej časti iste 
zapísal aj na svoje negatívy a získať na výstavu trochu iný, 
netypický pohľad.  

Otvorenie výstavy

Pri jednotlivých dielach prebiehali 
zaujímavé diskusie

Tomasz Chowaniec sa narodil  
v roku 1994, pochádza z Jurgova na 
Spiši. Študuje fotografiu na Univerzi-
te výtvarných umení v Poznani. Jeho 
realizácie sú sústavným hľadaním 
vlastného priestoru tohto rozsiahleho 
média. Často sa pokúša zobraziť svet 
iným spôsobom, než je vnímaný naším 

okom. Je autorom viacerých samostatných a skupino-
vých výstav v Poľsku i v zahraničí.
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autor    Ludmila Miller
 V Dome stretnutí s históriou vo Varšave sa 28. mája 2015 usku

točnilo spomienkové diskusné stretnutie venované významnému 
predstaviteľovi poľského odboja, podporučíkovi slovenského 
pôvodu Miroslavovi Iringhovi. Počas ozbrojeného povstania zor
ganizovaného v  lete 1944 poľskou povstaleckou organizáciou 
„Armia Krajowa“ v  okupovanej Varšave bol Miroslav Iringh 
veliteľom Čaty Slovákov. Jej členovia mali ako jediní nepoľskí 
účastníci Varšavského povstania právo nosiť na rukáve okrem 
bieločervenej pásky Armii Krajowej aj osobitnú pásku so sloven
skou národnou trikolórou a slovenským znakom. Miroslav Iringh 
bol nositeľom viacerých významných poľských vyznamenaní 
a v roku 2007 mu bol prezidentom Slovenskej republiky udelený 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za „mimoriadne hrdin
ské vojnové činy v  boji proti fašizmu a  za šírenie dobrého mena 
Slovenska v  zahraničí“. Miroslav Iringh zomrel vo Varšave pred 
30 rokmi – 28. mája 1985.

Po úvodných vystúpeniach veľvyslanca SR v Poľsku 
Vasila Grivnu a riaditeľa Domu stretnutí  s históriou 
Piotra Jakubowského sa slova ujal moderátor podu-

jati a, mladý poľský historik Michał Rozenberg. Vo svojej 
prednáške pripomenul dobový kontext, prípravy, priebeh 
i dôsledky Varšavského povstania ako aj formovanie Čaty 
Slovákov a jej význam v ozbrojenom odboji v okupovanej 
Varšave.

Prednášku následne svojimi dojímavými spomienka-
mi na slovenských spolubojovníkov a ich veliteľa doplni-
li panie Danuta Michalowska a Danuta Sobczynska, vyše 
90-ročné bývalé poľské zdravotníčky Čaty Slovákov vo 
Varšavskom povstaní. Dcéra podporučíka Iringha Bohumi-
la Iringh-Nagórska spomínala na povojnové osudy rodiny 
vo vtedajšej Poľskej ľudovej republike a prečítala úryvky 
z otcových písomných spomienok na nerovný boj v po-
vstaleckej Varšave s dokonale vyzbrojenými jednotkami 
nemeckej armády.

Súčasťou podujati a, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom 
poľskej odbornej i laickej verejnosti , bola prezentácia vý-
stavy o formovaní a pôsobení Čaty Slovákov, ktorú pripra-
vil Slovenský inšti tút vo Varšave. Riaditeľ inšti tútu Milan 
Novotný v tejto súvislosti  porovnal priebeh a dôsledky 
Slovenského národného povstania a Varšavského povsta-
nia, ktoré vypukli zhodou okolností  v auguste 1944. Zdô-
raznil ti ež fakt, že v oboch ozbrojených vystúpeniach pro-
ti  nemeckej okupácii bojovali ,,bok po boku aj slovenskí 
a poľskí anti fašisti “. Spomienkové podujati e zorganizoval 
Slovenský inšti tút vo Varšave ako ďalšie z cyklu akti vít, 
pripomínajúcich spoluprácu Slovákov a Poliakov v ťažkých 
obdobiach dejín oboch našich národov. 

Vo Varšave spomínali na veliteľa Čaty Slovákov 
vo Varšavskom povstaní

Organizátori podujatia s hlavnými hrdinkami

 Sprava: D. Sobczynska, D. Michalowska a B. IringhNagórska
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Ohrávanie májov
V niektorých obciach na Spiši sa ešte stále udržuje tra-

dícia ohrávania májov. V Novej Belej či vo Vyšných Lapšoch 
máje ohrávajú miestne Dobrovoľné hasičské zbory, v Jur-
gove zas miestny folklórny súbor. Dúfajme, že tento krásny 
zvyk pretrvá ešte mnoho rokov. (dm)

Deň matiek
Dátum 26. máj si každý si dobre pamätá, keďže v tento 

deň oslavujeme (v Poľsku) Deň matiek a na svoju mamku 
nikto nezabúda. Ani tento rok to nebolo ináč a na každej 
Základnej škole na Spiši si deti pripravili kultúrne progra-
my, hudobno-tanečné, či humorné scénky a blahoželania 
pre svoje maminky, ktoré prijali pozvanie v tento deň do 
školy. Po blahoželaniach deti pozvali svoje mamky na ká-
vičku a chutné zákusky. (dm)

dobno-poetické pásmo, bol spo-
menutý rok, kedy bol vo Vyšných 
Lapšoch ako kardinál a birmoval 
vyšnolapšanskú mládež, boli uve-
dené hlavne jeho najdôležitejšie 
myšlienky. K vážnosti a dôležitosti 
tejto slávnostnej sv. omše prispel 
spev cirkevného spevokolu Imo 
Pectore. Po sv. omši nasledovala 
poklona relikviám. (dm)

Nové retardéry
Začiatkom júna boli osadené spomaľovacie prahy v No-

vej Belej v okolí Základnej školy a v Nedeci pri vstupe do 
obce. Na týchto miestach je rovný úsek cesty a tak bola 
často porušovaná predpísaná rýchlosť. Po namontovaní 
spomaľovačov sa zvýši bezpečnosť chodcov, najmä v No-
vej Belej pri škole. (dm)

Schôdza MS SSP vo Fridmane
Dňa 6. júna sa konala schôdza miestnej skupiny Spolku 

Slovákov v Poľsku vo Fridmane, ktorej cieľom bolo zvole-
nie nového predsedu. Túto funkciu po svojom nebohom 
otcovi Františkovi prevzal syn Jozef Pleva. Dopisovateľom 
Života sa stal Adam Pacyga. (dm)

 KRÁTKO ZO SPIŠA A ORÁVY

Relikvie sv. Jana Pavla II. vo Vyšných Lapšoch 
S iniciatívou získania relikvií sv. Jána Pavla II. vo Vyš-

ných Lapšoch vystúpila riaditeľka školy Mgr. Beáta Kuruc, 
keďže škola je pomenovaná jeho menom. Spolu s farárom  
vdp. Jerzym Cisońom požiadali v novembri minulého roku 
kardinála Stanislava Dziwisza o relikvie sv. Jána Pavla II. 
Kladná odpoveď prišla na jar. Delegácia v zložení: farár, ria-
diteľka a richtár obce v máji prebrala relikvie spolu s cer-
tifikátom z rúk kardinála Stanislava Dziwisza. Sú to relikvie 
I. stupňa v podobe kvapky krvi. Dňa 7. júna boli relikvie 
slávnostne vovedené do farského kostola sv. Petra a Pav-
la. Pred sv. omšou učitelia spolu s žiakmi pripravili hu-

Tradičná zmrzlina
Počas dlhého májového víkendu cukráreň Ireny 

Kedžuchovej z Vyšných Lápš pozvala všetkých maškrtníkov 
zmrzliny na ochutnávku pri príležitosti otvorenia ich nového 
produktu – tradičných zmrzlín. Keďže počasie bolo veľmi pek-
né a navyše bolo horúco, každý okoloidúci sa zastavil a zmrz-
linu ochutnal, pričom zistil, že je výborná, hlavne ak slniečko 
mocno hreje. V ponuke majú niekoľko druhov chutí. Náj-
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dete ich v Nižných 
Lapšoch v centre 
a môžete si u nich 
objednať aj na rôzne 
rodinné oslavy pria-
mo v cukrárni. (dm)

Zatepľovanie kostola
V Lapšanke prebieha zatepľovanie filiálneho kostola 

Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Na túto investíciu farníci 
zbierajú peniaze každú poslednú nedeľu v mesiaci. (dm)

Cezhraničná súťaž  „Leonardo”
Dňa 3 júna t.r. sa už 19-krát uskutočnila súťaž Leo-

nardo. Súťaž je určená staršej školskej mládeži, teda žia-
kom poľských gymnázií a druhého stupňa slovenských 
základných škôl. Organizuje ju Stowarzyszenie Gmin 
Babiogórskich spolu so združením Babia Hora. V súťaži 
účastníci odpovedajú na otázky, ktoré patria do náplne 
vyučovacích predmetov na danom stupni a taktiež na 
otázky spojené s regiónom. Súťaž je realizovaná v troch 
kolách – školskom, obecnom a finálnom. Finále sa skladá 
z dvoch častí – písomnej a ústnej, do ktorej sa dostane 
len 10 najlepších účastníkov. Tento rok sa vo finále tejto 
súťaže, ktoré sa uskutočnilo v Zubrohlave, najlepšie darilo 
žiačke dolnozubrického gymnázia Márii Wątorczykovej, 
ktorej k úspechu gratulujme. (zdroj: jablonka.pl)

Deň dôstojnosti
Dňa 5. mája t.r. sa v Jablonke uskutočnil deň dôstoj-

nosti mentálne postihnutých osôb. Organizátorom tohto 
podujatia bolo Poľské združenie pre osoby s mentálnym 
postihnutím – skupina v Jablonke. Úvod patril sv. omši 
obetovanej za postihnuté osoby. Následne sa účastníci za-
pojili do pochodu dôstojnosti ulicami Jablonky, ktorý sa za-
končil pri Oravskom centre kultúry, kde bol pre účastníkov 

Orava deťom Afriky spojená s Oravským 
dňom detí

Na Orave v gminách Jablonka a Veľká Lipnica sa Me-
dzinárodný deň detí už tadične spája s charitatívnym 
podujatím Orava deťom Afriky, ktoré je organizované 
v spolupráci so Saleziánskym misijným dobrovoľníctvom 
„Mladí svetu“. A ani tento rok nebol výnimkou. Popri 
programe venovanom Afrike sa konajú licitácie a zbierky, 
z ktorých zisk bude venovaný na potreby africkým deťom 
zo Sierra Leone. V licitáciách si záujemcovia mohli kúpiť 
africké sošky, obrazy, africkú bižutériu, mištičky, ružence 
a mnohé ďalšie predmety. Hostia si mohli zároveň pochu-
tiť na vybraných afrických špecialitách.

Tohoročné podujatie trvalo dva dni. V sobotu, 30. mája 
sa v Centre kultúry Hornej Oravy uskutočnil koncert Mar-
cina Styczna a jeho skupiny. Premietaný bol taktiež film 
o víruse ebola a licitované boli zároveň viaceré africké 
exponáty. Úvod druhého dňa tradične patril trombitám 
Haniaczykovcov, po ktorom slávnosť spoločne otvorili vojt 
gminy Jablonka Antoni Karlak, vojt gminy Veľká Lipnica Bo-
gusław Jazowski a predseda Saleziánskeho misijného dob-
rovoľníctva „Mladí svetu“ páter Adam Parszywka.Pre deti 
bolo pripravených viacero atrakcií, a na scéne sa prezen-
tovali nielen miestni účinkujúci, ale i hostia. Africké rytmy 
priniesla na scénu skupina Ricky Lion. Záver patril vystúpe-
niu Anny Jurksztowicz. (zdroj: jablonka.pl)

pripravený ďalší kultúrny program. Na úvod sa prihovorili 
účastníkom poslanec snemu PR Edward Siarka a vojt gmi-
ny Jablonka Antoni Karlak. Následne sa na scéne predsta-
vili s divadelným predstavením O jednom takom vojakovi, 
čo slúžil vo vojsku 25 rokov osoby z Rehabilitačno-edukač-
no-výchovného centra v Jablonke.

Tento deň bol venovaný predovšetkým prezentácii 
zručností a schopností mentálne postihnutých detí, ktoré 
získali vo vhodných pre ich rozvoj podmienkach. (zdroj: 
jablonka.pl)
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Najkrajšiu slovenskú rozprávku zobrazovali v  tohtoročnej 
výtvarnej súťaži Ludwika Korkoša organizovanej redakciou ča
sopisu Život deti zo spišských a oravských škôl. Z takmer päťsto 
zaslaných prác vybrala porota päťdesiat, ktoré boli odmenené 
pamätnými diplomami, slovenskými rozprávkovými knihami 
a  inými peknými cenami od Spolku Slovákov v  Poľsku (SSP), 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej re
publiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenského 
inštitútu (SI) vo Varšave.

Spišské deti si prevzali ceny z výtvarnej súťaže
 Víťazné práce výtvarnej súťaže 

zdobia steny slovenskej klubovne 
vo Vyšných Lapšoch

Malí umelci si domov odniesli pekné odmeny 

Malí umelci zo Spiša sa svojich odmien dočkali 21. mája. V slovenskej 
klubovni vo Vyšných Lapšoch ich na stenách vítali víťazné práce, 
ktoré sa tu presunuli z Galérie slovenského umenia SSP v Krakove 

a odkiaľ budú ďalej putovať do slovenskej klubovne v Jablonke. V úvode 
mali možnosť vypočuť si pekné prednesy svojich kamarátov zo spišských 
a oravských škôl a následne sa k nim prihovorila redaktorka časopisu Život 
Milica Majeriková-Molitoris, ktorá stručne zhodnoti la tohtoročnú súťaž po 
kvanti tatí vnej i kvalitatí vnej stránke a zároveň poďakovala žiakom i učiteľom 
za zaslané práce prezentujúce časť našej slovenskej kultúry.

Potom už nastala očakávaná chvíľa udeľovania odmien. Za najväčší po-
čet zaslaných prác zo Spiša bola ocenená Základná škola v Jurgove, ktorá tak 
nadobudla do svojho arzenálu nové športové náčinie. Žiaci tejto školy záro-
veň patrili k najúspešnejším súťažiacim zo Spiša, keď získali tri umiestnenia 
a jedna práca bola odmenená slovenskou knihou. Rovnako úspešní boli aj 
študenti  z Krempách, ktorí obsadili druhé, desiate i štvrté miesto a takti ež 
získali jednu slovenskú knihu. Tretí m miestom sa mohla pochváliť žiačka zo 
ZŠ č. 2 v Čiernej Hore, umiestnením a knihou žiaci zo ZŠ v Nedeci a odmenou 
v podobe dvoch slovenských kníh aj malí umelci zo ZŠ v Kacvíne.

Okrem pekných a hodnotných cien, ktoré nakúpila redakcia časopisu Ži-
vot, súťažiacich iste potešil aj katalóg prezentujúci víťazné práce pripravený 
i vytlačený vo Vydavateľstve a tlačiarni SSP v Krakove s finančnou podporou 
SI, sladkosti od I.D.C. Polonia S.A., či tradičné slovenské rozprávkové knihy 
s podpisom ministra školstva SR Juraja Draxlera. 
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Na odmeny z Výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorú orga
nizuje každoročne redakcia Život, čakali tento rok oravské deti 
o  čosi dlhšie, než tie spišské. Redaktori Života Milica Majeriko
váMolitoris a  Marián Smondek spolu s  riaditeľom Slovenského 
inštitútu vo Varšave Milanom Novotným, ktorý bol spoluorga
nizátorom súťaže, dorazili na Oravu s odmenami 10. júna.

Redakcia Život prichystala v spolupráci s Oravským 
obvodným výborom SSP pre výhercov malú sláv-
nosť, počas ktorej si nielen prevzali odmeny, ale zá-

roveň dostali katalóg víťazných prác. Viaceré z nich boli 
prezentované aj na stenách klubovne v rámci zorganizo-
vanej výstavy. Toti ž výtvarná súťaž Ludwika Korkoša už 
dlhé roky patrí do kalendára povinností  mladých talen-
tovaných výtvarníkov zo Spiša a Oravy. Zaujímavé záro-
veň je, že aj napriek tomu, že počet detí , ktoré sa učia 
slovenský jazyk, je na Spiši výrazne vyšší, do výtvarnej 
súťaže sa zapájajú omnoho viac oravské deti . A ani tento 
rok nebol výnimkou, čomu zodpovedal aj počet odmien 
pre Spiš a Oravu. Pokiaľ na Spiš tento rok putovalo osem 
vecných a šesť knižných cien, na Oravu až 22 vecných 
a 14 knižných odmien. Jednoducho prác z Oravy bolo vý-
razne viac.

Tí najlepší si medzi svojimi odmenami našli fotoaparát 
Nikon Coolpix spolu so základnou výbavou, a tak rovno na 

Deti na Orave prevzali odmeny z výtvarnej súťaže
mieste si ho mohli zložiť a vyskúšať, ako sa ním fotí . Ale 
ani ostatné odmeny neboli na zahodenie – rádia, budíky, 
bedminton, či puzzle. Samozrejme, nechýbali ani kvalitné 
výtvarné pomôcky, USB pamäťové kľúče, materiály o Slo-
vensku, a takti ež vynikajúce sladkosti  od I.D.C. Polonia, 
ktoré čakali na každého výhercu.

Úvodné slovo patrilo redaktorke Života Milici Majeri-
kovej-Molitoris, ktorá privítala riaditeľa Slovenského in-
šti tútu Milana Novotného, zástupcov krajanov na Orave, 
a hlavne mladých výtvarníkov z Oravy, ktorí vďaka svojej 
snahe a šikovnosti  poslali do výtvarnej súťaže vynikajúce 
práce, a zároveň učiteľov a rodičov, bez ktorých podpory 
by deti  tak krásne práce nevytvorili.

Následne zhodnoti la prácu poroty, ktorá vôbec nebola 
ľahká, veď vybrať ti e najlepšie spomedzi 499 umeleckých 
výtvorov vôbec nie je jedno-
duché. A to aj vtedy, ak po-
rotu tvoria kvalifi kované od-
borníčky na výtvarné umenie 
Drahoslava Skopárová a Anna 
Jagodová. Milan Novotný sa 
vo svojom príhovore poďa-
koval nielen redakcii Život za 
zorganizovanie súťaže, ale 
hlavne deťom a ich učiteľom 
za ich námahu, ktorú vložili do 
svojich prác. Zároveň pouká-
zal na bohatstvo slovenských 
rozprávok, ktoré boli súčasťou 
detstva nejedného z nás. 

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE



20 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 6/2015

Každý spomedzi tých starších zalovil pri jeho slovách do 
spomienok na detstvo, jednak deti netrpezlivo očakávali 
odmeny. A tých bolo naozaj dosť, najviac nepochybne po-
tešili tie prvé ceny, ale veľkú radosť urobili deťom aj tie ďal-
šie. Ceny do tohoročnej súťaže venovalo viacero inštitúcií: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktoré pre tých najlepších prispelo nielen zaují-
mavými vecnými výtvarnými a športovými odmenami, ale 
zároveň pre víťazov venovalo knihy s podpisom ministra 
školstva, vedy, vedy výskumu a športu SR Juraja Draxlera, 
Slovenský inštitút vo Varšave, ktorý finančne podporil tlač 
katalógu detských prác a v auguste zorganizuje vo Varšave 
výstavu najlepších tohoročných detských prác, časť kníh 
venovalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
ďalšie odmeny poskytla Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch v Poľsku, ktorá do súťaže venovala ceny propagujúce 

Slovensko, firma I.D.C. Polonia, distribútor najlepších sloven-
ských sladkostí na poľský trh, a v neposlednom rade Spolok 
Slovákov v Poľsku, bez ktorého finančnej pomoci by deti ne-
boli tak veľmi spokojné s tohoročnými odmenami a ktorý do 
súťaže venoval o.i. knižné odmeny a zabezpečil tlač detských 
katalógov.

Na záver sa všetkým prihovoril predseda miestneho 
odboru Matice Slovenskej v Trstenej Ľubomír Lucký, kto-
rý bol dojatý tým, že medzi Slovákmi v Poľsku dokážeme 
zorganizovať výtvarnú súťaž pre deti na tak vysokej úrovni 
a povzbudil všetkých prítomných k aktívnemu zapájaniu sa 
do podobných aktivít. 

Veríme, že výhercovia boli s odmenami spokojní, o čom 
svedčil ich úsmev po prevzatí vecných cien a tak už teraz 
všetkých žiakov oravských a spišských škôl pozývame do 
ďalšieho ročníka. 

Cenu preberá Aneta Janowiaková z Veľkej Lipnice, Klaudia Czerwieńová z Chyžného, Mariusz Kozák z Dolnej Zubrice a Oliwier Niedojad z Harkabúza

Katalóg s odmenenými prácami zaujal výhercov

Odovzdávania sa zúčastnili nielen odmenení výtvarníci, ale i oravskí krajania

Cenu preberá Aneta Janowiaková z Veľkej Lipnice, Klaudia Czerwieńová z Chyžného, Mariusz Kozák z Dolnej Zubrice a Oliwier Niedojad z Harkabúza
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Deň slovenskej 
poézie a prózy 
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Františka Kolkoviča

autor    Milica Majeriková-Molitoris
„Ja som malý, ale Slovák, Slovák dušou a  telom, kto Slovákov 

nenávidí, nie je mojím priateľom. Jeden pán mi pred nedávnom 
pekný dukát sľuboval, aby som reč nie slovenskú, ale cudziu milo-
val. Pekný je ten váš dukátik, ale krajšia moja reč, ktorú si ja nie 
za dukát, ani za svet nedám preč!” – napísal svojho času známy 
slovenský národovec Augustín Horislav Škultéty. Nuž a  o  tom, 
že slovenská reč má svojich prívržencov aj medzi najmladšou 
generáciou Slovákov v Poľsku, sme sa mohli presvedčiť 21. mája 
v  slovenskej klubovni SSP vo Vyšných Lapšoch, kde sa uskutoč
nila tradičná recitátorská súťaž Deň slovenskej poézie a  prózy 
Františka Kolkoviča.

Prví mladí interpreti  začali v sprievode svojich učite-
ľov slovenčiny prichádzať už hodinu pred ofi ciálnym 
otvorením, okolo desiatej hodiny ráno. Sála predne-

dávnom sčasti  zrenovovanej slovenskej klubovne sa tak 
postupne zapĺňala žiakmi z Krempách a Novej Belej pod 
vedením vyučujúcich Moniky Pacigovej, Beaty Florčikovej 
a Dominika Surmu, žiakmi z Jurgova pod vedením pani 
učiteľky Anny Šoltýsovej, žiakmi z Kacvína, ktorých pripra-
vovala pani učiteľka Alžbeta Górová, žiakmi z Nedece pod 
vedením vyučujúcej Žofie Bogačíkovej, či žiakmi z gymná-
zia v Nižných Lapšoch na čele s pani učiteľkou Máriou Kač-
marčíkovou. V tomto ročníku nás potešilo aj zastúpenie 

žiaka z oravského Podvlku, ktorého na súťaž pripravila 
pani učiteľka Grażyna Kozaková.

Oravci v tomto roku tvorili aj väčšiu časť poroty. Prvou 
porotkyňou bola riaditeľka Základnej školy s materskou 
školou v Babíne z okresu Námestovo PaedDr. Anna Kur-
činová, ktorá sa zároveň venuje aj umeleckému predne-
su a detskému divadlu. V úvode súťažiacim zaželala veľa 
úspechov a poslucháčom krásny umelecký zážitok. Dru-
hou porotkyňou bola vedúca oddelenia Oravského kultúr-
neho strediska v Dolnom Kubíne pre ochotnícke divadlo, 
umelecký prednes, literatúru a nefolklórny tanec Bc. Má-
ria Janotí ková. Aj ona zaželala všetkým účastníkom predo-
všetkým veľa zdaru. Porotu dopĺňal tajomník redakcie ča-
sopisu Život Marián Smondek, ktorý v úvodnom príhovore 
privítal všetkých prítomných hostí  i krajanov a stručne 
oboznámil s pravidlami i predpokladaným priebehom sú-
ťaže.

Ako prví sa na pódiu predstavili najmladší žiaci z nultej 
až tretej triedy základnej školy, ktorí napriek svojmu níz-
kemu veku vystupovali veľmi odvážne. Väčšina z nich si 
pripravila prednes kratších, či dlhších básničiek, ale mali 
sme možnosť vypočuť si aj jednu peknú prózu. Po nich na-
stúpila najpočetnejšia kategória mladších žiakov, teda štu-
dentov štvrtého až šiesteho ročníka základnej školy a záver 
patril kategórii starších žiakov, teda žiačkam prvého až tre-

Pred začiatkom súťaže

Cenu preberá Aneta Janowiaková z Veľkej Lipnice, Klaudia Czerwieńová z Chyžného, Mariusz Kozák z Dolnej Zubrice a Oliwier Niedojad z Harkabúza

Cenu preberá Aneta Janowiaková z Veľkej Lipnice, Klaudia Czerwieńová z Chyžného, Mariusz Kozák z Dolnej Zubrice a Oliwier Niedojad z Harkabúza
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tieho ročníka gymnázia, ktoré sa prezentovali len v pred-
nese poézie. Celkovo mala porota za úlohu zhodnotiť až 
tridsať súťažných prednesov, pričom okrem diel sloven-
ských klasikov Jána Bottu, Pavla Országha Hviezdoslava, 
Janka Kráľa, Jána Smreka, Milana Rúfusa, Kristy Bendovej, 
Márie Rázusovej-Martákovej, Ľubomíra Feldeka, Mirosla-
va Váleka, Ondreja Sliackeho, či Jána Bodeneka, odznela 
aj poézia a próza viacerých novších slovenských autorov.

Je potrebné podotknúť, že všetci, malí i väčší interpreti, 
sa pod vedením svojich učiteľov slovenského jazyka pri-
pravili na podujatie skutočne poctivo, a tak porota veru 
nemala ľahkú úlohu. Po odznení súťažných prednesov sa 
odobrala vyhodnotiť jednotlivé výkony, keď ešte pred-
tým redaktori časopisu Život M. Majeriková-Molitoris  
a M. Smondek odovzdali ceny z výtvarnej súťaže Ludwika 
Korkoša nádejným mladým výtvarným umelcom zo Spiša. 
Vyšnolapšanská klubovňa SSP ožila totiž v tento deň nielen 
slovenským slovom, ale aj obrazmi s motívmi slovenských 
rozprávok, ktoré namaľovali deti zo spišských a oravských 
škôl v rámci spomínanej súťaže. A tak zatiaľ čo malí vý-

tvarníci sa už mohli tešiť zo svojich odmien, recitátori ešte 
len s napätím čakali, ako to všetko dopadne, pričom dlhú 
chvíľu si krátili spoločne so svojimi učiteľmi pohostením 
a spevom slovenských piesní.

Potom už nastala dlho očakávaná chvíľa vyhlásenia 
výsledkov. K prítomným sa najskôr prihovorili porotcovia, 
oceňujúc prácu detí na sebe samých i prácu učiteľov, ktorí 
dokázali žiakov motivovať a usmerniť k takýmto dobrým 
výkonom. Na druhej strane poukázali na drobné chyby, 
ktorých sa súťažiaci počas prednesu dopúšťali, ale záro-
veň vyzdvihli aj pozitívne momenty ich výkonov. Na záver 
zdôraznili, že napriek tomu, že udelili len tri prvé miesta, 
všetci sú víťazmi, keďže sa dokázali naučiť text, postaviť 
sa pred publikum a prezentovať ho pred plnou sálou zná-
mych i neznámych ľudí. Nakoniec o tom, že výkony jednot-
livých interpretov boli veľmi vyrovnané svedčí aj fakt, že 
napríklad v kategórii mladších žiakov – poézia sa rozhodla 
hodnotiaca komisia udeliť ešte aj zvláštnu cenu poroty.

Samotné vyhlásenie výsledkov prebiehalo vo vzrušu-
júcej atmosfére, keď si víťazi preberali ceny za veľkého 

Malí recitátori ozdobili prednesy aj emóciami

Vyučujúci pozorne sledovali svojich zverencov

Porota hodnotila 30 súťažných prednesov Víťazi vo svojich kategóriách: G. Frajcosz, P. Wojenská a M. Móš
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potlesku publika. V taškách s logom SSP a redakcie Život 
čakali na ocenených pekné odmeny zakúpené do súťaže 
Spolkom Slovákov v Poľsku, Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky i darované Sloven-
ským inštitútom vo Varšave. Okrem vecných cien nechýba-
li ani všakovaké sladkosti od I.D.C. Polonia S.A. Vynaložené 
úsilie teda skutočne stálo za to, lebo nakoniec všetkých 
aktívnych účastníkov, teda prednášajúcich, učiteľov i po-
rotu, čakala aspoň drobná odmena, a to nielen vo forme 
materiálnej, ale aj v podobe zadosťučinenia, že dokázali 
úspešne prezentovať samých seba, nadväzovať na tradície 
svojich predkov a zachovávať našu peknú slovenskú reč.

Výsledky recitačnej súťaže Františka Kolkoviča:
Kategória najmladší žiaci – poézia:
1. Gabriel Frajcosz zo ZŠ v č.2 v Podvlku za prednes básne 

Alojza Čobeja Čo deťom k šťastiu treba?
2. Júlia Tatarová zo ZŠ v Jurgove za prednes básne Kristy 

Bendovej Ide Anča
3. Zuzana Galaroviczová zo ZŠ v Novej Belej za prednes 

básne Jána Andela Obchodníčka
Kategória najmladší žiaci – próza:
1. Júlia Chowaniecová zo ZŠ v Krempachoch za prednes 

prózy Ondreja Sliackeho Vrkôčiky Kategória mladší žiaci – poézia:
1. Paulina Wojenská zo ZŠ v Kacvíne za prednes úryvku 

básne Jána Botta Smrť Jánošikova
2. Anna Szpernogová zo ZŠ v Kacvíne za prednes básne 

Ľubomíra Feldeka Batožina
3. Renáta Podgórna zo ZŠ v Novej Belej za prednes 

básne Márie Rázusovej - Martákovej Ranená breza
Cena poroty: Viktória Radecká za prednes básne Mi-
roslava Váleka Jesenná láska

Kategória mladší žiaci – próza:
1. Michal Moś zo ZŠ v Novej Belej za prednes sloven-

skej ľudovej rozprávky Kohút, kocúr a kyjanica
2. Dagmara Długa zo ZŠ v Krempachoch za prednes 

prózy Gabriely Futovej Trapoška
3. Lukáš Bargiel zo ZŠ v Jurgove za prednes prózy Mag-

dalény Richterovej Pani Bieda

Kategória starší žiaci – poézia:
1. Eva Bendyková z gymnázia v Krempachoch za pred-

nes básne Jána Botta Prvý sen
2. Lidia Milaniaková z gymnázia v Nižných Lapšoch za 

prednes básne Jána Smreka Báseň o krásnej matke.

Malí recitátori ozdobili prednesy aj emóciami V súťažnom nasadení...

Recitátori si odniesli pekné odmeny
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 POVIEDKY NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Ivona Fořtová

Na malinovej ulici  
sa brieždi (2)

Na Malinovej ulici sa toho počas nasledujúcich pár ro-
kov veľa zmenilo. Deti podrástli, niektorí susedia sa 
odsťahovali, pribudli dva nové domy a lavička pred 

domom pána Viliama ostala opustená. Je tak odvtedy, od-
kedy sa rozšírila klebeta. Začala to pani Hrušková, ktorá 
povedala svetu, že pán Viliam obťažuje mladú ženu, ktorá 
žije na konci ulice. Fáma sa šírila a ľudia tomu verili. Pán 
Viliam to nechal tak, vedel, že jeho slovo by nijako nepo-
mohlo a nebol nikto, kto by mu pomohol. Mladá žena so 
synom sa odsťahovali do bytu v centre mesta krátko po 
tom, čo jej pomohol cez jeho syna nájsť novú prácu, a tak 
tam ostal sám. Celé dni žil zavretý v dome, aby kvôli nemu 
nemuseli byť deti z okolitých domov zavreté doma a niko-
mu sa nesťažoval. Taký človek bol pán Viliam.

Tomáš, teraz už sedemnásťročný chlapec, sa počas jed-
ného krásneho popoludnia vyberie pozrieť na ulicu, kde 
vyrástol. Na ulicu, kde zažil toľko sklamania a kde sa záro-
veň tak veľa naučil. Chce sa ísť poďakovať starému pánovi, 
ktorý mu raz povedal príbeh o ostrove, na ktorom bolo 
jazero plné pitnej vody, o ktorom nikto z obyvateľov oko-
litých ostrovov nevedel, hoci trpeli nedostatkom vody. Bol 
to príbeh o tom, akí sú ľudia povrchní, ako odsúdia niečo, 
čo im príde iné a možno trošku náročnejšie na dosiahnu-
tie. A pritom by mohli tak veľa získať.

A to bola najväčšia múdrosť, akú mu kto doteraz po-
vedal. Zistil to ako malý hlúpy chlapec, s ktorým sa nikto 
nechcel kamarátiť. Chlapec, ktorého každý považoval za 
čudáka. Trvalo mu pár rokov, kým prišiel na to, čo mu starý 
pán povedal. To, že vôbec nie je zvláštny. Naopak, že je 
výnimočný. On bol ako ten ostrov.

Po príchode na Malinovú ulicu Tomášovi napadne, ako 
málo sa zmenilo. Prejde sa až na koniec ulice pred dom, 
v ktorom bývali s mamou a uvedomí si, že nikde nevidí 
dom starého pána, ani lavičku, na ktorej sedával. Prejde sa 
naspäť a v strede ulice zastane. Všimne si totiž záhon tu-

lipánov pred jedným veľkým dvojposchodovým domom. 
Presne taký záhon stál pred domom starého pána, hneď 
vedra lavičky.

„Hľadáte niekoho?” ozve sa hlas spoza plota. Na terase 
domu sedí mladá žena a pozerá naňho.

„Dobrý deň. Áno, hľadám starého pána, ktorý na tejto 
ulici pred pár rokmi býval. Volal sa pán Viliam,” odvetí To-
máš.

„Áno, počula som, že tu pred nami býval akýsi starý 
muž, ale pred rokmi umrel. Vy ste ho poznali?”

„Áno, poznal,” povie a usmeje sa.
„Viete, neviem, koľko je na tom pravdy, ale keď sme sa 

tu nasťahovali, dozvedeli sme sa o ňom klebetu.”
„Akú klebetu?”
„Jedna pani nám vravela, vraj obťažoval jednu mladú 

ženu, ktorá bývala so synom na konci ulice. Chodil k nej 
každý deň a vyzeralo to veľmi zvláštne. Ona sa hneď po-
tom odsťahovala, zrejme kvôli nemu. Každopádne som 
o ňom nepočula nič pekné,” dokončí žena a vzdychne si.

„Aha. Tak vám ďakujem.”
Tomáš sa otočí na odchod a odchádza. Kráča veľmi 

rýchlo a nevie, či sa vôbec niekedy zastaví. Kladie nohu 
pred nohu a do očí sa mu hrnú slzy. Nevidí, nepočuje, 
v hlave mu hučí a zrazu sa tomu neubráni a slzy mu ste-
kajú po tvári.

Človek by si pomyslel, že Malinová ulica je ulica ako 
každá iná. Aspoň na prvý pohľad to tak vyzerá. No keď 
človek spozná jej obyvateľov, nie je o tom tak celkom 
presvedčený.

Veru, žili tu ľudia so srdcom na správnom mieste. No 
už tu neostali.

Na Malinovej ulici sa brieždi. Obloha každú minútu 
jemne mení farbu z tmavomodrej na svetlofialovú až oran-
žovú. Vzduch sa zdá čím ďalej tým menej chladný a príjem-
nejší. Stopy po daždi, ktorý v noci pokropil ulicu, začínajú 
pomaly miznúť a na ceste sa objavujú svetlé fliačiky.

Ale kto vie, či sa táto ulica ešte niekedy prebudí...

(Fořtová, I.: Na malinovej ulici sa brieždi.  
In: Mladá slovenská poviedka 2014 – zborník literárnych prác  

z celoštátnej súťaže mladých autorov.  
Zost.: M. Žabenský a M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 86)
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Anna Rău-Lehotská

Nedeľný obed

Musela som ráno zistiť, že v chladničke už ostal len 
kus slaniny a trojročný zabudnutý kompót v špajzi, 
aby som sa tak naozajsky prebudila a razom po-

chopila, že je najvyšší čas na nákupy. K tomu však patrí 
úvodný rituál: na papier popísať, čo všetko musím nakú-
piť, ale nie hocijako: do ľavého stĺpca zapísať to naozaj ne-
vyhnutné, do pravého zasa to, čo musím nakúpiť tiež, no 
len tak, ak sa mi zvýšia peniaze po prvej kolónke.

Najjednoduchšie a najrýchlejšie by bolo bývalo napísať 
veľkými písmenami: JEDLO, veď v danej situácii bolo víta-
né čokoľvek. No z vlastnej skúsenosti som vedela, že je tu 
potrebná stratégia, lebo keď nakúpim len tak naslepo, nič 
sa k ničomu nebude hodiť a pre žiadny recept nebudem 
mať všetky suroviny. Veď sa mi už neraz stalo, že pre plne-
nú papriku som nakúpila všetko okrem papriky alebo keď 
som chcela pripraviť kurča na spôsob kung-pao, akurát na 
to kurča som zabudla.

A keďže nie som žiadna kuchárka, tak pre tých pár jed-
lých jedál, ktoré dokážem ukuchtiť, potrebujem naozaj 
všetko - veď čo len jedna chýbajúca ingrediencia mi zme-
ní inak konzumovateľné jedlo na potravu druhu „a toto 
máme naozaj zjesť, či žartuješ?”

Zamyslela som sa. Čo sme už dávno nejedli a veľmi by 
sme chceli? No, morčacie prsia na smotane - to si bude 
každý oblizovať prsty. K tomu potrebujem morčacie prsia. 
Tak. Zapíšem ich do zoznamu na prvé miesto a podčiark-
nem. Ďalej potrebujem slaninu. Tú našťastie máme. Ci-
buľu máme tiež (pre istotu som si to overila). Múku, soľ, 
korenie, olej, mletú papriku máme tiež. Petržlenovú vňať 
nemáme, ani šampiňóny. Nazrela som do chladničky - ani 
vajíčka už nemáme, ani smotanu. Pripísala som ich do zo-
znamu.

Nuž tak teda, zobudila som sa svieža, výplata sa včera 
šťastlivo dostala do mojej peňaženky, je nedeľa ráno, času 
mám dosť, nič nebude brániť tomu, aby som na poludnie 
mohla položiť na stôl sviatočný obed.

Už len preveriť obsah zoznamu a môže sa ísť veselo na-
kupovať. Aha, dobre, že som nazrela do kredenca, chýba 
aj ryža a cukor. Šup s nimi na papier. Aj smetné sáčky. Ešte 
pre istotu nazriem do kúpeľne. Áno, aj šampón, zubná 
pasta, aviváž.

Ešte raz som si pozorne prečítala zoznam, hádam to 
bude všetko. A tak som potichučky, aby som nedeľných 
spachtošov nezobudila, vykĺzla z bytu.

V obchode som zamierila rovno k chladiacim boxom. 
Veď ak nemajú morčacie prsia, celý plán je na figu a treba 
ho radikálne zmeniť. Našťastie mali. To by bolo v poriadku, 
ale najprv nakladiem do vozíka všetko ostatné a nakoniec, 
tesne pred odchodom, pridám aj mäso, aby sa zbytočne 
neohrievalo.

Otvorila som na kabelke zips a začala pátrať po zo-
zname. To je dosť náročné, pretože v pol metri kubickom 
rôznych vecí a vecičiek sa ťažko nájde čokoľvek. Asi som 

už začínala byť podozrivá, keď som si spomenula, že som 
zoznam položila v chodbe na stolík, keď som zhľadúvala 
kľúče.

Nadávať sa nepatrilo, bola som medzi ľuďmi. Ostalo 
mi len rozhýbať mozgové závity a snažiť sa pospomínať 
si všetko, čo tam bolo. Ako prvé som do vozíka nakládla 
šampón, aviváž, zubnú pastu, smetné sáčky. To aby som 
si dopriala dosť času a spomenula si na všetko, čo bude 
potrebné k obedu. Potom som zamierila medzi potraviny, 
najprv ku sladkostiam. Hoci som presne pamätala, že nie 
sú na listine, neodolala som pártim čokoládam a keksí-
kom. Pridala som ryžu a cukor. Zalovila som v pamäti. Čo 
všetko do toho receptu patrí? Smotana. Dobre. Vajíčka. Tu 
sú. Šampiňóny, tu sú tiež. Ešte petržlen. Hopsa, ešte olej. 
Možnože ešte máme, ale čo keď sa aj ten minul? Radšej 
zoberiem, keď som už raz tu. Tak to by hádam bolo všetko, 
môžem ísť ku pokladni.

Večný problém, ktorý rad je najlepší - ten najkratší, či 
ten, čo napreduje najrýchlejšie? Akože inak, vybrala som 
si ten, čo nielen nenapredoval, ale dokonca akoby pomaly 
cúval.

Peňazí som mala dosť, ešte sa mi aj zvýšili, čo ma dosť 
potešilo, takže som sa domov dostala v dobrej nálade. 
Nákup som potíšku, aby som spáčov nezobudila, doteri-
gala do kuchyne na dvakrát, lebo bol príliš ťažký naraz. 
Povykladala som všetko na stôl a časť nákupu patriacu do 
kúpeľne som hneď odniesla na jej miesto, aby mi zbytoč-
ne nezavádzala pri vykonávaní môjho kuchárskeho diela. 
Vybrala som zo zásuvky recept a začítala sa. Takže potre-
bujeme 1,5 kg morčacích pŕs. Dych sa mi zastavil a neprí-
jemná triaška mi prebehla po celom tele, pretože moja 
morčacina ostala v boxe. Vzápätí som sa rozosmiala, pre-
tože som si naraz pripadala ako americký prezident, ktorý 
na deň vďakyvzdania práve omilostil moriaka.

Naproti tomu náš nedeľný obed vôbec nebol prezi-
dentský.

(Rău-Lehotská, A.: Nedeľný obed.  
In: Voľný kúsok priestoru. Nadlak 2011, s. 102 – 105)
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Slovenský premiér v Rusku
Začiatkom júna absolvoval predseda vlády Sloven-

skej republiky Róbert Fico dvojdňovú pracovnú návštevu 
v Ruskej federácii, ktorej cieľom malo byť zlepšenie hospo-
dárskych a obchodných vzťahov oboch krajín. Na rokova-
niach v Moskve ho sprevádzali: podpredseda vlády a mi-
nister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav 
Lajčák, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj 
Draxler, minister životného prostredia Peter Žiga i ďalší 
zástupcovia štátnych inštitúcií a podnikateľského sektora. 
Počas svojho pobytu sa stretol s prezidentom Vladimírom 
Putinom, premiérom Dmitrijom Medvedevom, predse-
dom Štátnej dumy Sergejom Naryškinom a ministrom 
obchodu a priemyslu Denisom Manturovom. Diskutovali 
okrem iného o širokorozchodnej železnici, energetických 
otázkach, ale aj o účasti hokejového klubu Slovan Bratisla-
va v KHL. Počas pobytu v Moskve boli podpísané s ruskými 
partnermi viaceré dohody o spolupráci v oblasti pôdohos-
podárstva, dopravy, cestovného ruchu či vedy a výskumu. 
(mm-m)

Zmena vo vedení Najvyššieho kontrolného 
úradu

Koncom mája volil slovenský parlament už po niekoľ-
kýkrát nového predsedu Najvyššieho kontrolného úra-

du, keďže bývalý šéf tejto opozičnej 
inštitúcie Ján Jasovský „presluhoval“ 
vo svojej funkcii tri roky. Z troch kan-
didátov bol v tajnej voľbe nakoniec 
zvolený väčšinou 82 hlasov poslancov 
spoluzakladateľ Slovenskej demo-
kratickej a kresťanskej únie a bývalý 
predseda Slovenskej informačnej služ-
by Karol Mitrík (na obrázku). Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky 
je nezávislým štátnym orgánom, ktorý 
kontroluje hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy 
a s finančnými prostriedkami Európskej únie. (mm-m)

Na Spiši nové navigačné tabule
Turistické pamiatky na Spiši, vrátane tých zamagur-

ských, sa v júni opätovne viac zviditeľnili. Na cestách prvej 
i druhej triedy totiž pribudli hnedé navigačné tabule, kto-

ré majú prilákať do unikátnych lo-
kalít tohto pekného regiónu viac 
návštevníkov. Prícestné tabule 
tak turistov zavedú napríklad do 
Červeného Kláštora, Spišskej So-
boty, Ľubovnianskych kúpeľov, 
múzea J.M. Petzvala v Spišskej 
Belej, kaštieľa Strážky, k pozem-
nej lanovej dráhe na Hrebienok, 

kežmarskému hradu, či drevenému artikulárnemu kostolu 
v Kežmarku, ktorý je zapísaný medzi pamiatky kultúrneho 
dedičstva UNESCO. (mm-m)

Cestné spojenie Košíc s Katovicami
V máji začala spoločnosť TigerExpress v spolupráci so 

spoločnosťou Student Agency prevádzkovať nové mini-
busové spojenie na trase Košice – Prešov – Poprad – Lip-
tovský Mikuláš – Krakov – Katovice a späť. Mininus pre-
máva dvakrát denne, pričom počas jazdy môžete využívať 
bezplatné wifi a k dispozícii je tiež káva, noviny, či drobné 
občerstvenie z palubného menu. Cestovné lístky si možno 
zakúpiť cez rezervačný systém TigerExpress (www.tigerex-
press.eu), Student Agency (cestovnelistky.studentagency.
sk) alebo aj osobne na pobočkách tejto firmy a jej zmluv-
ných partnerov. (mm-m)

Slovieni a Slovensko
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zor-
ganizovalo 15. mája 2015 v kine Mier v Trstenej autorskú 
besedu a prednášku s Dr. Cyrilom Andrewom Hromníkom 
pod názvom Slovieni a Slovensko. Účastníci, prevažne čle-
novia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej, si 
vypočuli a následne sa zapojili do interaktívnej prednášky 
profesora Hromníka, ktorý verejnosti predkladá teóriu au-
tochtónnosti Slovenov v širšom kontexte najstarších indic-
kých jazykov. Historik Cyril Hromník pochádza zo Sloven-
ska, žije a tvorí v Juhoafrickej republike v Kapskom Meste. 
Celé desaťročia sa zaoberá výskumom pôvodu Quenov 
(Hottentotov) a bantuskými jazykmi čiernych Afričanov. 
Svoje výskumy realizoval v Prahe, Británii, Francúzsku, 
Portugalsku, USA, Indii, Etiópii, Srí Lanke, Borneu a Indo-
nézii, pričom mal možnosť nahliadnuť aj do sféry indoeu-
rópskych vzťahov. Zaujímavá a netradičná téma prednášky 
vzbudila veľký záujem prítomnej verejnosti. (Adam Záň)

Štyristotrikrát adresované slovenčine 
i Slovensku

V súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko... je pre školský rok 2014/2015 dobojované. 
Odborným porotám, ktoré pracovali na vyhodnocovaní 
štyroch kategórií bolo tento rok zaslaných viac ako štyristo 
prác. Matica slovenská a jej Krajanské múzeum sa spolu 
s ÚSŽZ podieľali na organizácii IV. kategórie súťaže, ktorá 
registruje a posudzuje práce zahraničných Slovákov. Tento 
rok do tejto kategórie prišlo presne 103 prác z pera naj-
mladších i takmer dospelých krajanov. Práce adresované 
do Krajanského múzea Matice slovenskej prišli takmer 
zo všetkých kútov sveta. Z Chorvátska sme dostali práce 
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z Iloku, Josipovca i Našíc, z Maďarska si 
tvorivosť vyskúšali deti  z Budapešti , Daba-
ša i Jášču. Slovenské deti  z Rumunska písa-
li v mestách i dedinkách: Alešd, Bodonoš, 
Gemelčička i Nadlak, zo Srbska prišli práce 
z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Kysáča, No-
vého Sadu, Padiny, Pivnice i Starej Pazovy 
a nečinné neostalo ani zámorie: do súťaže 
sa zapojili deti  z víkendovej školy v Linde-
ne a zo slovenskej školy v New Jersey. Na 
stovkách listov papiera prejavovali svoj 
vzťah k slovenskému jazyku a domovine, 
ktorú mnohí osobne nezažili, iba sa o malej 
krajinke pod Tatrami dozvedali z rozprávaní starých mám 
i otcov. Deti  vo svojich prácach prirovnávali i porovnávali, 
chválili i túžili, vyznávali, no najmä obdivovali. 

V Nových Zámkoch sa tradične začalo už pri soche Berno-
láka, kde odznela slovenská hymna, príhovor Juraja Sarvaša 
a k nohám Bernoláka boli položené viaceré pamätné vence. 
Program pokračoval v kultúrnom dome, kde slávnostnú at-
mosféru dotvorili divadelné a hudobné vystúpenia profesi-
onálov. Ako každý rok, aj tento rok Mati ca slovenská v IV. ka-
tegórii súťažiacich, ocenila jedného účastníka súťaže Cenou 
Mati ce slovenskej. Tento rok ju získala študentka z Gymná-
zia Jána Kollára v Báčskom Petrovci – Jaroslava Majerová, 
ktorá tak, ako každý rok predložila porote excelentnú slo-

hovú prácu. Za jej talent jej predseda MS, 
Ing. Marián Tkáč, PhD., odovzdal pamät-
ný list MS, knižnú i fi nančnú odmenu. Dňa 
4. júna sa v Nových Zámkoch ešte mnohé 
oceňovalo, chválilo i oslavovalo. ÚSŽZ pre 
krajanov zabezpečil 4-dňový pobyt na Slo-
vensku, počas ktorého slovenské deti  zo za-
hraničia navští vili Modru, Brati slavu, Malé 
Karpaty i jaskyňu Driny. V závere podujati a 
sa, v úcte k 23. ročnej tradícii súťaže, vyhlá-
silo otvorenie jej nového 24. ročníka, do 
ktorého dnešným dňom môžu mladé talen-
ty posielať svoje práce. Želajme si, nech je 

24. ročník prinajmenšom taký úspešný, akým bol ten dvad-
siaty tretí . (Zuzana Pavelcová)

Pozvánka na konferenciu
Dňa 20. júna sa v kongresovom centre kúpeľov 

Smerdžonka v Červenom Kláštore uskutoční vedecká kon-
ferencia Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925 
venovaná česko-slovenským úradníkom zo Spišskej Starej 
Vsi, ktorí boli popravení poľskou spišsko-oravskou légiou 
pred 95. rokmi – 20. júna 1920. Podujati e organizuje Spiš-
ský dejepisný spolok v spolupráci so Spolkom Slovákov 
v Poľsku. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY V ROKOCH 1918-1925
vedecká konferencia

Spišského dejepisného spolku 
a Spolku Slovákov v Poľsku

venovaná
česko-slovenským úradníkom zo Spišskej Starej Vsi popraveným 20. júna 1920

PROGRAM:

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

KEDY: 20. jún 2015
KDE: kongresové centrum kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore

08:30 Prezentácia účastníkov
09:30 Otvorenie konferencie
10:00 Doc. Pavol Matula, PhD.: Slovensko-poľské vzťahy 
v rokoch 1918-1925 v kontexte česko-slovensko-poľských 
vzťahov 
10:15 Mgr. Eduard Laincz: Vpád poľskej armády na úze-
mie ČSR v rokoch 1918-1919 a snahy o pripojenie Spiša 
k Poľsku
10:30 Mgr. Marti n Garek, PhD.: Plebiscitné obdobie na 
hornej Orave a severnom Spiši
10:45 Doc. PhDr. Ivan Chalupecký: Krvavá hranica na 
Dunajci
11:00 PhDr. Ľudomír Molitoris: Prípad nedeckého richtára 
Valentí na Strončeka

11:15 Prestávka
12:15 PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.: Začleňo-
vanie severného Spiša a hornej Oravy do Poľska v rokoch 
1920-1925
12:30 Prof. dr hab. Jozef Čongva: Slovenskí kňazi na pripo-
jených územiach Spiša do roku 1925
12:45 Mgr. Adrián Drobňák: Slovensko-poľské vzťahy na 
stránkach denníkov Slovák a Slovenský východ v rokoch 
1919-1925
13:00 Diskusia
15:00 Uctenie si pamiatky česko-slovenských úradníkov 
zo Spišskej Starej Vsi na mieste ich popravy v Pieninskom 
národnom parku

SPOKOL SLOVÁKOV V POĽSKU

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
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autor     Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
Aj rozporuplná osobnosť i pohnutý život boli príčinou záujmu 

o  grófa Mórica Beňovského historiografiou slovenskou, poľskou 
i maďarskou. Prisvojovali si ho všetci: Poliaci, pretože bojoval pod 
ich zástavou proti Rusom, Maďari ako štátneho občana Uhorska 
a Slováci ako rodáka zo slovenského mestečka Vrbové.

Posledný slovenský výber z Denníka Mórica Beňov-
ského vyšiel v roku 1966 v Tatrane, pripravil ho Jozef 
Watzka v redakcii Jozefa Nižnanského. Rodné mesto 

Vrbové sa postaralo o posledné úplné vydanie pamätí Be-
ňovského: Móric August Beňovský: Pamäti a cesty I. zv. 
Bratislava : Lúč, 2006, 304 s. + XVI s; II. zv., 317 s. + XVI s. 
obrazová príloha. Preložila Andrea Černáková. Pri oboch 
zväzkoch boli autormi úvodu a záverečnej štúdie, zodpo-
vedními redaktormi, zostavovateľmi poznámkového apa-
rátu a obrazovej prílohy editori Ľubomír Bosák a Patrik 
Kýška.

Dvaja významní poľskí autori: Józef Roszko: Awantur-
nik neśmiertelny – Maurycy Beniowski. Katowice : Slask, 
1989, 342 s. (Recenzia. In: Slovenská archivistika, 1990, 
roč. 25, č. 2, s. 142-147) venovali Beňovskému rozsiahle 
práce. Roszko prišiel nato, že Beňovský stále klamal a vy-
smieval sa dôvere ľudí. Edward Kajdanski: Tajemnica Be-
niowskiego. Warszawa : Volumen, 1994. (Recenzia. In: 
Historický časopis, 1996, roč. 44, č. 2, s. 310-312) je po-
kusom o dôkaz, že Beňovský bol v službách ruskej tajnej 
cárskej polície. 

Ako sme už spomínali, Móric Beňovský pochádzal zo 
slovenského mestečka Vrbové. To sa prvý raz spomína 
v archívnych prameňoch v rokoch 1332 – 1337 ako Eccle-
sia s. Martini a následne v roku 1347 ako Worbow, 1773 
ako Wrbowe. Patrilo Čachtickému panstvu. Roku 1437 mu 
kráľ Žigmund udelil mestské výsady, neskôr právo jarmo-
kov. V Štátnom archíve v Trnave sa zachoval archív mes-
tečka Vrbové, kde sú privilegiálne listiny mestečka, ako 
napríklad výsada jarmokov udelená Leopoldom I. z roku 
1696 a cechové písomnosti blanárov, čižmárov, halená-
rov i obuvníkov. Osobitné cechy tu tvorili aj vinohradníci, 
tkáči, krajčíri. Roku 1753 tu bolo 60 mlynov na Holeške  
i veľké trhy na obilie. V erbe, z pečate z konca 15. storočia, 
má Vrbové pšeničný zlatý klas v modrom poli.

V druhej polovici 19. storočia sa rozrástlo Vrbové na 
päťtisícové mestečko, po roku 1948 tu vznikol textilný 

Gróf Móric Beňovský, rodák z Vrbového

závod Trikota, ktorý 
dával prácu stovkám 
žien aj z okolia. Po 
roku 1990 skončil však 
v rukách zbohatlíkov. 

Vrbové bolo vždy 
čisto slovenské mestečko, 
kde sa hovorilo len po 
slovensky.

Vo Vrbovom bola taktiež najlepšie organizovaná židov-
ská náboženská obec na Slovensku, ktorá vznikala postup-
ne po Tolerančnom patente. V roku 1788 mala 593 členov, 
v roku 1900 už 1550. Bol tu rabinát i vlastná židovská škola.

Vrbové dalo slovenskému národu niekoľko významných 
osobností. Narodil sa tu autor prvej Apológie – obhajoby 
slovenského národa Ján Baltazár Magin (1661 – 1735), 
gróf Móric Beňovský (1746 – 1785), trnavský apoštolský 
administrátor Pavol Jantausch (1870 – 1947), spisova-
teľ Elo Šándor (1896 – 1950), či futbalista Jozef Adamec 
(1942).

Pavol Macunda, farár vo Vrbovom od 28. mája 1736 
do svojej smrti 29. januára 1778, vtisol úsporne do po-
sledných dvoch riadkov matriky narodených vo Vrbovom 
zápis, ktorý má cenu zlata – narodenie chlapca Mórica Be-
ňovského: 20. sept. 1746 baptizatus est Matheus, Mau-
ritius, Michael, Franciscus Seraphicus, Verbó. Parentes: 
Illustrissimus colonellus Sanuel Benyovsky et Rosa baro 
Révay. Patrini: Spectabilis dominus Michael Ocskay et il-
lustrisima domina consors Theresia Revay baro ex Ocskó. 

 Zápis z matriky o narodení
Erb mestečka Vrbové
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Slovenský preklad: 20. septembra 1746 bol pokrstený 
Matúš, Móric, Michael, František Serafinský, Vrbové. Ro-
dičia: Osvietený plukovník Samuel Beňovský a barónka 
Róza Révajová. Kmotrovci: Vznešený pán Michael Očkaj 
a osvietená pani jeho manželka Terézia Révajová, barón-
ka z Očkova. (Štátny archív Bratislava,  R.kat. farský úrad 
Vrbové, matrika č. 1731, 1741-1809, s. 33).

Matriky narodených, sobášených a zomrelých, ktoré 
vedú povinne od Tridentského koncilu naše farské úra-
dy, sú nielen prameňom presných údajov o jednotliv-
coch, ale aj východiskovým úradným dokumentom pre 
štátne úrady. Zbytočným sporom o dátumoch a mieste 
narodenia niektorých jednotlivcov dá sa hravo predísť 
štúdiom matrík, ktoré sú na Slovensku od roku 1952 
sústredené z farských úradov do štátnych archívov a sú 
k dispozícii v študovniach archívov. Zápis o dátume na-
rodenia grófa Mórica Beňovského v rodnej matrike 
mestečka Vrbového, ktorú opatruje Štátny archív 
v Bratislave, je tak jediným argumentom rozhodujúcim 
aj v medzinárodných sporoch. 

Erb Beňovského

Minca Beňovského

Slovenské púte  
do Lagiewník
autor    Marián Smondek

V máji putovali slovenskí veriaci už tradične do Krakova do 
baziliky Božieho milosrdenstva, aby sa pomodlili nielen za seba 
ale i za svojich najbližších.

Dňa 9. mája zorganizovalo tradičnú, tento rok už jede-
nástu, rozhlasovú púť rádio Lumen, ktorej sa tento 
rok zúčastnilo približne 25 tisíc pútnikov. Na úvod sa 

pútnikom prihovoril biskup Mons. Ján Zając, emeritný rek-
tor Baziliky Božieho Milosrdenstva: „Drahí pútnici zo Sloven-
ska! Radujem sa, že už po 11 raz tak početne prichádzate na 
tento pahorok milosrdenstva do krakovských Lagievnikoch, 
aby ste mohli zaspievať ďakovný hymnus na oslavu Božieho 
milosrdenstva“. 

Slávnostnú sv. omšu spojenú s eucharistickou poklonou 
celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard 
Bober, ktorý v homílii veriacich povzbudil slovami: „Náš ne-

beský Otec, hoci je milosrdný, nepoľavuje zo svojich požiada-
viek, z desatora, a nestráca sa tak ani čiarka. No v odpúšťaní 
dáva šancu na nový začiatok, aby sme i my boli takí verní, ako 
je on verný v dobrom a verný v milosrdenstve voči tým, čo sa 
podobne prehrešia voči nám.“

Po sv. omši nasledovala obedná prestávka. Poobedný 
program osviežilo pásmo k 95. výročiu narodenia slovan-
ského pápeža Jána Pavla II. a nestarnúca gospelová kapela 
Kapucíni & Stanley, ktorá oživuje slovenskú gospelovú scé-
nu už viac ako 20 rokov. Záver už tradične patril Korunke  
k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej na cestu späť pútnikov 
požehnal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. 

O týždeň neskôr, teda 16. mája t.r. sa uskutočnila šiesta 
metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do 
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Zúčastnilo 
sa na nej približne 5000 pútnikov spolu s deväťdesiatimi 
kňazmi. Tohto roku sa gréckokatolícka púť konala pri príle-
žitosti Roka rodiny, ktorý prebieha v Prešovskej archiepar-
chii a Roka zasväteného života. (zdroj: TK KBS)
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 ČITATELIA – REDAKCIA

Blahoželáme
Nech láska a šťastie Vás sprevádza svetom,

nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech sa Vám splnia tie najtajnejšie sny,

to všetko Vám popriať chceme v deň Vašich narodenín.

Táto gratulácia k 6. narodeninám patrí Peťkovi Nem-
covi a k 4. narodeninám Tomášovi Nemcovi z Novej Belej. 
Všetko najlepšie a hlavne veľa zdravíčka prajú starí rodičia.

* * *

Ako ruža pekne 
kvitne, tak nech 
kvitne život Tvoj!

Nech Ti šťastie  
s láskou svieti, nech
Ti žičí osud Tvoj!

Táto narodeninová gratulácia patrí Katke Lojekovej 
z Novej Belej, ktorá 29. júna t.r. oslávila 10 rokov. Bla-
hoprianie k narodeninám jej zasiela rodina Nemcova.

* * *
Rozália a Jozef Dronžekovci z Vyšných Lapš oslávili 

v máji krásne a úctyhodné 67. výročie sobáša a pri tejto 
príležitosti im krstná dcéra Olga Krzysik s rodinou a Helena 
Grigláková zasiela toto blahoželanie:

Pred 67. rokmi ste si sľúbili lásku, vernosť,
povedali ste si, že spolu budete v dobrom aj zlom
a tento sľub nezlomne plníte už 67 rokov. 
Chceme Vám priať hojnosť božej milosti
a Panna Mária nech Vás obdarí zdravím.

* * *
Tento vinš Danute Pacygovej z Kacvína, ktorá 23. júna 

oslávi svoje 37. narodeniny, zasiela kmotra Helena a ka-
moška Daniela.

Jak vonia ruža v plnej kráse, 
jak jarné slnko vychádza,
tak nech Ti svieti 
hviezda šťastná
a životom ťa sprevádza.
Buď šťastná, 
čo iné Ti môžeme priať?
Veď to slovo ŠŤASTIE 
znamená často viac,  
než život Ti môže dať.

* * *
Priateľ Ježiš na oltári
chudobné ja srdce mám,
ako biely kvietok jari
s láskou Ti ho otváram!

Ježiš vzácnym hosťom Vám je,
nech s Ním navždy spolu žite
vo Vašom srdci, 
nech je radosť veľká,
o to prosíme vrúcne Boha.

Na pamiatku prvého svä-
tého prijímania veľa Božieho 
požehnania vyprosuje pre Kat-
ku Półtorak a Katku Lojekovú 
rodina Nemcova.

* * *
Dňa 13. júna 2015 sa krásneho životného jubilea 80 ro-

kov dožíva krajan, manžel, otec, starý otec a brat Ján Bryja 
z Jurgova.

Čas je neúprosný, znovu o rok starší sme,
čas je milosrdný, rovnako zostarli i ľudia vôkol nás,
čas je hospodárom života, nestojí,  
počuť ozvenu jeho krokov,  
chceme ho na chvíľu zastaviť 
a stihnúť Ti zaželať, 
aby si vždy mal čas -
na čas a na krásy 
jeho momentov,  
aby si si stihol užiť  ešte dlhé roky zdravia,  
nežiť v jeho tieni, 
ale byť na priedomí života
ten najdlhší a najkrajší čas, 
ktorý Ti osud nadelil.
Ale dôležité je, nikdy sa naň nevyhovárať,
nikdy nezabúdať na lásku, na rodinu, na priateľov
a čas Ti vráti všetky krásne spomienky života.
Želáme Ti, aby si vždy mal dostatok času
na prežitie krásy života...

Zo srdca prajú manželka, deti, vnúčatá, sestry a celá rodina.
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Slovakisti zo Sliezskej 
univerzity sa učili pracovať 
s národným korpusom 
slovenčiny

Inštitút slovanských jazykov Sliezskej univerzity v Katoviciach 
prijal ďalšiu návštevu zo Slovenska, čo prinieslo mnoho výhod  
a užitočných informácií z praktického hľadiska práce so sloven
ským jazykom.

V dňoch  21. – 22. apríla 2015 sa uskutočnilo stret-
nutie študentov slovakistiky s hosťkami z Bratislavy. 
Na našu fakultu zavítali PhDr. Mária Šimková a Mgr. 

Katarína Gajdošová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV (JÚĽŠ SAV). Ich cieľom bolo oboznámiť nás so 
slovenským národným korpusom a lexikografickými diela-
mi slovenčiny. Korpus predstavuje elektronickú databázu 
primárne obsahujúcu slovenské texty od r. 1955 z rôznych 
štýlov, žánrov a vecných oblastí. Počas týchto dvoch dní sa 
prednášky niesli v znamení inštrukcií a vysvetlení základ-
ných funkcií korpusu. Okrem teoretickej časti nechýbala 
ani tá praktická, ktorá zahŕňala samostatnú prácu každého 
študenta. Každý z nás, slovakistov, mal možnosť si vyskú-
šať prácu s národným korpusom slovenčiny, no tiež sme 
sa dozvedeli, ako vyhľadávať jednotlivé heslá prostredníc-
tvom rôznych funkcií a indexov. Hoci sa práca s korpusom 
zdala na prvý pohľad príliš náročná a zložitá, oceňujem 
prácu prednášajúcich, ktoré nám hravo a ochotne doká-
zali poradiť a ukázali spôsob, ako prepojiť teóriu s praxou.

Záver našich stretnutí bol spätý s praktickým využitím 
zdrojov Slovenského národného korpusu,  no oboznámili 
sme sa aj s lexikografickými opismi slovenčiny v JÚĽŠ SAV. 

Anna Helbik

Tým najkrajším pozdravom, 
čo na srdci máme, 
tou najmilšou spomienkou na Vás 
svoje prianie začíname 
a k narodeninám Vám prajeme 
to, čo je najdrahšie – zdravie, 
to, čo človek hľadá – šťastie 
a to, čo človek pri troche 
porozumenia nájde – lásku.
Nech máte radosť zo života, 
nech pevné zdravie Vás 
nikdy neopúšťa
a nech Vám Pán Boh nadelí hojnosť svojich milostí.
Ďakujeme Vám za námahu, 
aby sme spoznali materinskú reč.
K Vášmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca 
Vám prajeme všetko najlepšie. 

Tento narodeninový pozdrav zasielajú učiteľovi sloven-
ského jazyka Dominikovi Surmovi z Krempách pri príleži-
tosti jeho okrúhlych 60. narodenín, ktoré oslávil 26. júna 
t.r., bývalí žiaci zo základnej školy v Novej Belej.

***

Blahoželanie k 18-tke 
Dnes krásny sviatok máš,  
už 18 rokov život spoznávaš.  
Život ti dal, 
čo posiaľ dať ti mal,  
niekto ťa potešil, 
niekto oklamal.  
Ako ruža pekne kvitne, 
tak nech kvitne život Tvoj.  
Nech Ti šťastie s láskou svieti, 
nech Ti žičí osud Tvoj.  
Pevné zdravie, veľa lásky, 
spokojnosť a pohodu,  
šťastný život bez starostí 
a vždy dobrú náladu.  
Všetko najlepšie 
k Tvojim narodeninám.

Toto blahoželanie zasielajú 
Magdaléne Długej z Novej Belej, ktorá 26. júna oslávila 
krásne 18. narodeniny, rodičia a celá ďalšia rodina, kama-
rátky, kamaráti a bývalí spolužiaci zo ZŠ.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil predseda miest-

neho odboru Matice slovenskej v Trstenej Ľubomír 
Lucký sumou 100,- PLN, ktoré venoval pre slovenské 
deti na poľskej časti Oravy. Darcovi srdečne ďakujeme. 

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

Študenti Sliezskej univerzity mali vďaka svojej lektorke 
aj tento rok možnosť zúčastniť sa na štvordňovej ex-
kurzii po Slovensku, konajúcej sa od 5. do 8. mája, 

pričom ich kroky smerovali do východnej časti Sloven-
ska – regiónov Spiš a Gemer. Prvou zástavkou exkurzie 
bola Spišská Nová Ves, v ktorej navštívili najvýznamnej-
šie pamiatky mesta: kostol Nanebovzatia Panny Márie  
z 13. sto ročia s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, 
radnicu mesta, Spišské divadlo a gréckokatolícky chrám 
Premenenia Pána. Druhý deň výletu bol venovaný návšteve 
Spišského hradu, ktorý je najväčším hradným komplexom 
v Európe. Pozoruhodnou atrakciou na hrade bola pre-
hliadka mučiarne a vstup na hradnú vežu, z ktorej štu-
denti mohli obdivovať nádherný vyhľad na okolie. Ďal-
šou časťou programu bola návšteva Spišskej kapituly, 
postavenej v 12. storočí, ktorá je od roku 1993 spolu so 
Spišským hradom a Spišským Podhradím zariadená do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V rámci druhé-
ho dňa bola do programu zaradená aj prehliadka histo-
rického mesta Levoče. Účastníci mali možnosť navštíviť 
chrám svätého Jakuba, kde sa nachádza najvyšší dreve-
ný gotický oltár na svete, ktorý je dielom Majstra Pavla 
z Levoče. K ďalším turistickým atrakciám patrili historická 
radnica a dom Majstra Pavla, v ktorom si študenti mohli 
vypočuť prednášku o jeho živote a tvorbe. Posled-
nou zastávkou v Levoči bolo Mestské múzeum, v kto-
rom bola pripravená výstava U nás na Spišu, súvisiaca so 
zvykmi, kultúrou a spôsobom života ľudí z oblasti Spiša. 
Počas tretieho dňa sa študenti presunuli do oblasti Ge-
mera, kde mali možnosť navštíviť nádherný kaštieľ Betliar 
a mesto Rožňavu. Popoludnie bolo venované prehliadke 
Gombaseckej jaskyne, známej najmä vďaka výskytom sin-
trových bŕk a Silickej ľadnici, najnižšie položenej ľadovej 

jaskyni na svete (503 m n.m.). Záver dňa patril ešte návšte-
ve Mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí 
a Krásnohorského hradu. Posledný deň predstavil študen-
tom klenot svetového dedičstva: Ochtinskú aragonitovú 
jaskyňu, ktorá je jedinečná svojou aragonitovou výzdobou 
nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a je považo-
vaná za jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku. Posled-
nou zástavkou tohtoročného výletu bol Starý Smokovec vo 
Vysokých Tatrách a vyvezenie sa na Hrebienok, z ktorého 
študenti obdivovali krásu slovenskej časti Tatier.      

Som presvedčená, že takýto typ poznávania Sloven-
ska je tou najlepšou cestou ako pryužiť naše jazykové 
a kultúrne vedomosti o krajine, ktorej jazyk študujeme.  

Slovenské sv. omše  
v nedeľu a sviatky na Spiši a Orave
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o  11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie  

o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a filiál-

ka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. 

a 9.30 hod., filiálka Tatranská Javorina – kostolík sv. 
Anny o 11.00 hod.

Trstená - farnosť sv. Martina o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 2. mája 2015 zomrel v Tribši vo 

veku 84 rokov krajan

JAKUB GRONKA
Zosnulý bol aktívnym krajanom 

a dlhoročným čitateľom časopisu Ži-
vot. Od roku 1976 bol členom Miest-
nej skupiny Spolku Slovákov v Trib-

ši. Zúčastňoval sa schôdzí a zjazdov. 
Angažoval sa do spoločenskej činnosti 

v rámci obce. Odišiel od nás dobrý krajan, 
otec, dedo, pradedo, brat, švagor, svokor, kamarát a su-
sed. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS SSP v Tribši

Dňa 5. mája 2015 zomrel v Jurgove vo 
veku 83 rokov krajan

SEBASTIÁN ŠOLTÝS 
Zosnulý bol aktívnym krajanom 

a verným čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás dobrý krajan, manžel, 
otec, starý otec a brat. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP v Jurgove

Dňa 10. apríla 2015 zomrel v Mikołove na Sliezsku vo 
veku 76 rokov krajan

JOZEF KUBÍK
Zosnulý sa narodil na Orave v Jablonke. Patril k aktív-

nym členom miestnej skupiny na Sliezsku a k dlhoročným 
čitateľom Života. Budeme si ho pamätať ako priateľa, kto-
rý bol vždy plný elánu. Odišiel od nás veľmi dobrý krajan, 
manžel, starostlivý otec, dedo a priateľ. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS SSP na Sliezsku

Dňa 11. mája 2015 zomrel v Orávke vo 
veku 106 rokov krajan

JÁN OBYRTACZ
Zosnulý bol najstarším obyvate-

ľom Oravy. Odišiel od nás dlhoročný 
krajan, otec, starý otec a prastarý 
otec. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP v Orávke

Dňa 9. decembra 2014 zomrela v Bra-
tislave vo veku 83 rokov

Mgr. DANUTA 
UČNÍKOVÁ

Zosnulá pochádzala z Orávky. V ro-
koch 1952 – 1957 študovala na Jagiel-

lonskej univerzite v Krakove, kde ab-
solvovala odbor históriu umenia. Neskôr,  

v roku 1958, ju srdce priviedlo na Slovensko. 
Jej manžel Ladislav pochádzal v Kysúc a bol významný 
slovenský novinár a rozhlasový redaktor. Danuta Učníko-
vá začala pracovať ako odborná pracovníčka na Krajskom 
stredisku pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
v Bratislave. Podieľala sa na príprave súpisu pamiatok 
a odbornom usmerňovaní reštaurátorských akcií v Zápa-
doslovenskom kraji. 

Najväčšia časť jej profesionálneho pôsobenia je však 
spojená so Slovenským národným múzeom, kde nastúpila 
ako odborný pracovník – historička umenia do oddelenia 
dejín umenia a kultúry (1966) v Historickom odbore. Do 
dôchodku odchádzala v roku 1995 ako kustód oddele-
nia dejín umenia Historického múzea SNM. Celý pracov-
ný život zasvätila budovaniu zbierky výtvarného umenia 
v SNM, ktorú obohatila o takmer tri tisícky nových ume-
leckých diel z oblasti maľby, kresby, sochy a grafiky. Súčas-
ťou múzejnej práce menovanej bola aj akvizícia v oblasti 
sakrálnej sochárskej tvorby na Slovensku. Zbierky Historic-
kého múzea SNM rozšírila aj o kolekciu umeleckej grafiky 
s témami bratislavských korunovácii, pohľadov na Brati-
slavský hrad, portrétov významných osobností spojených 
s dejinami Slovenska, ale aj vedút a pohľadov do interié-
rov v časovom rozpätí od 16. po 20. storočie.  

Dňa 19. mája 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí prevzala z rúk ministra kultúry SR Daniela Krajcera 
cenu Andreja Kmeťa za výnimočnú dlhoročnú zbierkotvor-
nú a prezentačnú činnosť v oblasti dejín slovenského vý-
tvarného umenia. 

Posledné roky svojho života venovala starostlivosti 
o svojich najbližších: ťažko chorú dcéru Danutku, otca Jána 
a vnuka Mateja. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
Redakcia Život

 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.
•  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
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Milé deti, 
zoznámte sa s dvoma kamarátmi Trinom a Frinom, ktorých príhody vám budeme prinášať v ďalších číslach Života. 

Aby ste zisti li, čo si najviac Trino a Frino cenia, doplňte do krížovky, čo je na obrázkoch a odpoveď sa dozviete v tajničke. 
Vyplnenú krížovku nám pošlite do redakcie Život a my vás odmeníme peknými slovenskými knižkami. V máji sme od-
menili: Kinga Kuczajová z Čiernej Hory a Karol Sworczyk z Vyšných Lápš.
Vyplnenú krížovku nám pošlite do redakcie Život a my vás odmeníme peknými slovenskými knižkami. V máji sme od-
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Zazvonilo. Pani Fialová hromžila, že nesti hla vypiť 
kávu. Vzala pod pazuchu knihy a zo šálky unikal ho-
rúci voňavý dym. Andrejka ostala v zborovni sama. 

Zelenou ceruzkou kreslila trávu. 
„Cmuk-cmuk, aj lav ju bejby, cmuk-cmuk-cmuk, aj lav ju 

bejby, cmuk-cmuk, aj lav ju bejby....“ kričalo čosi odkiaľsi. 
Andrejka sa zľakla, až jej srdce podskočilo. Len čo sa poob-
zerala okolo seba, zase sa spusti l náruživý krik.

Z kabelky zavesenej na stoličke profesor-
ky Lietankovej vyskočilo okrúhle čudo. Po-
stavilo sa na Andrejkin výkres, zaklipkalo 
veľkými očami a piskľavým hlasom zo-
pakovalo: „Aj lav ju, bejby, aj lav ju!!!“ 
A doširoka sa usmialo.

„Ty si kto?“ povedala Andrejka.
„Škriatok, škriatok Milá-

čik!“ zaškerilo sa čudo.
„Odkiaľ si prišiel?“ pý-

tala sa Andrejka.
„Bývam v telefóne, 

cmuk,“ povedal škriatok.
„Neverím ti , škriatkovia bý-

vajú v lese alebo v kúte niekto-
rých izieb.“

„Nielenže v telefóne bývam, ja tam aj 
dokonca zvoním, aha,“ a škriatok Miláčik za-
pišťal, „cmuk-cmuk, aj lav ju, bejby, cmuk-cmuk, 
aj lav ju, bejby!“

Andrejka sa rozosmiala:
„Si veľmi smiešny, ale aj tak ti  neverím, tele-

fón je predsa hranatý a ty si taký guľatý ako lop-
ti čka.“

„Všetci sme guľatí , lebo stále jeme. Máme 
večný hlad. Ráno, na obed i večer, poniek-
torí jeme aj v noci, potom medzi raňajka-
mi a obedom desaťkrát a medzi obedom 
a večerou aj tridsaťkrát...“

Andrejke sa zachmúrilo obočie.
„Neboj sa, neprišiel som ťa zjesť,“ po-

vedal škriatok Miláčik. „Deti  nejeme“ a zakotúľal 
sa po tráve, ktorú nakreslila Andrejka zelenou ce-
ruzkou. 

„CHI-CHi-chi-chiííííí, CHI-CHi-chi-chiííííí!!!“ 
ozvalo sa od stola profesorky fi lozofi e. 

„Ahojte, chi-chi.“
„Aj ty si škriatok?“ opýtala sa priamo An-

drejka.
„Škriatok Chichotí k, chi-chi!“ zachichotal 

sa škriatok.
„Tiež bývaš v telefóne?“ zisťovala Andrejka.
„Samozrejme, úch, či som sa pred chvíľou najedol, ani 

sa nevládzem chichotať,“ povedal škriatok a pohladil si 
okrúhle bruško.

„Vidíš? Čo som ti  hovoril?“ zaplietol sa do reči škriatok 
Miláčik.

„A čo si jedol?“ pýtala sa ďalej Andrejka.
„Písmená predsa a zopár číslic, ale najradšej mám pís-

mená, chi-chi.“
„Nič lepšie ako o neexistuje. O, také okrúhle, keď zjem 

desať o, hneď som menej hladný!“ nedal dopusti ť škriatok 
Miláčik.

„To máš pravdu, ale najnebezpečnejše je y, ak ješ hlta-
vo, hneď sa ti  zasekne v krku. Raz sa mi to stalo a vôbec 
som nemohol zvoniť. Pani Anna Múdra bola celý deň zú-

falá, každú hodinu kontrolovala, či jej telefón nie 
je náhodou vybitý, že nezvoní,“ vysvetľoval 

škriatok Chichotí k.
Andrejka počúvala, o čom sa škriat-

kovia zhovárajú…  Spomenula si, ako 
pani Anastázia Lesná, ktorá sedí ved-
ľa jej mamičky, celú prestávku ťukala 

do svojho telefónu.
„Už viem, kto vás kŕmi 

písmenami!“ zvolala Andrej-
ka.

„Lá-lalala-lá, la-lá, lalala-
la-lá,“ zaznelo z najtmavšieho 

kúta zborovne. V tom kúte stála 
stolička a na nej bol preho-
dený plášť. Zvuk sa ozýval z 
vrecka plášťa.

„Lá-lalala-lá, la-lá, la-
lalala-lá,“ opakovalo sa 

niekoľkokrát, ale keďže 
nikto nedvíhal, meló-

dia stí chla a k Andrej-
kinmu výkresu sa do-
kotúľalo ďalšie čudo.

„Dobrý, vospolok, 
lá,“ povedalo čierne čudo. 
„Pijete kávu a mňa nikto ne-
pozve?“ naťahovalo  nos 
k šálke pani Fialovej.

„Tento je fajnový,“ pošep-
kal Andrejke škriatok Miláčik.

„Prečo?“ odšepkala Andrejka.
„Lebo mu nestačia iba písmená a 

číslice.“ 
„Samozrejme, že nestačia,“ po-

vedal čierny škriatok, „vy by ste iba 
jedli, ale čo kultúra, hudba a ume-
nie?“ 

„On si to môže dovoliť,“ dodal 
škriatok Chichotí k,“ býva v telefóne 

s fotoaparátom!“
„Ako sa voláš?“ opýtala sa Andrejka.

„Dovoľte, slečna, aby som sa predstavil, la-lá, Lučá-
no Nokijanotti  , la-lá, myslím, že si budeme rozumieť, ste 
umelkyňa. Smiem vedieť, na čom práve pracujete?“ 

Pokračovanie v ďalšom čísle

zerala okolo seba, zase sa spusti l náruživý krik.
Z kabelky zavesenej na stoličke profesor-

ky Lietankovej vyskočilo okrúhle čudo. Po-
stavilo sa na Andrejkin výkres, zaklipkalo 
veľkými očami a piskľavým hlasom zo-
pakovalo: „Aj lav ju, bejby, aj lav ju!!!“ 

„Ty si kto?“ povedala Andrejka.
„Škriatok, škriatok Milá-

„Neverím ti , škriatkovia bý-
vajú v lese alebo v kúte niekto-

„Nielenže v telefóne bývam, ja tam aj 
dokonca zvoním, aha,“ a škriatok Miláčik za-
pišťal, „cmuk-cmuk, aj lav ju, bejby, cmuk-cmuk, 

„Si veľmi smiešny, ale aj tak ti  neverím, tele-
fón je predsa hranatý a ty si taký guľatý ako lop-

„Všetci sme guľatí , lebo stále jeme. Máme 
večný hlad. Ráno, na obed i večer, poniek-
torí jeme aj v noci, potom medzi raňajka-
mi a obedom desaťkrát a medzi obedom 

Andrejke sa zachmúrilo obočie.
„Neboj sa, neprišiel som ťa zjesť,“ po-

vedal škriatok Miláčik. „Deti  nejeme“ a zakotúľal 
sa po tráve, ktorú nakreslila Andrejka zelenou ce-

„CHI-CHi-chi-chiííííí, CHI-CHi-chi-chiííííí!!!“ 
ozvalo sa od stola profesorky fi lozofi e. 

„Aj ty si škriatok?“ opýtala sa priamo An-

„Škriatok Chichotí k, chi-chi!“ zachichotal 

falá, každú hodinu kontrolovala, či jej telefón nie 
je náhodou vybitý, že nezvoní,“ vysvetľoval 

škriatok Chichotí k.
Andrejka počúvala, o čom sa škriat-

kovia zhovárajú…  Spomenula si, ako 
pani Anastázia Lesná, ktorá sedí ved-
ľa jej mamičky, celú prestávku ťukala 

do svojho telefónu.
„Už viem, kto vás kŕmi 

písmenami!“ zvolala Andrej-
ka.

„Lá-lalala-lá, la-lá, lalala-
la-lá,“ zaznelo z najtmavšieho 

kúta zborovne. V tom kúte stála 
stolička a na nej bol preho-
dený plášť. Zvuk sa ozýval z 
vrecka plášťa.

„Lá-lalala-lá, la-lá, la-
lalala-lá,“ opakovalo sa 

niekoľkokrát, ale keďže 
nikto nedvíhal, meló-

dia stí chla a k Andrej-
kinmu výkresu sa do-
kotúľalo ďalšie čudo.

„Dobrý, vospolok, 
lá,“ povedalo čierne čudo. 
„Pijete kávu a mňa nikto ne-
pozve?“ naťahovalo  nos 
k šálke pani Fialovej.

„Tento je fajnový,“ pošep-
kal Andrejke škriatok Miláčik.

„Prečo?“ odšepkala Andrejka.
„Lebo mu nestačia iba písmená a 

číslice.“ 
„Samozrejme, že nestačia,“ po-

vedal čierny škriatok, „vy by ste iba 
jedli, ale čo kultúra, hudba a ume-
nie?“ 

„On si to môže dovoliť,“ dodal 
škriatok Chichotí k,“ býva v telefóne 

s fotoaparátom!“
„Ako sa voláš?“ opýtala sa Andrejka.

texty a ilustrácie    Renáta Milčáková
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 ŠPORT

autor    Tomasz Adamczyk
foto     archív gymnázia v Malej Lipnici

Volejbal na gymnáziu v  Malej Lipnici má už svoju tradíciu, 
veď žiaci sa v ňom zdokonaľujú už od jeho založenia. V ich snahe 
ich od začiatku vedie učiteľ telesnej výchovy a  zároveň tréner 
Tomasz Adamczyk. Vďaka dobrej a  vzájomnej spolupráci žiakov 
a učiteľa sa môžu dnes v malolipnickom gymnáziu pochváliť ne
jedným úspechom, ktorý dosiahlo ich volejbalové družstvo.

V rámci okresného volejbalového turnaja gymnázií sa 
malolipničania, v školskom roku 2003/04 umiestni-
li na treťom mieste v skupine dievčat, v školských 

rokoch 2004/05, 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14 
a 2014/15 v skupine chlapcov zakaždým získali prvé 
miesto. Dievčatá sa v školskom roku 2014/15 umiestnili na 
5. mieste.

V rámci regionálnych volejbalových turnajov neboli 
chlapci o nič horší. V školských rokoch 2004/05 a 2014/15 
obsadili druhé miesto, avšak v rokoch 2008/09, 2011/12, 
2012/13 a 2013/14  suverénne regionálny turnaj vyhrali. 

Vďaka vynikajúcim výsledkom sa zúčastňovali aj voj-
vodských volejbalových turnajov, kde si počínali tak-
tiež veľmi dobre. V školskom roku 2011/12 v Bobowej 
a 2012/13 v Novom Sączi sa na tomto turnaji prebojovali 
na druhé miesto, a v rokoch 2008/09 v Tarnowe a 2013/14 
v Novom Sączi obsadili štvrté miesto.

To svedčí len o tom, že malolipnické gymnázium vycho-
váva vynikajúcich volejbalistov. Svoj talent využili preto 
v poslednej sezóne tunajší mladí volejbalisti aj v lokálnej 
lige  a od novembra 2015 sa družina absolventov malo-

lipnického gymnázia zapojila v rámci Farského žiackého 
športového klubu do Oravskej amatérskej volejbalovej 
ligy v Jablonke a spomedzi 8 družstiev obsadili Malolipni-
čania 6. miesto. V družine hralo desať chlapcov – sedem 
z nich bolo vo veku 16 rokov; dvaja pätnásťroční a jeden 
štrnásťročný sú ešte stále žiakmi tunajšieho gymnázia. 
Družina sa tohto turnaja zúčastnila ako „Małolipnickie 
lwy“.

Výjazdy na jednotlivé zápasy finančne zabezpečovalo 
Združenie rodiny Kolpinga v Malej Lipnici. 

Volejbalisti z gymnázia v Malej Lipnici
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Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

MOTO A VARENIE

Prírodná zeleninová polievka
2  lyžice spustenej masti, 1 cibuľa, mrkva, petržlen, pol 

paštrnáka, 1 kaleráb, 1/2 zeleru, 1 paradajka, 2 zemiaky, 
zelená paprika, mleté korenie, zelený petržlen, Vegeta, 
3 litre vody a zavárka.

Pracovný postup: Na rajnici popražíme na masti drobno 
pokrájanú cibuľu a mrkvu do žlta, potom pridáme ostatnú 
pokrájanú zeleninu, Vegetu, zalejeme vodou, okoreníme, 
necháme variť a dosolíme. Ked’je zelenina uvarená, po-
lievku precedíme a zavaríme do nej závarku ako do hovä-
dzej polievky. Do polievkovej misy dáme potom posekaný 
zelený petržlen alebo pažítku. Táto polievka je dobrá (a vý-
živná) pre chorých, zvlášť pre ľudí, ktorí trpia na reumu.

Viedenské rezne
8 hovädzích rezňov, soľ, čierne korenie, 3 lyžice múky, 

9 lyžíc spustenej masti, 4 cibule, kosťový vývar alebo voda.
Pracovný postup: Umyté rezne naklepeme, osolíme, 

okoreníme, jednu stranu namočíme do múky a opečieme 
na oboch stranách v horúcej masti asi za 8 minút. Rezne 
na masť kladieme najprv omúčenou stranou. Osobitne po-
pražíme na červeno cibuľu pokrájanú na kolieska. Do šťavy 
z rezňov dolejeme vodu alebo kosťový vývar. Rezne po-
sypeme cibuľkou, podlejeme šťavou a podávame.

Šalát z mladej reďkovky
1 viazanička mladých reďkoviek, viazanička mladej 

cibuľky, 1 lyžica jedlého oleja, 1 a pol dl kyslej smotany, 
soľ.

Pracovný postup: Mladú reďkovku očistíme od listov, 
umyjeme, nebielenú pokrájame na kolieska, dáme do 
misy a posolíme. Pridáme pokrájanú cibuľu, polejeme 
smotanou a lyžicou jedlého oleja.

Mrkvové guľky
30 dkg cukru, 3/4 dl vody, 30 dkg očistenej, postrúhanej 

mrkvy, 1 pomaranč, šťava z 1 citróna, cukor na obaľova-
nie.

Pracovný postup: V nádobe uvaríme cukor a vodu na 
sirup, potom pridáme postrúhanú mrkvu, citrónovú a po-
marančovú šťavu a pomletú, vyžmýkanú, pomarančovú 
dužinu. Všetko varíme, kým nevznikne hustá kaša, ktorú 
necháme trochu schladiť. Z masy urobíme guľôčky, ktoré 
obalíme v kryštálovom cukre a vložíme do papierových 
misôčok.

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

Najdrsnejší MINI Cooper JCW
Síce Mini Cooper John Cooper Works nie je až taký drsný na 

pohľad, ako jeho predchodca, jeho charakter určuje dvojlitorvý 
motor a adaptívny podvozok.

Táto verzia tvorí špičku modelov najnovšej generácie. 
Najnovší člen rodiny má byť podľa všetkých indícií 
tým najlepším, ktorý 

meno John Cooper Works do-
teraz niesol. V porovnaní so 
svojimi predchodcami o čosi 
narástol  a jeho tvary sa zaob-
lili. Avšak drsný vzhľad zostal 
vďaka novým nárazníkom, 
v ktorých sú podstatne väčšie 
chladiace otvory – funkčné 
i falošné. Novinka dostala aj 
dve veľké výfukové koncovky 
a sedemnásťpalcové, alebo 
príplatkové osemnásťpalcové 
disky s vlastným dizajnom. Aj 
keď sa trochu stráca strešný 
zadný spojler, ostré línie nárazníkov, či predný nárazníkový 
spojler, nový model má svoj štýl. A ten sa preniesol aj do 
interiéru, kde športovo tvarované sedadlá s výrazným boč-
ným vedením podržia v zákrutách, čalúnenie je originálne 
spracované a milou na pohľad je i grafika prístrojov.

Najdôležitejšia je však technika vozidla na čele s mo-
torom. Pod kapotou najdrsnejšieho sériového MINI sa 
nachádza známy prepĺňaný benzínový štvorvalec s obje-
mom dva litre. Má však odlišný sací systém, vlastné turbo-
dúchadlo, výfukové potrubie a dokonca aj piesty. Najvyšší 
výkon je 170 kW (231 k), vďaka čomu sa k stovke rozbehne 
za 6,3 sekundy so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou 
alebo 6,1 v prípade automatu s rovnakým počtom stup-
ňov. Zmenil sa aj zvukový prejav. Dvojlitrový štvorvalec má 

hutnejší barytón a nasrde-
ný charakter sa prejavuje 
aj z akustického hľadiska.

O skrotenie tohto malé-
ho divocha sa starajú brz-
dy Brembo. Udržať MINI 
na ceste je zase úlohou 
výrazne modifikovaného 
podvozka s množstvom 
úprav, vrátane nových pru-
žín a adaptívnych tlmičov. 
Vymetať s ním zákruty je 
naozaj príjemné, a pokiaľ 
to vodič výrazne nepre-
pískne s nájazdovou rých-

losťou, chová sa absolútne chladne. Papierovo je aj pri-
merane úsporné. Podľa výrobcu má dosahovať priemernú 
spotrebu 6,7 litra na sto kilometrov, resp. iba 5,7 v prípade 
automatickej prevodovky. No v skutočnosti spotreba závisí 
hlavne od nohy vodiča. (ms)
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 W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Pielęgnacja ciała – kąpiele cz. 3
Kąpiel może pielęgnować, odżywiać skórę, relaksować, 

ale może też być uzupełnieniem terapii medycznych oraz 
łagodzić wiele nieprzyjemnych i uciążliwych dolegliwości:
-  osoby cierpiące na nadmierne wydzielanie potu mogą 

dodać do kąpieli napar z szałwii lekarskiej lub olejek 
z szałwii muszkatołowej, ewentualnie bergamotowy,

- aby pobudzić krążenie krwi można zastosować napar 
z rozmarynu lub olejek rozmarynowy, których nie wolno 
używać przy chorobie nadciśnieniowej,

-  suchą, podrażnioną, swędzącą i atopową skórę skłonną 
do podrażnień złagodzi napar z siemienia lnianego, roz-
gotowane płatki owsiane lub ugotowana mąka kartofla-
na (krochmal),

- przy odmrożeniach: łodygi, bulwy lub obierki z selera - 
250 g zalać 1 l wody i gotować 15-20 minut, przecedzić. 
Odmrożoną część ciała kąpać 2 razy dziennie przez 10-15 
minut,

-  poparzenia słoneczne i ukąszenia owadów złagodzi 3 łyż-
ki świeżych kwiatów lawendy zawieszonych w woreczku 
pod kranem,

-  przesuszoną skórę z łuszczącym się naskórkiem ukoi 
kąpiel z dodatkiem: szklanki dobrego oleju lub oliwy, 
½ szklanki miodu i kilku kropli olejku waniliowego,

-  przy dolegliwościach kręgosłupa, bólach stawów i mięśni, 
ogólnym przemęczeniu; po ciężkiej fizycznej pracy lub po 
całym dniu spędzonym w pozycji siedzącej przy kompute-
rze ulgę przyniesie kąpiel z dodatkiem soli. Można wyko-
rzystać w tym celu lecznicze sole uzdrowiskowe – niejodo-
wane (do kupienia w aptekach lub sklepach zielarskich), 
sól morską (dostępna w sklepach spożywczych) lub nawet 
zwykłą sól kuchenną, w tym kamienną gruboziarnistą. Do 
ciepłej wody należy wsypać ok. 2-3 garści soli. Przy skórze 
wrażliwej i skłonnej do podrażnień należy najpierw spraw-
dzić reakcję na roztwór z soli,

-  ulgę przy bólach reumatycznych mogą przynieść olejki: 
sosnowy, jodłowy, jałowcowy czy majerankowy,

-  olejek geraniowy, lawendowy i nagietkowy wpływają 
stymulująco na gospodarkę hormonalną w organizmie, 
dlatego  wykorzystywany jest przez panie w okresie me-
nopauzy, w przypadku dyskomfortu wywołanego zespo-
łem napięcia przedmiesiączkowego oraz przy nieregular-
nych cyklach, 

-  olejek jałowcowy, neroli lub lawendowy można wykorzy-
stać przy nieprawidłowym krążeniu krwi, kiedy nogi są 
ociężałe i pękają naczynia krwionośne,

-  w stanach obniżonego nastroju pomoże antydepresyj-
ny olejek różany lub lawendowy, ewentualnie mieszan-
ka: po 5 kropli olejku cytrynowego i lawendowego oraz 
3 krople olejku z mięty pieprzowej,

- przy braku koncentracji i zmęczeniu umysłowym od-
prężenie zapewni olejek lawendowy lub rozmarynowy 
ewentualnie mieszanka: po 5 kropli olejku jaśminowego, 
rumiankowego i z drzewa sandałowego,

- przy zmęczeniu fizycznym i umysłowym energii doda 
i pobudzi do działania kąpiel z olejkami pomarańczowym, 
cytrynowym lub miętowym, ewentualnie mieszanka: po 

5 kropli olejku bazyliowego i rozmarynowego, 3 krople 
lawendowego i 2 krople z kadzidłowca,

-  przy wypryskach o podłożu bakteryjnym, trądziku mło-
dzieńczym lub grzybicy stóp ulgę przyniesie kąpiel z do-
datkiem olejków z drzewa herbacianego i cytrynowego, 
można też użyć mocnego naparu rumiankowego,

-  jesienią i zimą, przy niesprzyjającej pogodzie, kiedy wra-
camy zmarznięci, zziębnięci lub z przemoczonymi no-
gami, rozgrzeje nas kąpiel z dodatkiem mieszanki dzia-
łającej bakteriobójczo i zapobiegającej przeziębieniom: 
½ szklanki sody oczyszczonej, 2 łyżki cukru, 1 łyżeczki 
mielonego cynamonu, ½ łyżeczki mielonego imbiru, ¼ ły-
żeczki mielonych goździków. Wszystko należy wymieszać, 
wsypać do wanny 2 łyżki mieszanki (resztę przesypać do 
zamykanego słoja),

-  przy ogólnym wyczerpaniu, braku sił i energii, siarczan 
magnezu (do kupienia w aptekach) pobudzi skórę do wy-
dzielania toksyn z ciała (podobnie jak wszystkie rodzaje 
soli), co poprawi samopoczucie i usunie zmęczenie. Do-
datkowa garść sody oczyszczonej spowoduje, że kąpiel 
będzie przy okazji przyjemnie musująca,

- zatkany nos i zatoki, objawy ogólnego przeziębienia zła-
godzi olejek eukaliptusowy,

- w stanach podgorączkowych lub po przegrzaniu ciała 
przez zbyt długie przebywanie na słońcu ulgę przyniesie 
olejek lub napar z mięty pieprzowej, który przy okazji po-
budzi umysł,

- w razie kłopotów w sypialni może pomóc wspólna kąpiel 
partnerów z olejkiem różanym, sandałowym lub jaśmi-
nowym, które działają jak afrodyzjaki,

- stres, zdenerwowanie i silne wzburzenie można zmniej-
szyć dodając szyszki chmielu lub olejki chmielowy, meli-
sowy lub neroli.

Do tak przygotowanych kąpieli nie należy używać żad-
nych środków myjących ani pieniących. 15-20 minut kon-
taktu skóry z odpowiednio dobranymi dodatkami jest wy-
starczające ponieważ aktywne substancje są wchłaniane 
całą powierzchnią skóry oraz drogą wziewną, przez nos, 
jako rodzaj inhalacji (zwłaszcza zioła i olejki eteryczne). 
Długie przebywanie w wodzie powoduje, że skóra staje się 
pomarszczona, nieprzyjemna w dotyku, a dodatki zamiast 
przynieść ulgę mogą spowodować zbytnie przesuszenie 
skóry lub za bardzo ją natłuścić.

Należy pamiętać, że w/w kąpiele są jedynie dodatkiem 
i mogą wspomagać właściwe leczenie chorób - nic nie za-
stąpi porady u lekarza, zwłaszcza przy utrzymujących się 
przez dłuższy czas objawach i dolegliwościach.

Uwaga – przy kąpielach z dodatkiem olejków eterycz-
nych szczególną ostrożność należy zachować w przypadku: 
kobiet w ciąży, osób cierpiących na alergie, osób przewle-
kle chorych (np. epilepsja, nadciśnienie), noworodków, 
niemowląt i małych dzieci. AS



39KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

W obrocie gospodarczym powszechnie stosowane 
są znaki towarowe. Znaki towarowe oznaczają 
produkty lub usługi konkretnego przedsiębior-

cy i dzięki nim można odróżnić produkty poszczególnych 
przedsiębiorców. Znakiem towarowym mogą być m.in. 
hasło, słowo, rysunek, grafi ka, melodia, forma plastyczna, 
slogan, a nawet kształt produktu, jeżeli nie wynika on z sa-
mej jego natury technicznej.

Siła znaku towarowego uzależniona jest od regularnego 
dostarczania przez przedsiębiorcę na rynek wysokiej klasy 
produktów, opatrzonych znakiem towarowym. Dzięki ta-
kiemu postępowaniu producenta tworzy się pozytywne 
skojarzenie produktu ze znakiem towarowym. Zaistnienie 
wśród klientów pozytywnego skojarzenia i jego utrzyma-
nie stanowi o sile znaku towarowego.

Znak towarowy ma również duże znaczenie przy 
ochronie przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją. 
Podrabianie przez inne fi rmy znaku towarowego innego 
przedsiębiorcy jest zabronione i stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji.

Używając znaku towarowego przedsiębiorca musi uwa-
żać, aby oznaczenie nie wprowadzało w błąd odbiorcy co 
do pochodzenia produktu. Nawet skojarzenie z nazwą 
chronioną bądź istniejącą w obrocie gospodarczym może 
być przyczyną pomylenia oznaczeń i nieprawidłowej iden-
tyfi kacji towarów z ich producentami.

Ochrona znaku towarowego nie jest obowiązkowa. Jed-
nak niezrobienie tego może wiązać się z wykorzystaniem 
marki przedsiębiorcy przez inny podmiot gospodarczy.

Znak towarowy można chronić poprzez zgłoszenie go 
w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona znaku trwa 10 lat 
od daty zgłoszenia, ale może być przedłużana na kolejne 
10-letnie okresy ochrony. Warunkiem kontynuacji umo-
wy jest uiszczenie opłat za kolejne okresy. Ochrona znaku 
towarowego może być przedłużana wielokrotnie. Nie ma 
w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego 
RP warto sprawdzić, czy ktoś inny nie zgłosił już identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego. Sprawdzenie 
tego jest jednak w dużej mierze uciążliwe. W tym celu 
należy przeszukać samodzielnie bazy znaków towarowych 
i samodzielnie ocenić, czy zgłaszany przez nas znak nie 
kopiuje lub nie jest bardzo zbliżony do zastrzeżonego już 
znaku. Warto skorzystać z usług rzecznika patentowego, 
który wyposażony jest w uprawnienia z zakresu własności 
przemysłowej.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy umoż-
liwia używanie tego znaku w sposób zarobkowy lub za-
wodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co 
więcej jest to uprawnienie wyłączne. Właściciel znaku to-
warowego może podzielić się nim z innym przedsiębiorcą 
na podstawie licencji. 

Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl 

Ela Góra 

Skarga na komornika – 
kiedy i jak ją złożyć?

Skargę na czynność komornika może złożyć dłużnik, 
wierzyciel oraz osoba, której prawa zostały przez 
czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź 

zagrożone. Przykładowo np. gdy komornik ignoruje wnio-
ski wierzyciela co do sposobu prowadzenia egzekucji albo 
jeśli nie dokonuje czynności, którą według przepisów po-
winien był wykonać - wówczas możemy napisać skargę.

Skargę należy wnieść na piśmie do sądu rejonowego, 
w którego okręgu działa komornik. Na złożenie skargi 
przysługuje tygodniowy termin biegnący od dowiedzenia 
się o czynności, którą chcemy zaskarżyć, w braku czynno-
ści - od dnia, w którym czynność powinna być wykonana. 
Skargę należy złożyć w tylu egzemplarzach, ile jest stron 
postępowania. Należy również pamiętać o egzemplarzu 
dla sądu i komornika. Skarga powinna spełniać wszystkie 
wymagania dla pisma procesowego. Należy w niej więc 
wymienić wszystkich wierzycieli i dłużników wraz z adre-
sami, a także sygnaturę sprawy akt komorniczych. Skarga 
powinna określać zaskarżoną czynność lub czynność, któ-
rej zaniechano oraz zawierać wniosek o zmianę, uchylenie 
lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. 

Opłata za skargę od czynności komornika wynosi 100 
złotych. Wraz ze skargą można złożyć wniosek o zwolnie-
nie z konieczności ponoszenia kosztów sądowych i dołą-
czyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku 
i dochodach dostępny w sądzie bądź na stronie interneto-
wej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Sąd powinien rozpoznać skargę w terminie siedmiu dni 
od daty jej wpłynięcia do sądu. Jeśli skarga zawiera bra-
ki formalne, od daty ich uzupełnienia. W praktyce często 
zdarza się, że termin ten nie jest dotrzymywany. Dzieje się 
tak między innymi dlatego, że przed rozpoznaniem skargi 
sąd przesyła ją komornikowi, który ma trzy dni na sporzą-
dzenie na piśmie uzasadnienia zaskarżonej czynności lub 
przyczyn jej zaniechania, co przedłuża rozpoznanie skargi. 

Sąd odrzuci skargę wniesioną po terminie, co będzie 
skutkować tym, że nie rozpozna jej merytorycznie. Jednak 
zawsze jest szansa, że sąd uzna za konieczne, aby z urzędu 
skontrolować działania komornika. Sąd sprawuje bowiem 
nadzór nad komornikiem i może z urzędu wydawać komor-
nikowi zarządzenia by zapewnić należyte wykonywanie 
egzekucji, a także usuwać spostrzeżone nieprawidłowo-
ści. Można również samemu zwrócić się do sądu o podję-
cie działań nadzorczych. Wniosek taki, w odróżnieniu od 
skargi, nie podlega żadnym opłatom. Jego wadą jest to, iż 
sąd nie jest zmuszony, jak w przypadku złożenia skargi, do 
rozpoznania takiego wniosku. Sąd może bowiem z urzędu 
podjąć takie działania, ale nie jest do tego zobowiązany.

Opracowanie własne oraz na podstawie: 
prawodlakazdego.pl

Ela Góra 

Ochrona 
znaku towarowego
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HVIEZDY O NÁS
 ZÁBAVA A HUMOR NÁŠ TEST

RAK (22.6 - 22.7)
Po niekoľkých búrkach 

príde konečne pokoj. Bu-
deš môcť pouvažovať o svo-
jej aktuálnej situácii, ale aj 
o budúcnosti . Nespoliehaj 

sa však len na rozum, ale poslúchni ob-
čas aj hlas srdca, určite ti  to nebude na 
škodu.

LEV (23.7 - 23.8)
Predovšetkým si potre-

buješ pokojne oddýchnuť, 
čo ti  pomôže spamätať 
sa po rodinných sporoch 
a hádkach a zároveň 

dovolí premyslieť si istý naliehavý 
problém, ktorý ti  už dlhší čas nedáva 
pokoj. Musíš ho nutne vyriešiť.

PANNA (24.8 - 23.9)
Pre prílišný zhon sa ti  

nahromadí veľa práce, čo 
na tvojom pracovisku môže 
vyvolať zmätok a nejasnú 
situáciu. Pamätaj, že všetko 

má svoj čas – aj sejba, aj žatva. Tak je aj 
medzi ľuďmi, toti ž každý problém musí 
dozrieť.

VÁHY (24.9 - 23.10)
Keď všetko prebieha 

normálne a bez prekážok, 
začínaš sa nudiť a sám hľa-
dáš problémy. Teraz si však 
daj pozor, lebo by si mo-

hol veľa strati ť. Nájdi si radšej dobrých 
spojencov skôr, kým sa pustí š do no-
vých úloh.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Čaká ťa cesta, ktorú si 

neplánoval a vôbec sa ti  ne-
bude hodiť. Ukáže sa však, 
že zmení tvoj postoj k nie-
ktorým otázkam a prinúti  ťa 

k iniciatí ve, ku ktorej by si sa inak ne-
odhodlal. Náladu ti  môže pokaziť strata 
predmetu, na ktorom ti  veľmi záleží.

STRELEC (23.11 - 21.12)
V práci sa chystajú viaceré 

zmeny, ale neohrozia tvoje po-
stavenie vďaka tvojim od-
borným znalosti am a skúse-
nosti am. V osobnom živote 

prídu ťažkosti . S malými si ľahko pora-
díš, ale väčšie môžu prerásť tvoje sily.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Pozor na väčšie, nepláno-

vané výdavky. Rozmysli si, čo 
môže trochu počkať, aby si 
neostal s prázdnym vrec-

kom. Nemusíš mať všetko naraz, 
a nechaj si fi nančnú rezervu. Možno 

v nasledujúcich mesiacoch budú väčšie 
príjmy.

VODNÁR (21.1 - 19.2)
Prichádza nepokojné 

obdobie, čo môže vyvolať 
zbytočné konfl ikty v ro-

dine. Drž nervy na uzde 
a všetko sa uspokojí. Možno dostaneš 
nejaké neočakávané peniaze, ktoré ti  
pomôžu vyriešiť terajšiu nepriaznivú 
situáciu.

RYBY (20.2 - 20.3)
Budeš pracovať ako spo-

malený fi lm, roztržite a bez 
koncentrácie. Všetko preto, 
že si príliš zaneprázdnený 

osobnými problémami. Musíš sa rýchlo 
spamätať a pusti ť sa do práce. Žiaľ, láska 
prejde, ale problémy zostanú.

BARAN (21.3 - 20.4)
Čaká ťa príjemný mesiac. 

V práci sa dočkáš uznania, 
a nie je vylúčené, že aj 
finančnej odmeny za iniciatívu 

a dodatočnú prácu. V rodinnom 
živote bude taktiež všetko v poriadku, 
a neočakávaná návšteva ťa veľmi poteší.

 BÝK (21.4 - 21.5)
Mesiac bude prebiehať 

v znamení rodinného živo-
ta. Nahromadilo sa trochu 
problémov, ktoré by si mal 

vyriešiť. Nebude to ľahké, ale tvoja au-
torita v rodine je dostatočne veľká. Ak 
pôjdeš na to diplomati cky, všetko sa 
podarí.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Situácia v práci sa zač-

ne komplikovať a jej rie-
šenie zveria tebe. Niektorí 
tvoji spolupracovníci ti  po-

skytnú pomoc a dobrú radu. Never tým, 
ktorí sa ti  líškajú. Opravdivá kriti ka môže 
byť užitočnejšia, ako sladké slová. (ms)

Aká ste 
hostiteľka?
1. Podľa akého kľúča vyberáte svo-

jich hosťí? 
a) Pozývate tých, s ktorými je vám 

dobre; b) úpenlivo sa snažíte neza-
budnúť na nikoho, kto by sa mohol 
uraziť; c) kombinujete tak, aby sa 
nestretli ľudia, ktorí sa navzájom 
nemajú radi; d) pozvete pár ľudí 
a poviete im, nech si pozvú, koho 
chcú.

2. Pozývate svojich priateľov k sebe 
na večeru, aký typ jedla zvolíte?

a) Niečo jednoduché a vopred vy-
skúšané, aby ste nestrávila večer 
pri sporáku; b) zostavíte komplet-
né menu z nezvyklých jedál. Na 
večeru u vás nikto nezabudne; 
c) necháte si doviesť jedlo z reštau-
rácie; d) uvaríte večeru o niekoľ-
kých chodoch, napriek tomu, že 
máte žalúdok sti ahnutý strachom, 
aby sa vám to podarilo.

3. Máte narodeniny. Akú oslavu by 
ste si najskôr vybrala, keby ste sa 
nemusela ohliadať na peniaze?

a) Formálnu večeru v reštaurácii, aby 
ste sa nemusela o nič starať; b) zor-
ganizovala by ste temati cky zame-
ranú party pre množstvo ľudí (napr. 
na parníku alebo podobne); c) po-
zvala by ste pár svojich kamarátov 
k sebe domov; d) prenajala by ste 
si klub a pozvala každého, kto má 
dve nohy.

4. Usporiadate doma žúr a pri ňom 
sa niekomu podarí rozbiť vec, na 
ktorej vám dosť záleží.

a) Netrúfnete si vôbec nič povedať, 
i keď na to myslíte až do konca par-
ty, nechcete kaziť zábavu; b) je vám 
to jedno, hlavne, že sa všetci dobre 
baví; c) dáte najavo, že vás to mrzí, 
ale zbytočne to nerozmazávate; 
d) nič také by sa vám stať nemohlo, 
pri party zorganizujete miesto tak, 
aby k ničomu podobnému ne-
mohlo dôjsť.

5. Akú hudbu by ste zvolila pre svoju 
oslavu narodenín?

a) Takú, ktorá sa páči vám; b) nechá-
te ostatných, aby priniesli to, čo sa 
páči im; c) zaistí te hudobnú všet-
kého chuť, v ktorej sa nájde úplne 
každý; d) dáte k dispozícii svoje 
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V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
potrącenie podatku u źródła zrážka dane pri zdroji

zwrot w stosunkach międzynaro-
dowych

prelom v medzinárodných vzťahoch

wykluczenie członka z powodu niez-
płacenia skłądek członkowskich

výlúčenie člena z dôvodu nezplatenia 
členských poplatkov

akwizycja domakrążna podomová akvizícia
zagospodarować racionálne využiť
miarkowanie odszkodowania obmedzenie odškodnenia

statek wycieczkowy výletná loď
wakacje letné prázdniny
wakacyjne pobyty językowe jazykové prázdninové pobyty
wakacyjna praca dla studentów prázdninové brigádovanie pre štu-

dentov

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy 
a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľno-

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

- Čo hovoril tvoj otec na vysvedče-
nie? 

- Strašne sa hneval, pán učiteľ, rad-
šej sa mu snažte vyhnúť!

***
Vraví mladý sudca svojmu staršie-

mu kolegovi: 
- Zajtra mám jednanie s chlapíkom, 

ktorý páli slivovicu. Čo myslíš, koľko 
mu mám dať? 

- No, viac ako štyri eurá za liter mu 
nedávaj.

***
Ministerská kontrola príde na 

inšpekciu do väzenia. Brána doko-
rán otvorená, žiadne stráže, mreže 
odomknuté, cely bez zámkov a všetci 
ticho sedia na svojich miestach. Pýtajú 
sa riaditeľa väzenia, ako sa mu to po-
darilo. 

- Jednoducho, dal som na celách za-
viesť internet.

***
Sudca sa pýta obžalovaného: 
- Obžalovaný, priznávate sa, že ste 

sa v opitom stave pokúšali dostať do 
budovy štátnej opery? 

- Áno, priznávam sa. Triezvy by som 
do opery nikdy nešiel.

***

- Mirko, čo povedal tatinko na tvoje 
vysvedčenie? 

- Nič, len krútil hlavou. 
- Takže to nebolo tak strašné, nie? 
- No, on krútil mojou hlavou...

***
- Tak ako dopadlo vysvedčenie? 
- Samé jednotky. 
- No to si sa musel celý rok pilne 

učiť, že? 
- Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než 

som sa naučil poriadne falšovať vy-
svedčenie.

***
Východniar vojde do baru a hovorí: 
- Dajte mi fľašu whisky. 
Barman vytreští oči: 
- Ešte nikto tu nevypil fľašu whisky 

a stavím sa s tebou o sto dolárov, že ani 
ty nevypiješ. 

Východniar sa otočí a odíde. O pät-
násť minút sa rozletia dvere, v nich vý-
chodniar a hovorí: 

- Prijímam tvoju stávku! 
Zoberie fľašu whisky a vypije ju za 

päť minút. Barman je v šoku: 
- Ešte v živote som to nevidel a ani 

by som neveril, že sa to dá. 
Načo východniar povedal: 
- Ja som si tiež nebol istý, tak som 

si išiel najprv vyskúšať do baru naproti.

vlastné CD a požiadate ostatných, 
nech prinesú i svoju hudbu.

6. Predstavte si, že usporadúvate 
svoju svadbu. Koľko ľudí pozvete?

a) Do dvadsať; b) od dvadsať do šty-
ridsať; c) od štyridsať do šesťde-
siat; d) viac než šesťdesiat.

7. Usporadúvate dôležitú oslavu 
pre množstvo ľudí. Ako spíte noc 
predtým?

a) Pokiaľ si nevezmete tabletku na 
spanie, určite nezaspítete; b) máte 
trochu problémy so zaspávaním, 
ale akonáhle zaberiete, spíte ako 
bábätko; c) preberáte si dokola 
všetky veci, ktoré ste mala zariadiť 
a pokiaľ si budete istá, že je všetko 
v poriadku, zaspíte; d) so spaním 
nemáte absolútne žiadne problé-
my.

8.  Máte pozvaných priateľov a upro-
stred večera dôjde alkohol:

a)  Letíte do večierky (aj keby to malo 
byť cez celé mesto) a pokúsite sa 
niečo zohnať; b) plynule sa presunie-
te do najbližšieho baru; c) no a čo? 
Dokážete sa baviť i bez alkoholu;  
d) to sa vám skrátka stať nemôže.

VYHODNOTENIE:

Najviac „a” odpovedí: Ste doko-
nalou dámou, ktorá zvláda s prehľa-
dom akúkoľvek veľkú spoločnosť. 
Dokážete perfektne pripraviť akciu 
u seba doma a byť príma hostiteľ-
kou. Od vás nikto neodíde hladný ani 
smädný.

Najviac „b” odpovedí: Patríte 
skôr medzi nervózne typy, pre ktoré 
je organizovanie každej spoločen-
skej akcie utrpením. Preto sa snažíte 
vyhnúť sa každej oslave a najmä jej 
usporiadavaniu. 

Najviac „c” odpovedí: Len veľ-
mi ťažko sa vám v živote podarí vy-
hnúť situáciám, kedy chcene alebo 
nechcene musíte zaujať úlohu hos-
titeľky pre niekoľko ľudí. Aj keď ne-
obľubujete spoločenské podujatia, 
občas sa musíte zhostiť úlohy hosti-
teľky.

Najviac „d” odpovedí: Každý 
dôvod pre zvolanie bandy priateľov 
a usporiadaniu akcie je dobrý. Vaša 
úloha, ako hostiteľky končí tým, že 
hosťom odomknete dvere a vyzvete 
ich, nech sú u vás ako doma. Odmie-
tate však pripravovať akékoľvek zlo-
žitejšie občerstvenie, alebo trápiť sa 
tým, či ste pozvala dobrú partiu ľudí. 
(zdroj: www.wanda.atlas.sk)
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Zaujímavá kolízia
Začiatkom júna došlo v Nemecku 

ku kurióznej nehode. Neskúsená vo-
dička totiž v Berlíne omylom vošla do 
cesty konvoju tankov britskej armády. 
Mala obrovské šťastie, pretože z neho-
dy vyviazla bez zranení, a to i napriek 
tomu, že prednú časť jej auta jeden z 
tankov rozdrvil na placku. Podľa ho-
vorcu miestnej polície si vodička v ne-
meckom meste Lippe konvoj údajne 
nevšimla a pri odbočovaní vľavo vošla 
rovno pod tank. Britský vojak v tanku 
nedokázal včas zastaviť, podarilo sa 
mu však strhnúť riadenie a tak 62-to-
nový tank prešiel len po prednej časti 
vozidla. Škody na osobnom vozidle 
polícia odhadla na 12 tisíc eur. Tank 
zostal nepoškodený.

Tanky typu Challenger 2 prechádza-
li cez vojenský výcvikový priestor, kto-
rý je prístupný aj pre osobnú dopravu.  
V neďalekom meste Paderborn sa 
nachádzajú britské základne, ktoré 
na výcvik využíva nemecká armáda aj 
NATO. Bojové stroje mali namierené 
na cvičisko. 

Ako pasú ovce  
na Novom Zélande?

Istý farmár na Novom Zélande pri-
šiel na nevšedný spôsob, ako si uľahčiť 
každodennú prácu. Ovčiarskych psov, 
ktorí mu zaháňali ovečky tam, kde tre-
ba, vymenil za iného pomocníka – ob-
rovské stáda začal strážiť a zaháňať po-
mocou dronov. Farmár Brett Sanders 
totiž na pláňach Južného ostrova cho-
vá vyše dvetisíc oviec vzácneho pleme-
na merino. Ustrážiť zvieratá na farme, 
ktorá má rozlohu takmer 12 hektárov, 
však nie je jednoduché. Preto sa roz-
hodol využiť bezpilotné lietadlá, ktoré 
pripevnil kamery a taktiež zvonec na 
zaháňanie stáda. Vďaka tomu uro-
bí svoju prácu rýchlejšie a bez stresu 
a ušetrí pritom aj čas. Dronom ovce 

zaženie na potrebné miesto, kde ich 
následne počká so svojím psom. Vďaka 
tomu na ustráženie celej farmy stačia 
aj dve osoby.

Ďalšou výhodou dronu je to, že 
zároveň má prehľad o tom, čo sa na 
farme deje. Vďaka tomu sa mu raz 
dokonca podarilo zachrániť srnku, 
ktorá sa zakliesnila v plote. 

Budík, ktorý vás hravo zobudí
Mladý francúzsky študent vyvinul 

budík, ktorý by mal dostať z postele aj 
tých najväčších spachtošov. Dokáže na-
vodiť vôňu nielen čerstvých croissantov 
či kávy, ale aj pokosenej trávy, kvetov,  
jahôd a broskýň aj peňazí. V ponuke sú 
aj aromaterapeutické vône čajovníka 
a čokolády, prípadne mäty a zázvoru.  
V limitovanej edícii je prístupná aj 
vôňa dolárov alebo ebenu. Keďže vône 
neobsahujú rozpúšťadlá, sú zdravotne 
bezpečné aj pre deti. Jedna kapsula 
vydrží na 60 použití, škála vôní by sa 
mala postupne, na základe preferencií 
zákazníkov rozširovať.

Guillaume Rolland, 18-ročný štu-
dent strojníctva, prvý prototyp aro-
matického budíka vyvinul ešte minulý 

rok a predstavil ho na prestížnej súťaži 
Google Science Fair, v rámci ktorej sa 
umiestnil na 15. mieste. Tu sa však 
púť tejto novinky neskončila, pretože 
študent sa krátko na to skontaktoval 
s tímom technikov a v priebehu roka 
svoju ideu premenil na reálny stroj 
času. Výsledkom tejto spolupráce je 
SensorWake – budík, ktorý vás zobudí 
vašou obľúbenou vôňou.

Fuguje to na princípe voňavých 
kapsúl, ktoré jemne dráždia čuchové 
bunky spáčov, vďaka čomu ich v prie-
behu 2 minút dokážu zobudiť. Tento 
fakt potvrdzujú aj testy s 99 percent-
nou úspešnosťou. Pre tých, na kto-
rých takéto triky nezaoberajú, má 
budík klasickú poistku, teda zvukový 
signál, ktorý sa dá manuálne vypnúť. 
(zdroj: webnoviny.sk)



ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

e-mail: zivot@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, 

ZARZĄD GŁÓWNY

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 27, 
fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Dorota Moś, 

Milica Majeriková-Molitoris
sekretarz redakcji: Marián Smondek

Społeczne kolegium doradcze:
Jerzy M. Bożyk, František Harkabúz, Bronislav Knapčík,  
Božena Bryjová, Mária Kačmarčíková, František Paciga, 

Dominik Surma, Anna Krištofeková, Silvia Plučinská, 
Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris, Ján a Irena Kašickí,  

Žofia Fifanská
 

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 fotografii 
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

DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY 
FRANTIŠKA KOLKOVIČA

fot
o: 

MM
-M



Bumerang

CENTRUM SLOVENSKEJ KULTÚRY
CENTRUM KULTURY SŁOWACKIEJ

             V NOVEJ BELEJ NA SPIŠI
 W NOWEJ BIAŁEJ NA SPISZU

PensjonatPenzión

Centrum slovenskej kultúry v Novej 
Belej je modernou budovou s prvkami tra-
dičnej kultúry, skolaudovanou v roku 2014. 
Nachádza sa tu:
• 17 izieb, 2 až 3 posteľových, 

s kúpeľňami, WC, televíziou a wi-fi
• kaviareň s televíziou a wi-fi
• konferenčná miestnosť s plným 

audiovizuálnym vybavením 
(dataprojektor, plátno, TV, wi-fi)

• veľká sála s pódiom, s rozlohou 220 m2, 
vhodná na svadby, krstiny, plesy a iné 
spoločenské podujatia

• slovenská knižnica s cca 4000 titulmi
• 7 počítačov s pripojením na internet
• výstavná sála s artefaktmi regionálnej 

kultúry
• možnosť stravovania
• parkovisko

V Novej Belej môžete obdivovať:
• barokový kostol sv. Kataríny z 18. st.
• 6 prícestných kaplniek
• súkromné múzeum rodiny Grochovských
• jaskyňu Oblazova – nálezisko 

najstaršieho bumerangu na svete
• prírodnú rezerváciu Prielom Bialky

V okolí sa nachádzajú:
• kúpele, termálne bazény
• Pieninský národný Park a Tatranský 

národný park
• lyžiarske strediská
• priehrada s možnosťou vyhliadkových 

plavieb
• konské jazdecké areály
• prístaviská pltí
• pešie turistické a cyklistické chodníky
• historické a etnografické pamiatky 

(napr. Nedecký hrad, Červený Kláštor, 
tradičné usadlosti a pod.)

• možnosti na horolezectvo, splav na divokej 
vode, rybolov, paraglajding, aguazorbing, 
paintball, nordic walking a iné aktivity

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej 
Białej jest nowoczesnym budynkiem na-
wiązującym do kultury tradycyjnej, oddany 
do użytku w 2014 roku. Znajduje się tutaj:
• 17 pokoi 2 i 3 osobowych, 

z łazienkami, WC, TV oraz wi-fi
• kawiarnia z TV oraz wi-fi
• sala konferencyjna z pełnym 

wyposażeniem audiowizualnym 
(rzutnik, ekran, TV, wi-fi)

• sala widowiskowa ze sceną o pow. 220 m2, 

nadaje się do organizacji większych imprez 
okolicznościowych, wesel, chrzcin, itp.

• biblioteka słowacka (zbiór ok. 4000 pozycji)
• 7 stanowisk komputerowych z wi-fi
• sala wystawowa z eksponatami kultury 

tradycyjnej
• możliwość wyżywienia
• parking

W Nowej Białej można podziwiać:
• kościół barokowy pw. św. Katarzyny z XVIII w.
• 6 przydrożnych kapliczek
• prywatne muzeum rodziny Grochowskich
• Jaskinię Obłazową – miejsce, gdzie zna-

leziono najstarszy bumerang na świecie 
• Rezerwat Przyrody Przełom Białki

W okolicy znajdują się:
• sanatorium, baseny termalne 
• Pieniński Park Narodowy 

i Tatrzański Park Narodowy
• ośrodki narciarskie
• zapora wodna z możliwością rejsów

turystycznych
• ośrodki jazdy konnej
• przystań flisacka
•  piesze i rowerowe szlaki turystyczne
• historyczne i etnograficzne zabytki 

(np. Zamek w Niedzicy, Czerwony 
Klasztor, tradycyjne zagrody, itp.)

• możliwość wspinaczki górskiej, raftingu, 
rybołówstwa, paralotni, aguazorbingu, 
paintballa, nordic walking i innych.

ul. św. Katarzyny 2,  34-433 Nowa Biała
 tel.: +48 18 28 512 34;  +48 18 26 272 49

 tel. kom./mob.: +48 695 897 247    
e-mail: cks.nowabiala@gmail.com   

www.tsp.org.pl/pensjonat-bumerang,167.html


