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Na obálke: Dni slovenskej kultúry roztancovali aj krajanské deti.   
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, grafická úprava: E. Koziołová.

3-5 Otvorenie Slovenského domu v Podvlku 
Na otvorenie Slovenského domu už mnohí krajania i obyvatelia 

Podvlka netrpezlivo čakali. Tá slávnostná chvíľa nadišla 4. júna t.r. 
Stará škola zmenila svoj výzor a stala sa prívetivým domom pre 
všetkých, o čom sa mohli všetci prítomní presvedčiť aj na vlastné 
oči.

6 Zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov 
v Poľsku
7-9 Podvlk v toku dejín
10 Horčičné zrnko
11 300. výročie konsekrácie kostola v Orávke     
12-13 O slovensko-poľských vzťahoch v minulosti

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-1925 boli poznačené 
spormi o hranice, počas ktorých došlo, bohužiaľ, aj k smrteľným 
obetiam. Pamiatku týchto nevinných ľudí sme si pripomenuli 20. 
júna na Zamagurí, položením kytice poľných kvetov k pomníku na 
mieste vraždy vtedajších spišskostaroveských úradníkov a vedec-
kou konferenciou, ktorej zámerom bolo objasniť zložitú situáciu na 
slovensko-poľskom pohraničí v období po skončení prvej svetovej 
vojny.
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V Podvlku sa v nedeľu 5. júla uskutočnil dvadsiaty druhý roč-
ník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, na ktorom sa predstavili 
hudobníci, mažoretky i folklórne súbory zo Spiša a Oravy. Samo-
zrejme, nechýbali ani hostia zo Slovenska a udeľovali sa ceny za 
propagáciu slovenskej ľudovej kultúry. Nazrite do nášho článku 
a vychutnajte si atmosféru z tohtoročnej propagácie slovenskej 
kultúry na Orave. 
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v Podvlku Jan Balcerzak, predseda SSP prof. Jozef Čongva, 
podpredsedovia SSP Dominik Surma a  Jozef Majerčak, ge-
nerálny tajomník SSP Ľudomír Molioris s manželkou, pred-
sedníčka Obvodného výboru na Orave Genovéva Prilinská, 
predseda Obvodného výboru na Spiši František Mlynarčík, 
predseda miestnej skupiny SSP v Podvlku Krištof Pieronek 
a ďalší krajania z Oravy a Spiša.

Na úvod slávnosti sa k prítomným prihovoril Ľ. Molitoris, 
ktorý v krátkosti popísal obdobie, ktoré predchádzalo ge-
nerálnej oprave dnes už Slovenského domu. Spolok Slová-
kov v Poľsku totiž najprv starú školu, postavenú ešte v roku 
1892, prenajímal. Budova v tom čase slúžila predovšetkým 
na nácvik folklórneho súboru Kumoratky, ktorý viedla Kris-
tína Gribačová. Tá dala podnet, že sa budovu podarilo pre-
najať. Až neskôr, po viacerých pokusoch a stretnutiach oby-
vateľov obce a taktiež gminnej rady bolo gminou Jablonka 
prijaté uznesenie, že Spolok môže túto budovu kúpiť s 96% 
finančnou zľavou, teda za konečných 5000 zlotých. Spolok 
budovu kúpil do svojho vlastníctva dňa 11. augusta 2011. 

autor    Marián Smondek
foto    Milica Majeriková-Molitoris,  
Jarmila Bereščíková, Marián Smondek

Dňa 4. júla 2015 podvlčianska klubovňa opätovne zažiarila. 
Krajania sa totiž dočkali chvíle jej slávnostného otvorenia. Keď-
že konferencia, ktorá tomuto momentu predchádzala, sa o  čosi 
predĺžila, zhromaždení v  hojnom počte krajania už netrpezlivo 
čakali na túto chvíľu.

Medzi zhromaždenými nechýbali ani viacerí vzácni 
hostia, o.i. generálny konzul Slovenskej republiky 
v Krakove Ivan Škorupa, riaditeľka Krajanského 

múzea Matice slovenskej v Martine Zuzana Pavelcová, 
poslanec okresnej rady Nowy Targ Julian Stopka s man-
želkou Anielou, zástupca vojta gminy Jablonka Bolesław 
Wójcik, richtár Podvlka Emil Holla, poslanec richtárskej 
rady a zástupca veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

Otvorenie Slovenského domu v Podvlku

Na úvod slávnosti sa prihovorili: Ľ. Molitoris, I. Škorupa, B. Wójcik a J. Stopka
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Keďže je budova stará, bolo ju potrebné opraviť. To sa na-
koniec podarilo vďaka finančnej pomoci získanej z grantov, 
ako i vlastným finančným prostriedkom. Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí poskytol na opravu celkovo 114 900 zl, 
Ministerstvo administratívy a digitalizácie Poľskej republiky 
83 000 zlotých a z vlastných finančných prostriedkov spolok 
do budovy zainvestoval najvyššiu sumu, približne 122 000 
zlotých. Slovenský dom by sa však nepodarilo tak pekne ob-
noviť bez jeho vedúcej Boženy Bryjovej a jej manžela Luci-
ána Bryju, ktorí vložili veľa svojich síl do tohto krajanského 
diela. Ľ. Molitoris poďakoval zároveň richtárovi obce Podvlk 
Emilovi Hollovi, ktorého stavebná firma priebehu niekoľ-
kých dní dokázala upraviť okolie domu a pripraviť na sláv-
nostné otvorenie, ako aj všetkým, ktorí svojou námahou 
prispeli k tejto slávnosti.

Následne sa prihovoril k zhromaždeným B. Wójcik, kto-
rý podotkol, že veci, ktoré sa rodia v bolestiach sú dob-
ré, a to sa dá povedať aj o tejto budove. Obnovovaný bol 

v bolestiach, viacerých ľudí stál mnoho námahy, ale nadi-
šla chvíľa ukončiť dielo, pretože to, čo malo umrieť, naďa-
lej žije a bude slúžiť ďalším pokoleniam.

Po ňom a ujal slova gen. konzul SR Ivan Škorupa: – Som 
veľmi rád, že som tu medzi vami prvýkrát oficiálne a práve 
na otvorení Slovenského domu. Je to krásne dielo, preto 
som veľmi rád, že k tomu dielu prispela aj Slovenská re-
publika, aby sa naďalej na tomto mieste mohla zveľaďovať 
a šíriť kultúra, ktorú má Orava. Preto pri tejto príležitosti 
krajanom, ako aj všetkým obyvateľom Podvlka prajem, 
aby ste s láskou pokračovali v pestovaní kultúry jazyka 
a tradícií svojich predkov na slávu Podvlka i celej Oravy.

K slovám generálneho konzula sa pridal aj bývalý vojt 
gminy Jablonka Julián Stopka, ktorý srdečne zagratuloval 
Spolku, že tu v Podlvku otvára klubovňu v tejto oprave-
nej budove. Následne podotkol, že je to historická budo-
va, ktorú postavili Podvlčania a ktorá slúžila ako škola. Od 
toho momentu prešli touto budovou viaceré generácie.  

Otvorenie Slovenského domu obohatili svojím vystúpením: J. Kapušťáková, T. Bryjová, O. Mašlanková a mažoretky Magnes
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– Mnohí, ktorí dnes prišli na túto slávnosť, si spomínajú na 
školské roky strávené v tejto škole. Taktiež si spomínajú, že 
v miestnosti, v ktorej sa pred chvíľou skončila konferencia, 
boli predstavované divadelné hry, pretože škola na dedi-
ne plnila taktiež funkciu kultúrnu a osvetovú. Preto Spolku 
Slovákov v Poľsku prajem, aby táto kultúrna činnosť aj na-
ďalej v tejto budove rozkvitala.

Následne Milica Majeriková-Molitoris prečítala pamät-
nú listinu, ktorá bude zanechaná v útrobách domu pre bu-
dúce generácie: V tento slávnostný deň, 4. júla 2015, zane-
chávame budúcim generáciám renovovaný Slovenský dom 
v Podvlku, na ktorý sme veľmi hrdí a veríme, že budete aj 
vy v budúcnosti a že bude slúžiť na dobré účely všetkým ľu-
ďom s dobrými úmyslami. Zanechávame vám tiež pamiat-
ku na ľudí, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie tejto obce v po-
dobe publikácie, vzídenej z dnešnej vedeckej konferencie, 
zorganizovanej Spolkom Slovákov v Poľsku a Oravským 
múzeom P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Starajte sa 
ďalej o vám zverené kultúrne dedičstvo – to vám odkazujú 
podpísaní účastníci dnešnej slávnosti.

Účastníci následne zaspievali slovenskú hymnickú pie-
seň Kto za pravdu horí,  po ktorej dp. Kazimierz Gunia po-
svätil budovu. Členovia Miestnej skupiny SSP v Podvlku si 
prichystali pri tejto príležitosti kultúrny program. Tatianka 
Bryjová predniesla báseň Čo deťom k šťastiu treba? a za-
spievala pieseň Čože je to za prekrásne vtáča. S vynikajú-
cim rozprávačským talentom sa predstavila Julia Kapušťá-
ková, ktorá prerozprávala príbeh Oravská gazdina a Olívia 
Mašlánková s príbehom O cym Zuzka šuškala z babami. 
Každý vstup prepletala oravskými a slovenskými ľudovými 

melódiami miestna krajanská ľudová kapela a trochu mo-
derného umenia do celej slávnosti vniesli tunajšie mažo-
retky Magnes.

Po kultúrnom programe sa generálny konzul SR v Kra-
kove Ivan Škorupa, bývalý vojt gminy Jablonka Julian Stop-
ka, zástupca vojta Bolesław Wójcik a predseda SSP prof. 
Jozef Čongva chopili nožníc, aby slávnostným prestrih-
nutím stuhy oficiálne otvorili obnovený Slovenský dom 
v Podvlku.

Následne ho dp. Kazimierz Gunia posvätil aj zvnútra, 
a za ním sa už hrnuli krajania, aby na vlastné oči videli, 
ako sa bývalá škola zmenila za posledné roky. Na podstreší 
ich milo prekvapila nielen priestranná konferenčná miest-
nosť, ale i množstvo pochúťok a špecialít, ktoré pripravili 
podvlčianske gazdinky.

Pri tejto  príležitosti bolo zaslaných Spolku Slovákov 
v Poľsku viacero pozdravných listov od hostí, ktorí sa ne-
mohli osobne zúčastniť tejto slávnosti o.i.: od vojvodu 
Malopoľského vojvodstva Jerzyho Millera, maršálka Malo-
poľského vojvodstva Marka Sovu, bývalého veľvyslanca SR 
v Poľsku Mariána Servátku, Vladimíra Adamca z kancelárie 
primátora mesta Dolný Kubín, predsedu Združenia nezá-
vislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 
Slovákov a správcu Nadácie Národný pamätník slovenské-
ho vysťahovalectva Dr. Claude Baláža a riaditeľa odboru 
dotácií a ekonomiky USŽZ Ing. Antona Hajduka.

Aj napriek tomu, že hostí bolo na slávnostnom otvorení 
naozaj veľa, zmestili sa všetci. Slovenský dom svoju pre-
miéru zvládol na jednotku, a tak sa už teší na malých i veľ-
kých Podvlčanov, ktorí budú navštevovať jeho priestory. 

Podvlčianska ľudová hudba Dp. K. Gunia požehnáva Slovenský dom Prvý zápis do kroniky Slovenského domu

Prestrihnutím stuhy Slovenský dom otvorili J. Čongva, B. Wójcik, J. Stopka a I. Škorupa Pre všetkých hostí bolo prichystané chutné občerstvenie
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
V  poslednú júnovú nedeľu sa v  priestoroch galérie Spolku 

Slovákov v  Poľsku (SSP) uskutočnilo zasadnutie novozvolené-
ho Ústredného výboru SSP. Členovia zo Spiša, Oravy, Krakova  
a Sliezska sa zišli, aby sa oboznámili s činnosťou našej organizá-
cie v roku 2014, schválili plán činnosti na tento rok i ďalšie uzne-
senia potrebné pre fungovanie spolku.

Na úvod členov ústredného výboru privítal predse-
da SSP Jozef Čongva a odovzdal slovo generálnemu 
tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi. Ten prí-

tomných oboznámil v rozsiahlej správe s činnosťou spol-
ku v predchádzajúcom roku. Významnou aktivitou vede-
nia bolo, v súlade s poverením XIII. Celoštátneho zjazdu 
SSP, podanie žiadosti o priznanie postavenia spolku ako 
verejnoprospešnej organizácie, s čím je spojená možnosť 
odovzdávania našej organizácii jedného percenta dane. 
Po niekoľkomesačnej korešpondencii medzi súdom a SSP 
sa nakoniec tento status podarilo získať, i keď, paradoxne, 
súd nezapísal medzi činnosti spolku udržiavanie národné-
ho povedomia slovenskej menšiny v Poľsku, napriek tomu, 
že sme ako dôkazy zaslali o.i. časopisy Život, kde sa píše, 
po slovensky, o všetkých našich aktivitách. Tento dôkaz bol 
však odmietnutý práve preto, že bol v slovenskom jazyku!

Medzi ďalšie aktivity SSP v minulom roku patrilo vydá-
vanie mesačníka Život, odbornej publikácie Almanach Slo-
váci v Poľsku XV. a Sprievodcu po Zamagurí pod redakciou 
M. Majerikovej-Molitoris, brožúry Strój Spiski w Nowej 
Białej z pera Jozefa Majerčaka a 56 lat działalności Zespołu 
Folklorystycznego „Spiš” z pera Agáty Jendžejčíkovej. Pre 
veľký úspech bol dotlačený tiež Krajanský spevník. Okrem 
toho vydal SSP v spolupráci so slovenskými univerzitami 
v Trnave, Banskej Bystrici a Bratislave ďalších 28 vedec-
kých publikácií. Pre potreby spolku boli vydané taktiež rôz-
ne drobné propagačné materiály ako záložky, pohľadnice 
a podobne.

Z kultúrnej činnosti sa v Galérii SSP v Krakove uskutoč-
nili 3 výstavy, pričom ďalšie expozície boli v slovenských 
klubovniach v Novej Belej, Kacvíne, Vyšných Lapšoch, 
Podvlku a Jablonke. V rámci ďalších kultúrno-vzdelávacích 
podujatí sa konali Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, Poznaj 
Slovensko – vlasť svojich predkov v Kacvíne, Deň sloven-
skej poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch, Dni slovenskej 
kultúry v Podvlku, Novej Belej a Krakove, prehliadka kra-
janských dychoviek v Novej Belej. Celkovo SSP spravuje 10 
slovenských klubovní, amatérske divadielko, dva folklórne 
súbory, ľudové hudby a dychovky.

Zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku
Za predsedníckym stolom: Ľ. Molitoris, J. Čongva a J. Majerčak

V lete minulého roku SSP organizoval účasť detí učia-
cich sa slovenský jazyk v táboroch na Slovensku, v zime 
zasa lyžiarsky kurz na Donovaloch. V rámci školení sa Kra-
kove konal kurz slovenského jazyka a v Novej Belej meto-
dické školenie učiteľov slovenského jazyka. V Kacvíne, No-
vej Belej a Podvlku pod patronátom SSP prebiehali  kurzy 
vyučovania na dychové nástroje a v Podvlku kurzy mažore-
tiek i vyučovania hry na sláčikových nástrojoch.

Z investičných aktivít možno spomenúť opravy klubov-
ní v Podvlku a Vyšných Lapšoch i dokončenie a slávnostné 
otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej Belej. Taktiež 
boli zakúpené tri pozemky v Jablonke a jeden v Chyžnom. 
Zisk z predaja bude použitý na výstavbu Centra slovenskej 
kultúry v Jablonke.

Ohľadom finančných záležitostí zasadala pred plénom 
revízna komisia. V jej rámci prebehla kontrola rozpočtu 
SSP za minulý rok. Na základe tejto kontroly revízna ko-
misia skonštatovala, že v hospodárení SSP nie sú žiadne 
nezrovnalosti.

Záver zasadnutia ústredného výboru patril prijímaniu 
uznesení. Napriek tomu, že sa nezúčastnili všetci členovia, 
na ich prijatie bolo dostatočné kvórum. Výbor teda schvá-
lil správu o činnosti ÚV SSP za rok 2014, plán práce ÚV SSP 
na rok 2015, splnomocnil gen. tajomníka konať vo veciach 
týkajúcich nehnuteľnosti v Krakove a v právnych veciach 
týkajúcich sa SSP, prijal uznesenie na kúpu pozemku v Jab-
lonke i uznesenie na založenie a vypracovanie stanov Slo-
venského historického inštitútu SSP v Krakove. Prijímaniu 
jednotlivých uznesení predchádzala krátka diskusia, ktorá 
voľne pokračovala aj po oficiálnom ukončení zasadnutia. 

Oravci počas rokovania ÚV SSP

Spišiaci počas rokovania ÚV SSP
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
foto    Milica Majeriková-Molitoris, 
Marija Hekelj, Jarmila Bereščíková

Podvlk patrí medzi tie obce hornej Oravy, kde je slovenská 
menšina v  Poľsku azda najaktívnejšia. Na miestnej základnej 
škole sa podarilo obnoviť vyučovanie slovenského jazyka a  pri 
miestnej slovenskej klubovni už dlhé roky funguje viacero zosku-
pení, ktoré udržiavajú a  prezentujú slovenskú kultúru. Aj to bol 
jeden z dôvodov prečo sa Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) podujal 
pre celkovú rekonštrukciu bývalej slovenskej školy, v ktorej mala 
klubovňa svoje sídlo. Dňa 4. júla bol tento renovovaný Slovenský 
dom slávnostne opätovne otvorený, pričom predstavitelia SSP sa 
rozhodli vzdať hold aj podvlčianskym obyvateľom v  minulosti, 
a  to prostredníctvom vedeckej konferencie pod názvom Podvlk 
v  toku dejín, ktorú sme zorganizovali v  spolupráci s  Oravským 
múzeom Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

K eďže Podvlčania si zároveň v tomto roku pripomenuli 
štyristé výročie udelenia dedičnej škultécie Marti -
novi Vlčkovi v Podvlku, v ktorej nájdeme vymedze-

nie chotára obce opísané v slovenskom jazyku, bola to 
ďalšia pekná príležitosť na konanie takéhoto podujati a 
a pripomenutie si nielen dejinného vývoja, ale aj ľudovej 
architektúry, stavebných pamiatok, ľudového odevu, či 
prírodných pomerov tejto hornooravskej dedinky.

Konferencia sa konala prirodzene v priestoroch zre-
konštruovaného Slovenského domu, konkrétne v jeho 
dolnej časti , kde prednášajúcich i poslucháčov privítal vy-
novený pôvodný trám so slovenským nápisom: „VISTAVILA 
OBEC Z BOSKU POMOCU ROKU 1892 ZA ČASU RICHTÁRA 
KAROLA STERCULA” i novovytesaný trám s nápisom: „PRE 
BUDÚCE GENERÁCIE RENOVOVAL SPOLOK SLOVÁKOV 
V POĽSKU 2015“. Na stene zas mohol každý obdivovať kó-
piu spomínanej štyristoročnej listi ny.

Úvodné slovo patrilo tvorkyni myšlienky zorganizovania 
vedeckej konferencie – redaktorke časopisu Život a histo-

ričke Dr. Milici Majerikovej-Molitoris. Vo svojom príhovo-
re zdôraznila význam dejín pre formovanie prítomnosti  
a budúcnosti, ktoré sú nerozlučne späté s minulosťou, keď-
že v minulosti prežité udalosti  ovplyvňujú naše možnosti  
a konanie do budúcnosti . Poďakovala zároveň pani riadi-
teľke i pracovníkom Oravského múzea P.O. Hviezdoslava 
za ochotu i aktí vnu účasť pri príprave a realizácii odbornej 
stránky konferencie, ktorej rezultáty by sa mali stať zák-
ladom pre vznik monografi e o obci Podvlk v slovenskom 
i poľskom jazyku.

Následne sa slova ujala riaditeľka oravského múzea 
PaedDr. Mária Jagnešáková: „Štyristo rokov je malý úsek 
v histórii ľudstva, ale v histórii jednej lokality predstavuje 
dlhú cestu vývoja poznačenú ťažkou prácou pri zakladaní 
dediny, obrábaní pôdy, aby vydala úrodu, strachom 
o život počas rôznych povstaní a vojen, ale i drobnými 
ľudskými radosťami, ktoré sa v písomných prameňoch 
neuvádzajú, na rozdiel od veľkých udalostí, ale môžeme 
ich čítať iba medzi riadkami. Vedecká konferencia venova-
ná štyristému výročiu udelenia šoltýskych práv Marti novi 
Vlčkovi v obci Podvlk je zaujímavým návratom do minu-
losti  obce, ktorá svoju najstaršiu históriu písala ako lokali-

Na úvod sa k prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea P.O. Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne M. Jagnešáková

Podvlk v toku dejín
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ta založená Turzovcami a patriaca pod správu Oravského 
hradného panstva. Napriek tomu, že sa po roku 1920 stala 
spolu s ďalšími oravskými obcami súčasťou Poľska, jej 
dejiny zostali stále prepojené s Oravou.“ Na záver vyslovila 
želanie, aby boli príspevky, ktoré na konferencii odznejú, 
pre všetkých prínosom.

V mene SSP sa k prítomným prihovoril generálny ta-
jomník PhDr. Ľudomír Molitoris: „Na dnešnej konferencii 
budeme spomínať na minulosť, na to, čo možno už vy-
mizlo, ale zachováva sa stále v historickej a kolektívnej 
pamäti ľudí. Pripomenutím minulosti je aj oprava tejto bu-
dovy, kde kedysi vznikla slovenská škola, a to v dobe, kto-
rá nebola veľmi žičlivá pre slovenský národ. Pekný odkaz 
nám však zanechal richtár obce Karol Stercula na tráme, 
ktorý sme objavili pri rekonštrukcii. A myslím si, že s božou 
pomocou sa im vtedy školu vybudovať podarilo, tak ako sa 
nám podarilo postupne renovovať túto budovu, a tak tu 
dnes môžeme uskutočniť vedeckú konferenciu, ktorá nám 
pripomenie miestnych ľudí, ich prácu i podmienky v akých 
žili a vytvárali hodnoty pre budúce generácie.“ 

Úvodná časť vedeckej konferencie patrila dejinám 
obce Podvlk. Ako prvá vystúpila historička oravského 
múzea Mgr. Iveta Floreková s príspevkom Dejiny Podvlku 
do roku 1848, v ktorom objasnila podmienky a okolnosti 
vzniku obce i jej ďalší vývoj až do tzv. rokov meruôsmych. 
Po nej nasledovala prednáška historika oravského múzea 
PhDr. Martina Chmelíka o Podvlku v období 1848 – 1918, 
na ktorú nadviazala historička PhDr. Milica Majeriko-
vá-Molitoris, PhD. s príspevkom O medzivojnovom Pod-
vlku 1918 – 1939. Po krátkej prestávke pokračovali v pre-
zentácii dejín obce historik Trnavskej univerzity v Trnave 

Mgr. Martin Garek, PhD. s prednáškou Podvlk súčasťou 
Slovenskej republiky 1939 – 1945 a doktorand na Ka-
tedre histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
PhDr. Ľudomír Molitoris s príspevkom Podvlk na rázcestí 
1945 – 1947, v ktorom sme si pripomenuli ďalšie výročie, 
a to výročie ozbrojeného povstania Slovákov po skončení 
druhej svetovej vojny. To sa totiž odohralo pred sedem-
desiatimi rokmi, presne v deň konania konferencie –  
4. júla 1945. Historickú časť zavŕšil redaktor časopisu Ži-
vot Mgr. Marián Smondek, PhD. so svojím príspevkom 
Podvlk v súčasnosti.

Po predstavení dejín obce nasledovala diskusia, v kto-
rej si vymenili svoje názory a pohľady ohľadom niektorých 
historických udalostí a pojmov podvlčiansky rodák Łukasz 
Wiater s prednášajúcimi historikmi M. Majerikovou-Moli-
toris, M. Garekom a Ľ. Molitorisom. Do diskusie sa zapojili 
aj miestni obyvatelia. Dlhoročná učiteľka a riaditeľka školy 
p. Papánková poďakovala za uskutočnenie takejto konfe-
rencie. Vyslovila názor, že nie je zástancom „vyťahovania 
historickej špiny“, no na druhej strane je potrebné pove-
dať pravdu, ale zároveň zdôrazňovať najmä pozitívne sku-
točnosti. Vzdala hold všetkým ľuďom, o.i. svojim žiakom, 
ktorí pochádzajú z tohto kraja, hlásia sa k Slovákom, majú 
slovenské duše a celý život robili všetko pre rozvoj Podvlku 
i celého kraja, ktorý je predsa dnes v Poľsku. Títo ľudia bu-
dovali v obci pokoj i konsenzus, a preto popriala Slovákom 
v Podvlku všetko dobré, aby sa nehanbili hlásiť sa k svojmu 
národu, tak ako to robili ich predkovia, aby počúvali svoje 
srdce a svedomie. Do diskusie sa zapojila tiež podvlčian-
ska rodáčka G. Prilinská, ktorá použila pekné prirovnanie 
o tom, že hoci Európska únia otvorila hranice, v niektorých 

V mene SSP privítal zúčastnených v Slovenskom dome gen. tajomník Ľ. Molitoris

 I. Floreková M. Chmelík E. Kulašová M. Čajka

E. Beňušová P. Tomáň

O Podvlku porozprávali odborníci: 
Vedecká konferencia sa stretla so záujmom širokej verejnosti
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ľuďoch hranice naďalej zostali. Vyzvala 
teda všetkých, aby tieto hranice zbúrali 
a žili v jednote. 

Záverečnú časť konferencie otvori-
la etnografka oravského múzea PhDr. 
Erika Kulašová s príspevkom o Ľudovej 
architektúre v Podvlku a okolí. Na vir-
tuálnu prehliadku po Stavebných pa-
miatkach v Podvlku nás pozval vo svo-
jej prednáške archeológ a kunsthistorik 
oravského múzea Mgr. Michal Čajka, 
PhD., po ktorom prítomným priblížila 
Ľudový odev v Podvlku etnografka orav-
ského múzea PhDr. Elena Beňušová. Na 
záver nám o Prírodných pomeroch Pod-
vlku porozprával botanik a zoológ orav-
ského múzea Ing. Peter Tomáň. Tým bola 
zavŕšená vyše štvorhodinová vedecká 
rozprava o dejinách, architektúre, 
odievaní i prírodných pomeroch tejto 
hornooravskej obce. Viaceré referá-
ty boli obohatené prezentáciami a obrázkami, a tak prí-
tomní diváci mohli prijímať zaujímavé informácie nielen 
sluchom, ale aj zrakom.

Konferencia prebiehala za pomerne veľkého záujmu 
verejnosti a sála renovovaného Slovenského domu sa 
tak postupne zapĺňala až do posledného miesta. Medzi 
divákmi nechýbali ani viacerí vzácni hostia ako riaditeľka 
Krajanského múzea Matice sloven-
skej v Martine Zuzana Pavelcová 
s doprovodom, poslanec okresu 
Nový Targ Julian Stopka s manžel-
kou Anielou, ktorá bola dlhé roky 
riaditeľkou lýcea v Jablonke, zástup-
ca vojta gminy Jablonka Bolesław 
Wójcik, richtár Podvlku Emil Holla, 
poslanec richtárskej rady a zástupca 
veliteľa Dobrovoľného hasičského 
zboru v Podvlku Jan Balcerzak, pred-
seda SSP Jozef Čongva, podpredseda 
SSP a vedúci Centra slovenskej kul-
túry v Novej Belej Jozef Majerčak, 
podpredseda SSP Dominik Surma, 
predsedníčka Obvodného výboru na 
Orave Genovéva Prilinská, predseda 
Obvodného výboru na Spiši František 

Mlynarčík, predseda miestnej skupiny 
SSP v Podvlku Krištof Pieronek a ďalší 
krajania z Oravy a Spiša, poľskí vedci 
ako napríklad: etnograf dr Wojciech 
Dudziak,  etnológ a historik dr Jerzy S. 
Lątka, historik mgr Leszek Gorycki, či 
samotní obyvatelia Podvlku. V priebe-
hu konferencie medzi krajanov zavítal 
aj generálny konzul Slovenskej repub-
liky v Krakove Ivan Škorupa, ktorý pre-
vzal nad podujatím záštitu. Vo svojom 
príhovore poďakoval všetkým predná-
šajúcim za kvalitné prednášky, ktoré 
prispejú k lepšiemu poznaniu Podvlku 
i celého hornooravského regiónu. Po-
tom už nasledovala slávnostná chvíľa 
otvorenia renovovaného Slovenského 
domu.

Veríme, že vedecká konferencia 
priniesla množstvo zaujímavých po-
znatkov, pričom jednotlivé prednášky 

si budete môcť prečítať na stránkach najnovšieho Alma-
nachu Slováci v Poľsku XVI. i v rozšírenej monografii o obci 
Podvlk, ktorá by mala vyjsť v slovenskom i poľskom jazyku, 
kde nájdete napríklad aj prednášku pátra Tomáša Lesňáka 
OFMConv. o slávnom podvlčianskom rodákovi Serafínovi 
Bošákovi i iných osobnostiach a ďalšie zaujímavé príspev-
ky, ktoré na konferencii z rôznych dôvodov neodzneli. 

M. Majeriková-Molitoris M. Garek Ľ. Molitoris  M. Smondek

Kópia listiny udelenia škultécie Martinovi Vlčkovi  
v Podvlku má v Slovenskom dome čestné miesto

Záštitu nad podujatím prevzal gen. konzul SR 
v Krakove I. Škorupa

Počas prestávok si mohli záujemcovia vziať, či kúpiť knihy a propa-
gačné materiály z produkcie Oravského múzea i Spolku Slovákov  
v Poľsku
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 HORČIČNÉ ZRNKO

19. 7. 2015
16. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 6, 30-34)
Apoštoli sa vrátili z prvých misijných ciest, na ktoré ich 

poslal Ježiš. Hovorili o svojich skúsenostiach a okúsili, čo 
neskôr, vedení Duchom Svätým, robili až do svojej smrti. 
Hlásali evanjelium o Ježišovi, ktorý je naším záchrancom. 
V prvých storočiach Cirkvi mali na šírení kresťanstva veľký 
podiel veriaci laici. Kňazov bolo málo a boli prenasledo-
vaní. V každej dobe je najúčinnejším nástrojom ohlasova-
nia životné svedectvo. Život naprogramovaný podľa zásad 
evanjelia a príklad, ktorý oslovuje, priťahuje a motivuje. 
Ktosi však upozornil, že človek má okrem srdca aj hlavu 
a preto je potrebné ohlasovanie. 
Každý dospelý veriaci by mal vedieť 
v rámci svojich možností hovoriť 
o viere v Ježiša Krista. Tento záväzok 
vyplýva z krstu, ktorým sa každý za-
čleňuje do Cirkvi. Lyonský biskup A. 
Ancel povedal pred pár desaťročiami 
o prevládajúcom názore, že sa nedá 
rozprávať o Kristovi, pretože to nikto 
nechce počúvať. On to vnímal inak. 
Hovoril o nepripravenosti a neocho-
te hovoriť. Bl. Pavol VI. povzbudzo-
val k misijnému duchu, ktorý má mať 
základ v tom, že ak chcem ohlaso-
vať, najprv musím evanjelium žiť. Ak 
osobne neprežijem skutočnosť, že Ježiš je môj Vykupiteľ, 
nepocítim potrebu ohlásiť to druhým.

26. 7. 2015
17. nedeľa v Cezročnom období

(Jn 6, 1-15)
Naša zem je teoreticky schopná uživiť všetkých obyva-

teľov. Napriek tomu milióny ľudí hladujú a nemajú ani zák-
ladné potraviny. Od hladu zomiera ročne dvanásť miliónov 
detí. Na druhej strane bohaté krajiny regulujú produkciu 
obilia, aby neklesali ceny a mnohé úrodné oblasti nie sú 
vôbec obrábané. Ktosi múdro povedal, že v súčasnosti ne-
potrebujeme zázračné rozmnoženie chleba, ale zázračné 
uzdravenie rozumu a rozmnoženie lásky voči blížnym. Slová 
v modlitbe Pána – chlieb náš každodenný daj nám dnes – 
upozorňujú, aby sme chlieb nevyprosovali iba pre seba, ale 
robili to aj v prospech blížnych. Modlitba je prvý krok a bude 
o to úprimnejšia, nakoľko sa prenesie do skutkov dobročin-
nej lásky voči chudobným a hladujúcim. „Pozbierajte zvyšné 
odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odro-
binami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, 
čo jedli, naplnili dvanásť košov.“ (Jn 6,12-13). Ježišova po-
zornosť na to, čo ostalo, je upozornením na prehrešovanie 
sa plytvaním. Sme civilizáciou, ktorá má milióny hladujúcich 
a zároveň státisíce ton potravín vychádza navnivoč. Kiežby 
sa táto bolesť dotkla každého srdca a namiesto kamenného 
sme mali srdce mäkké ako čerstvý chlieb.

 2. 8. 2015
18. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 6, 24-35)
Svedkovia Jehovovi vo svojej náuke hovoria o živote 

v pozemskom raji, v ktorom budú žiť vyvolení členovia ich 
sekty. Pán Ježiš sa svojou otázkou kvôli čomu ho hľada-
jú, zameral na úmysel, s akým za ním opäť prišli. Či kvôli 
znameniam, alebo ho hľadajú kvôli chlebu. Nasýtili sa bez 
námahy a bez starostí. Zoberúc do úvahy hlbší obsah Je-
žišových slov, je to otázka, ktorá smeruje k základu nášho 
života. Čo charakterizuje môj život? Spokojnosť s tým, čo 
mám, ochota byť pre druhých alebo sa angažujem v tom-
to svete, ako by to mal byť jediný priestor mojej existen-

cie? Ako by som mal žiť iba jeden 
a to tento pozemský život. Vrhnúť 
všetko úsilie iba do pozemských 
záležitostí môže skončiť veľkým 
sklamaním a vnútorným prázd-
nom. Pracovné nasadenie počas 
celého týždňa vrátane nedele sa 
ospravedlňuje potrebami rodi-
ny a materiálnych prostriedkov. 
Akosi sa zabúda, čo si opakovali 
ľudia v minulosti: bez Božieho po-
žehnania márne naše namáhania. 
Tí, ktorí úplne prepadli tomuto 
životu, nepočítajú s Božím požeh-
naním. Všetko, čo v tomto živote 

dostávame, by sme mali vedieť obetovať alebo sa toho 
vzdať. Bolo by to prejavom toho, že nie sme na to bytost-
ne naviazaní.

9. 8. 2015
19. nedeľa v Cezročnom období

(Jn 6, 41-51)
Obdarúvanie blízkych je pekný zvyk a prijímanie da-

rov je veľmi príjemné. Prijímanie darov nám iba tak ľahko 
nezovšednie, to by sme museli dary prijímať niekoľkokrát 
denne. Dar nad všetky dary je dar Eucharistie. Kristus 
prítomný v Eucharistii chce byť našim každodenným po-
krmom a je naším každodenným darom. Hoci je to naj-
vzácnejší dar, predsa hrozí zovšednenie, alebo hrozí zľaho-
stajnenie. Zvykové prijímanie aj ľahostajnosť voči tomuto 
daru sú prejavmi neúcty voči tajomnej Božej prítomnosti. 
Ak by sme pocítili ľahostajnosť alebo všednosť u tých, kto-
rých sme obdarovali, boli by sme tým dotknutí. Zároveň 
by ale platilo, že ak sa niekto takto zachoval, ukrátil sa 
o pozornosť a o lásku darcu. V plnej miere to platí o zvyku 
a ľahostajnosti voči Eucharistii. Takým postojom my Kris-
ta neukrátime o nič, no seba môžeme ukrátiť o veľa. Kris-
tus chce vstúpiť do každého srdca a túži dať zakúsiť blaho 
svojej prítomnosti, chce pôsobiť a pretvárať srdcia. Takto 
môže pôsobiť len v srdciach, ktoré ho prijímajú s vierou 
a láskou.

Spracoval vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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sprac.    Marián Smondek
foto    archív OCK v Jablonke

V Orávke pripadá hlavný odpust na sviatok sv. Jána Krstiteľa, 
teda na 24. júna. A  práve v  tento deň sa tento rok uskutočnila 
slávnosť pri príležitosti 300. výročia posvätenia tunajšej dreve-
nej svätyne, ktorú vzhľadom na jej nádhernú výzdobu volajú aj 
perlou Oravy.

Kostolík bol postavený skôr, už v roku 1651, jednak 
jeho výzdoba trvala až do začiatku 18. storočia. V roku 
1715 bol konsekrovaný. O 300 rokov neskôr, na tohto-

ročnú slávnosť, prišlo do Orávky veľa vzácnych hostí: otec 
kardinál Stanisłav Dziwisz, predstavitelia okresu Nowy 
Targ a gminy Jablonka, kňazi oravských farností, známy re-
gionalista Ryszard Kantor a ďalší.

Pred svätou omšou bol posvätený pamätník, kto-
rý bude pripomínať túto slávnosť ďalším generáciám. 
Následne celebranti a pozvaní hostia  prešli v sprievode 
do kostola, kde bola odslúžená slávnostná sv. omša. Keďže 
kostolík v Orávke nie je veľký, pre veriacich boli pred kos-
tolom prichystané stoličky a veľká prenosná obrazovka, na 
ktorej mohli sledovať vďaka TV Podhale priebeh slávnosti. 
Sv. omša bola zároveň vysielaná prostredníctvom interne-
tu, a tak ju mohli ľudia sledovať aj doma cez internet. 

Všetkých prítomných privítali v mene farníkov pani 
B. Niżnik a richtár obce Orávka J. Kwaśnica. Hudobný 

300. výročie konsekrácie kostola v Orávke
sprievod slávnosti zabezpečili oravské ľudové hudby, za-
zneli malebné zvuky tunajšieho historického organu, ako 
aj spev zboru pod vedením Mikołaja Grabieńa so sólistkou 
Kingou Spytkowskou. 

Keďže Orávka sa v čase výstavby kostola stala centrom 
kontrareformácie Hornej Oravy, otec kardinál St. Dziwisz 
vo svojom úvodnom slove veriacim zvýraznil, že na Orave 
bolo veľa mladých, ktorí cítili povolanie do kňazskej služ-
by. Síce ten počet mierne klesol, v posledných rokoch opäť 
prichádzajú z Oravy noví kandidáti. Myslím si, že podobne 
je to aj s povolaním do rehoľného života. Je to zem plodná 
na povolania, zem, na ktorej žijú ľudia v spojení s Bohom 
a vierou. Tohto dôkazom je aj toto dnešné stretnutie. Boh 
totiž povoláva človeka v každom čase, v každom pokolení. 
On pozná každého z nás po mene. On taktiež každému 
z nás dáva úlohy, ktoré by mal splniť v tomto svete. Pretože 
nikto nežije len pre seba samého.

Sv. omša sa končila slávnostnou procesiou, na záver 
ktorej zaznelo slávnostné Te Deum. Po sv. omši sa otec 
kardinál stretol s osobami z oddelenia Poľského združenia 
pre mentálne postihnuté osoby „Barka“ z Jablonky. Pri 
kostole boli prezentované fotografie, ktoré vznikli v rámci 
súťaže „Sakrálne znaky na Orave“. Svoje umelecké výtvory 
prezentovali taktiež oravskí umelci, ktorým spoločnosť 
robili hodové stánky.

Na túto slávnosť sa farníci pripravovali dlhší čas, verím 
teda, že budú na ňu ešte dlho spomínať. 

Posvätenie pamätníkaOtec kardinál St. Dziwisz sa prihovára veriacim

Na slávnosti sa zišlo množstvo veriacich
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
foto    Milica Majeriková-Molitoris,  
Ľudomír Molitoris

Dvadsiaty jún 1920 sa zapísal do dejín Zamaguria čiernymi pís-
menami. V tento deň sa vybralo osem spišskostaroveských úrad-
níkov na prechádzku do Smerdžonky, z  ktorej sa však už viacerí 
z nich nevrátili. Stali sa totiž obeťami tzv. spišsko-oravskej légie, 
ktorej členovia ich zavraždili v  mene boja za „poľskosť“ Zama-
guria. Presne o 95 rokov neskôr, 20. júna 2015, sme si pripome-
nuli pamiatku týchto nevinných obetí, položením kytice poľných 
kvetov k pomníku na mieste ich vraždy a vedeckou konferenciou, 
ktorá sa konala symbolicky v konferenčnej sále kúpeľov v Smer-
džonke, pričom jej zámerom bolo objasniť zložité  slovensko-
poľské vzťahy v rokoch 1918-1925.

Podujatie zorganizoval Spišský dejepisný spolok (SDS) 
v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP). Po-
ďakovanie za pomoc pri organizovaní patrí taktiež pri-

mátorovi mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozefovi Harabinovi.

Vedecká konferencia
Prvá časť podujatia sa niesla v znamení objasňovania 

komplikovaných slovensko-poľských vzťahov po skončení 
prvej svetovej vojny. Počas vedeckej konferencie vystúpi-
li viacerí renomovaní historici zo slovenských i poľských 

O slovensko-poľských vzťahoch v minulosti
univerzít, historických inštitúcií, či spolkov zaoberajúcich 
sa slovensko-poľskými vzťahmi. Na úvod prítomných priví-
tala historička Milica Majeriková-Molitoris, ktorá zároveň 
uvádzala prvú konferenčnú časť. V otváracom programe sa 
k takmer zaplnenej sále prihovorili: starosta obce Červený 
Kláštor Ing. Štefan Džurný, ktorý všetkých srdečne priví-
tal na červenokláštornej pôde, kde patrí aj Smerdžonka, 
pričom poprial zúčastneným tvorivé rokovania a primátor 
mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozef Harabin, ktorý zdôraznil 
pozitívne stránky slovensko-poľskej spolupráce v súčas-
nosti, ale pripomenul aj dôležitosť zachovania historickej 
pamäte, nech je akokoľvek bolestivá.

Po nich sa slova ujali predstavitelia usporiadateľských 
organizácií. V mene SDS vystúpil predseda doc. Ivan Cha-
lupecký a v mene SSP generálny tajomník PhDr. Ľudomír 
Molitoris. Obaja taktiež podčiarkli význam poznania his-
tórie pre súčasnosť i dôležitosť pripomínania si význam-
ných udalostí a uctenia si obetí minulosti, čo je bohužiaľ 
v súčasnosti na Slovensku už takmer raritou. Keďže sa kon-
ferencia konala v peknom prostredí kúpeľov Smerdžonka, 
pár viet o možnostiach využitia lokálnej liečivej vody pred-
niesli v závere otváracej časti taktiež ich majitelia Ján a Da-
niela Korčákovci.

Počas vedeckej konferencie si záujemcovia, medzi kto-
rými nechýbali členovia SDS, krajania zo spišských obcí 
v Poľsku, intelektuáli zo slovenskej časti Zamaguria, ale 
aj poľskí intelektuáli spoza hranice, mohli vypočuť sedem 
odborných prednášok. Úvod patril pracovníkovi Ľubov-
nianskeho múzea v Starej Ľubovni Mgr. Eduardovi Lainczo-
vi a jeho príspevku Vpád poľskej armády na územie ČSR 
v rokoch 1918-1919 a snahy o pripojenie Spiša k Poľsku 
a prednáške Plebiscitné obdobie na hornej Orave a sever-
nom Spiši v podaní asistenta Katedry histórie Trnavskej 
univerzity v Trnave Mgr. Martina Gareka, PhD. S okolnos-
ťami smutných udalostí z 20. júna 1920 i nasledujúcich 
dní prítomných oboznámil predseda SDS Doc. PhDr. Ivan 
Chalupecký vo svojej štúdii Krvavá hranica na Dunajci, na 
ktorú nadviazal tajomník SSP a doktorand Katedry histórie 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Ľudomír 
Molitoris v prednáške Prípad nedeckého richtára Valentí-
na Strončeka.

Po obedňajšej prestávke predstavila problematiku Za-
čleňovania severného Spiša a hornej Oravy do Poľska v ro-

Otvorenie vedeckej konferencie jej organizátormi: predsedom SDS doc. I. Chalupeckým 
a tajomníkom SSP PhDr. Ľ. Molitorisom

V rámci otvorenia konferencie sa k prítomným prihovoril taktiež primátor Spišskej Starej 
Vsi Ing. J. Harabin a starosta Červeného Kláštora Ing. Š. Džurný

Počas konferencie odznelo viacero zaujímavých príspevkov, o.i. z úst predsedu SSP  
prof. J. Čongvu
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koch 1920-1925 historička a redaktorka krajanského časo-
pisu Život PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. Po nej 
vystúpil profesor práva na Sliezskej univerzite v Katoviciach 
a predseda SSP prof. dr hab. Jozef Čongva s príspevkom 
Slovenskí kňazi na pripojených územiach Spiša do roku 
1925 a na záver oboznámil prítomných s tým, ako sa odzr-
kadlili Slovensko-poľské vzťahy na stránkach denníkov Slo-
vák a Slovenský východ v rokoch 1919-1925  historik Mgr. 
Adrián Drobňák. Príspevok o Slovensko-poľských vzťahoch 
v rokoch 1918-1925 v kontexte česko-slovensko-poľských 
vzťahov z pera docenta Katedry histórie Univerzity Ko-
menského v Bratislave Doc. Pavla Matulu, PhD., ktorý sa 
zo zdravotných dôvodov nemohol podujatia zúčastniť, si 
záujemcovia budú môcť prečítať v najnovšej ročenke SDS 
i v Almanachu Slováci v Poľsku. Ukončenie konferencie 
patrilo zaujímavej diskusii, v ktorej sa diskutéri dotkli nie-
len histórie, ale aj súčasnej situácie v rámci slovensko-poľ-
ských vzťahov, postavenia slovenskej menšiny v Poľsku, či 
vzťahu Slovenska ku krajanom v zahraničí.

Pocta spišskostaroveským úradníkom
Druhá časť podujatia sa niesla v znamení uctenia si pa-

miatky česko-slovenských úradníkov zo Spišskej Starej Vsi 
na mieste ich vraždy v Pieninskom národnom parku, kde 
sa nachádza torzo niekdajšieho pomníka. Na spomínanom 
mieste sa k prítomným prihovorila M. Majeriková-Molito-
ris. Pripomenula smutné osudy ľudí, ktorí prišli do pre nich 
neznámeho kraja, aby pomohli budovať nový spoločný 
štát Slovákov a Čechov a stali sa nechcenými obeťami boja 
za zachovanie integrity územia Slovenska, ktoré členovia 
spišsko-oravskej légie na tomto mieste postavili do radu, 
okradli a postrieľali. Z minulosti tak nachvíľu vystúpili:

Jozef Hejlek - úradník Okresného úradu v Spišskej Sta-
rej Vsi, pridelený tu z českej časti republiky, ktorý sa sta-
ral o vojnových poškodencov. Po výstreloch členov spiš-
sko-oravskej légie padol a bol na mieste mŕtvy.

František Hanuš - úradník Okresného úradu v Spišskej 
Starej Vsi, pridelený z Česka. Po výstreloch sa pokúsil vstať 

a pomôcť svojmu kolegovi, čo sa mu však stalo osudným 
a bol strelený ešte raz, pričom na následky tejto strely do 
priedušnice na druhý deň zomrel.

Antonín Navrátil - tretí z  úradníkov Okresného úradu 
v Spišskej Starej Vsi, ktorí tu boli vyslaní, aby pomohli bu-
dovať nový česko-slovenský štát. Mal zranenia na pravom 
predlaktí a pravej strane rebier. Po výstreloch padol na 
zem a tváril sa, že je mŕtvy, čo mu zachránilo život a až po 
odchode „legionárov“ sa odplazil asi 300 metrov do kríkov, 
kde ho neskôr našla četnícka hliadka zo Spišskej Starej Vsi.

Antonín Mika - súdny kancelista v jedinom zamagur-
skom meste. „Legionári“ mu výstrelom spôsobili zranenia 
na ľavom stehne. Po ich odchode sa mu podarilo dôjsť do 
Haligoviec, kde mu poskytli prvú pomoc.

Jaroslav Rozum - plnil funkciu súdneho radcu v Spišskej 
Starej Vsi. Bol ranený do ľavého kolena.

Václav Bayer - súdny vrchný oficiál. Mal azda najväč-
šie šťastie, keďže guľka tesne minula jeho hlavu a skončil 
s ľahkým poranením tváre. Po odchode „legionárov“ spo-
ločne s Jaroslavom Rozumom došli do Smerdžonky.

Jozef Novotný - pracoval ako prednosta spišskostaro-
veskej pošty. Na výlete bol spoločne s manželkou Ade-
lou, ktorú „legionári“ cestou prepustili. Samotnému Jo-
zefovi Novotnému sa podarilo utiecť a ukryť sa. Bola to 
práve jeho manželka Adela, ktorá zalarmovala četnícku 

hliadku zo Spišskej Starej 
Vsi, a tá postupne našla 
všetkých živých i mŕt-
vych spišskostaroveských 
úradníkov.

Prítomní si pripome-
nuli pamiatku týchto obe-
tí minútou ticha a polože-
ním kytice poľných kvetov. 
A hoci sa nepodarilo 
odhaliť na tomto mieste 
plánovanú pamätnú ta-
buľu, nech je aspoň torzo 
pomníka, ktorý bol v mi-
nulosti týmto obetiam 
vybudovaný, mementom 
pre súčasnosť, aby už ni-
kdy nikto nestrieľal ľudí 
kvôli ich národnému pre-
svedčeniu. 

Na záver si organizátori i ďalší zainteresovaní uctili pamiatku zavraždených spišskostaroves-
kých úradníkov pri bývalom pomníku v Pienape

Prednášky odborníkov si vypočula takmer plná sála záujemcov

Pri pomníku zavraždených spišskostaroves-
kých úradníkov v Pienape sa k zhromažde-
ným prihovorila Dr. M. Majeriková-Molitoris
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Žiaci z Krempách na výlete na Slovensku

krásneho vnútra jaskyne. Rôzne tvary stalakti tov pripomí-
nali rozprávkové postavy a čistučké jazierka s riekou Demä-
novkou dopĺňali krásu tejto vzácnej prírodnej pamiatky. 

Prehliadka sa skončila a my sme sa pobrali domov. 
Napriek tomu, že pršalo, všetci mali dobrú náladu a pocit 
radosti , ako sa nám výlet vydaril.

Touto cestou by som chcela v mene krempašských žia-
kov poďakovať generálnemu konzulovi SR v Krakove Ivano-
vi Škorupovi za ochotu spolupracovať s našou školou a za 
fi nančnú podporu, ktorú sme od konzulátu na realizáciu 
tohto zájazdu dostali. 

autor    Monika Pacigová
Jún – mesiac, na ktorý s  netrpezlivosťou čaká každý žiak, 

ba aj učiteľ. Končí sa školský rok, začínaju prázdniny. Kým však 
žiaci odídu a  v  škole nebude počuť detské hlasy, je potrebné sa 
so školou, s  triedou i  kamarátmi rozlúčiť. Takouto rozlúčkou pre 
krempašských žiakov zo Základnej školy bol výlet.

Žiaci tretej až šiestej triedy, v sprievode riaditeľky ško-
ly a svojich triednych učiteliek sa vybrali na výlet na 
Slovensko, do Pribyliny a Demänovskej jaskyne slo-

body. Na tento výlet sa žiaci pripravovali už dlhší čas a aj 
keď sme mali odchod z Krempách skoro ráno, nikto neza-
spal, ani nezmeškal. Po nástupe do autobusu naša cesta 
smerovala do Jurgova a potom do Pribyliny. Po ceste sme 
obdivovali krásne Tatry, ktoré sú v každom ročnom období 
aj tak najkrajšie.

Cesta prebehla rýchlo a o pol deviatej sme sa zastavili 
pred bránami Múzea liptovskej dediny. Po vstupe sa nám 
ukázali malé domčeky, krásny kašti eľ  a k tomu aj  škola 
a kostol. Deti  mali možnosť pozrieť si interiéry týchto 
budov, dozvedieť sa, ako ľudia na Liptove v minulosti  žili 
a porovnať toto všetko so spišskou dedinou. Niektoré 
predmety a roľnícke stroje dokonca ešte používajú vo svo-
jich domoch alebo videli u starých rodičov. Po prehliadke 
nastal čas pre tvorivú prácu detí . Všetci boli rozdelení do 
menších skupiniek a tak pracovali najprv s vlnou – čuchra-
li ju, aby ju pripravili na plstenie. Každý z nich si sám pre 
seba vyhotovil vlnenú ozdobu v tvare srdiečka, kvietka, 
hviezdičky alebo nejakého zvieratka. V tom čase iní žia-
ci vyrábali vlnené náramky, šili alebo pracovali s drevom 
a hlinou podľa vlastnej predstavy. Všetky výrobky si zobrali 
domov a iste budú milou spomienkou na školský výlet.

Po trojhodinovom pobyte v Pribyline sme sa pobrali 
smerom do Demänovskej doliny. Vyvrcholením programu 
bola návšteva Demänovskej jaskyne slobody. Prehliadka 
trvala hodinu, ale každá minúta bola naplnená obdivom 
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Slovenské dni v Szreniawe
autor    Milica Majeriková-Molitoris
foto    Milica Majeriková-Molitoris, 
Marián Smondek

Szreniawa je malebná obec v  západnej časti Poľska, v  poz-
nanskom okrese, kde sa okrem iného, nachádza aj najväčšie 
poľské roľnícke múzeum – Národné múzeum roľníctva a  potra-
vinárskeho priemyslu (Muzeum Narodowe Rolnictwa i  Przemy-
słu Rolno-Spożywczego). Pracovníci tohto múzea sa už niekoľko 
rokov venujú predstavovaniu národnostných menšín žijúcich na 
území Poľska. V tomto roku pripravili populárno-vzdelávací pro-
gram prezentujúci Slovákov.

V dňoch 12. a 14. júna tak ožilo múzeum tradičnou 
slovenskou kultúrou, ale 
aj poznatkami o Slovákoch 

a ich histórii. V piatok 12. júna sa 
totiž konala vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou pod náz-
vom Slováci – história a kultúra, 
počas ktorej prezentovali znalosti  
o našom národe z oblasti  histórie, 
etnografi e, etnológie, jazykovedy, 
sociológie, či kulturológie poľskí 
i slovenskí odborníci. Medzi pred-
nášajúcimi nechýbali ani predsta-
vitelia Spolku Slovákov v Poľsku: 
prof. dr hab. Jozef Čongva, PhDr. 
Milica Majeriková-Molitoris, PhD., 
PhDr. Ľudomír Molitoris a Mgr. Marián Smondek, PhD.

V tento deň malo svoje miesto ti ež slávnostné otvore-
nie výstavy s rovnakým názvom Slováci – história a kultú-
ra. Viacero exponátov na výstavu zapožičali krajanské cen-

Návštevníkov múzea zabávala slovenskými piesňami kapela K. Pieronka

Dobrú náladu priniesol do Szreniawy FS Hajduky z Vyšných LápšOtvorenie výstavy Slováci – história a kultúra

Slovenskú kultúru prezentoval tiež FS Spiš z Novej Belej

trá, konkrétne: Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, 
Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) v Krakove, miestna skupi-
na SSP v Podvlku a krajanka Lýdia Mšalová. Okrem toho 
možno v expozícii nájsť ti ež exponáty z Múzea – hradného 
spoločenstva (Muzeum – Zespoł Zamkowy) v Nedeci, Et-
nografi ckého múzea S. Udzieli (Muzeum Etnografi czne 
im. Seweryna Udzieli) v Krakove, Štátneho etnografi ckého 
múzea (Państwowe Muzeum Etnografi czne) vo Varšave, 
či Podhalského múzea Cz. Pajerskiego (Muzeum Podha-
lańskie im. Czesława Pajerskiego) v Novom Targu. Tatran-
ské múzeum (Muzeum Tatrzańskie) v Zakopanom, ktoré 
spravuje napríklad aj slovenskú usadlosť Korkošovcov 
v Čiernej Hore, či usadlosť Šoltýsovcov v Jurgove, spolu-
prácu na tejto výstave odmietlo. Okrem artefaktov mate-
riálnej kultúry tu možno nájsť aj videoprojekciu výpovede 
krajana Jozefa Ivančáka z Nedece a prezentáciu jeho súk-
romného múzea. K výstave bol vydaný takti ež katalóg po-
dávajúci informácie o slovenskej menšine v Poľsku.

Prezentácia slovenskej kultúry pokračovala v nedeľu 
14. júna, kedy sa divákom v múzeu predstavili slovenské 
umelecké zoskupenia zo Spiša a Oravy – FS Spiš z Novej 
Belej, FS Hajduky z Vyšných Lápš a ľudová hudba Krištofa 
Pieronka z Podvlku. Slovenské súbory zabávali hostí  od od-
poludňajších až do podvečerných hodín. Návštevníci mú-
zea si popri slovenskej hudbe a tanci mohli pochutnať na 
typických spišských jedlách, ktoré pripravili gazdinky z No-
vej Belej, ale aj vyskúšať tradičné tkanie kobercov a iné ľu-

dové remeslá, dokonca aj dojenie 
kravy. Záujemcovia si zo slovenské-
ho dňa odniesli takti ež tlačoviny 
a publikácie o slovenskej menši-
ne v Poľsku z produkcie tlačiarne 
a vydavateľstva SSP.

Počas troch dní od otvorenia vý-
stavy sa s kultúrou a históriou Slo-
vákov v Poľsku oboznámilo takmer 
štyristo návštevníkov, pričom vý-
stava v jednej z prvých výstavných 
siení múzea potrvá až do 4. ok-
tóbra. Za zorganizovanie podujati a 
patrí vďaka všetkým pracovníkom 

múzea, ktorí sa na jeho príprave a re-
alizácii podieľali, a zvlášť riaditeľo-

vi  Dr. Janovi Maćkowiakovi, organizátorovi konferencie 
Mgr. Arkadiuszowi Jełowickému i organizátorkám výstavy 
a slovenského dňa Mgr. Julii Hanulewiczovej a Mgr. Anne 
Barłóg-Mitmańskej. 
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Chýbali školské pomôcky, učebnice, čítanky, slovenskí 
profesori začínali vyučovať s oneskorením, niekedy nie-
koľkomesačným, kvôli problémom s vybavením formalít, 
aby sa vôbec do Poľska dostali. Nebola umožnená výmena 
skúseností medzi odchádzajúcimi profesormi a novými vy-
učujúcimi zo Slovenska. Ako niektorí z učiteľov spomínajú: 
„Základným pravidlom bolo učiť a do ničoho sa nemiešať.“

Dochádzajúci študenti nemali spočiatku kde bývať, 
preto bývali po súkromných domoch. Napriek uvedeným 
ťažkostiam sa lýceum z roka na rok rozvíjalo a krajanské-
mu aktívu spolu s riaditeľom sa podarilo získať prísľub 
na výstavbu novej budovy všeobecnovzdelávacieho lý-
cea. Počas výstavby však došlo k zmene projektu, pretože 
okrem slovenských tried mali byť do školy umiestnené aj 
poľské triedy lýcea.

Zriadením poľského lýcea sa to slovenské dostalo do 
nemilosti. Založené bolo 1. septembra 1956 a jeho štu-
denti sa učili na Základnej škole č. 1 s poľským vyučovacím 
jazykom. O tri toky neskôr bola otvorená nová budova lý-
cea. Stefan Wacławiak bol riaditeľom školy do 1. septem-
bra 1959 a na jeho miesto od nového školského roka na-
stúpil Pius Jablonský, ktorý bol riaditeľom do roku 1970. 
Po výmene riaditeľa, ešte v školskom roku 1959/60 bola 

škola premenovaná na Szkoła 
Podstawowa i Liceum Ogół-
nokształcące z polskim i sło-
wackim językiem nauczania  
w Jabłonce.

Školský rok 1961/62 bol 
posledným, keď žiaci XI. trie-
dy so slovenským vyučovacím 
jazykom naposledy maturovali 
v slovenskom jazyku zo všet-
kých odborných predmetov, 

pretože podľa dnešnej interpretácie: „Na prianie rodičov 
sa žiaci od šk. r. 1962-63 všetky predmety učia po poľsky. 
Školský rok 1966/67 bol rokom, keď posledných 14 žiakov 
skladalo maturitnú skúšku zo slovenčiny ako povinného 
vyučovacieho predmetu.

Síce história lýcea so slovenským vyučovacím jazykom 
nie je veľmi dlhá, veď poslední maturanti, ktorí maturovali 
zo slovenčiny ako povinného predmetu, končili len o 12 ro-
kov neskôr, ako tí prví, škola za ten čas vychovala viacerých 
úspešných absolventov, ktorí sa presadili ako vedci, učitelia, 
či odborníci nielen na Orave, ale i ďaleko vo svete. 

Od prvej maturity uplynulo 60 rokov...
autor    Marián Smondek
foto    archív redakcie

Od prvej slovenskej maturity v  Lýceu so slovenským vyučo-
vacím jazykom v Jablonke prešlo už 60 rokov. V čase svojho vzni-
ku bolo lýceum významnou slovenskou inštitúciou, vďaka ktorej 
sa mohla vzdelávať krajanská mládež, žijúca na území Poľska, vo 
svojom rodnom jazyku. Založenie strednej školy v  tamtých ča-
soch v  Jablonke môžeme považovať za veľký úspech slovenskej 
menšiny. 

Škola bola otvorená v školskom roku 1951/52 a do 
prvého ročníka nastúpilo 26 študentov z Oravy 
a Spiša. V máji 1955 pristúpilo ku skúške dospelosti  

13 maturantov – Vladislava Knapčíková-Bogáczová, Lýdia 
Mšalová, Angela Omyláková-Kulaviaková, Ľudmila Sta-
neková, Augustín Andrašák, Vendelín Balčirák, Bronislav 
Knapčík, Martin Moniak, Ignác Nižník, Eugén Poluš, Eugén 
Sýkora, Karol Šperlak a Jozef Spišiak. Zmaturovali dvanásti. 
Oni boli prví, ktorí získali stredoškolské vzdelanie na vtedy 
čerstvo založenom lýceu. A neskôr sa väčšina z nich posta-
vila za školské katedry. Podnes žijú ešte siedmi absolventi 
z prvého ročníka. Riaditeľom lýcea bol Stefan Wacławiak. 

Vyučovanie na lýceu od jeho zalo-
ženia bolo od začiatku komplikované. 
Budova školy nebola vôbec prispôsobe-
ná pre účely školy, bola bez sociálnych 
zariadení, slabo vykúrená a príliš malá. 

Jablonské lýceum v roku 1970 
Foto: Jozef Gajniak

Spoločná fotografia prvých lycealistov

Budova starého lýcea

Pamätnbá tabuľa na budove strého lýcea
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Moje Košice, môj Krakov
autor    Marián Smondek
foto    archív MHK, Marián Smondek

Dňa 19. júna t.r. sa v priestoroch paláca Krzysztofory v Krako-
ve na Hlavnom námestí uskutočnila vernisáž výstavy fotografii 
Moje Košice, môj Krakov, autorstva bývalého generálneho kon-
zula SR v Krakove Marka Lisánskeho.

Zúčastnili sa jej vojvoda Malopoľského vojvodstva Jer-
zy Miller, primátor Krakova prof. Jacek Majchrovski, 
predstavitelia konzulárnych úradov v Krakove, riadi-

teľ Východoslovenského múzea v Košiciach Robert Pollák 
i mnohí ďalší pozvaní hostia. Hostí privítal riaditeľ Histo-
rického múzea mesta Krakov Michał Niezabitkowski, ktorý 
okrem iného povedal, že Marek Lisánsky ako neprofesi-
onálny fotograf má odvahu vravieť o svojej láske k mes-
tu, a vlastne k dvom mestám – Krakovu a Košiciam, teda 
o niečom, čo je veľmi osobné a hlboko ukryté.

Následne odovzdal slovo primátorovi Krakova Jackovi 
Majchrovskému, ktorý sa vo svojich spomienkach vrátil 
k výstave spred pár rokov Krakov – Košice na spoločnej 
ceste a poukázal na fakt, akoby táto výstava bola pokra-
čovaním tej predchádzajúcej výstavy. Obidve mestá sú 
vďaka nemu sebe blízke, pretože Košice v Krakove i Krakov 
v Košiciach sa veľmi dobre prezentujú, čo potvrdzuje napr. 

skutočnosť, že práve v Krakove, na Waweli, bol po prvýkrát 
mimo Košíc vystavovaný Košičký zlatý poklad. Zato Košiča-
nia moli nedávno obdivovať pochod Lajkonikov a Kohútie-
ho bratstva z Krakova.

Následne sa prítomným prihovor aj autor výstavy Ma-
rek Lisánsky, ktorý si zaspomínal ešte na počiatky svojej 
diplomatickej práce. Pri nástupe do práce na Ministerstve 
zahraničných vecí SR sa ho jeho starší kolegovia – diploma-
ti pýtali, kam by chcel ísť pracovať do zahraničia, a on bez 
váhania odpovedal, že do Krakova. Avšak v tom čase ešte 
v Krakove slovenský konzulát neexistoval. Ten bol otvo-
rený až v roku 2002, ale prvý pracovníkom konzulátu sa 
stal práve Marek Lisánsky. Neskôr sa do tohto mesta vrátil 
ako generálny konzul. Za toto obdobie sa mu Krakov stal 
druhým domovom a tak sa sem veľmi rád vracia, čo vidieť 
aj na vystavovaných fotografiách a zachytených detailoch.

Výstava fotografií ukazuje stáročiami upevňovanú, od 
stredoveku dodnes historickú, architektonickú a kultúrnu 
blízkosť dvoch malebných miest na mape Európy – Košíc 
a Krakova, dve európske hlavné mestá kultúry, ktoré sú prí-
kladom kultúrneho bohatstva nielen Poľska a Slovenska, ale 
celej strednej Európy. Marek Lisanský ako rodený Košičan, 
ktorý si zamiloval Krakov počas svojich dvoch diplomatic-
kých misií v tomto meste ukazuje nezvyčajné podobnosti zo 
života obidvoch tak blízkych si navzájom miest.

O tom, či sa mu to podarilo, musia rozhodnúť už sa-
motní návštevníci, ktorí si túto výstavu môžu pozrieť do 
konca júla t.r. 



18 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 7/2015

Čo nového v Novej Belej?
autor     Dorota Moś

Dňa 19. apríla sa uskutočnili v gmine Nový Targ voľby. V No-
vej Belej si voliči vybrali novú richtárku obce. Tento post zastáva 
po voľbách pani Krystyna Węglarz. Je novou richtárkou necelé tri 
mesiace. Je teda na tomto poste pomerne krátko, no predsa som 
sa jej opýtala, či sa podarilo jej a novozvoleným obecným poslan-
com už niečo urobiť.

V centre obce pri kostole a pri starej budove Dobro-
voľného hasičského zboru (DPZ) boli posadené kve-
ty a tak centrum obce opeknelo. Uskutočnilo sa tiež 

čistenie regulovaného potoka, ktorý prechádza obcou. 
Urobila sa poľná cesta za kostolíkom Márie Magdalény, t.j. 
od Czerwonki smerom na hranicu s Lopušnou. Dokončili 
sa práce, ktoré sa začali ešte za predchádzajúceho rich-
tára Jozefa Majerčaka, teda osvetlenie na uliciach Zielna  
a sv. Kataríny. Ukončené boli taktiež práce pri prechode 
pre chodcov a pri ulici Hlavnej v blízkosti kostola. Za toto 
obdobie sa zatiaľ podarilo urobiť toľko.

Ďalšia otázka sa týkala budúcich investícií, ktoré by 
chcela richtárka a poslanci uskutočniť. Je to začiatok jej 
pôsobnosti, preto sa postupne musí oboznámiť s povin-
nosťami a možnosťami, ktoré môže využiť v prospech 
obce. Nechce sľubovať veľa a veľa hovoriť o investíciách, 
lebo ako vieme potreby sú veľké a s očakávaniami je to 
tak, ako v každej obci. – O plánoch a investíciách ktoré by 
sa mohli urobiť a ktoré by každý občan rád uvítal, by sme 
mohli rozprávať celý deň. Možnosti sú predsa len ohra-
ničené a každý vie, že ide práve o finančné prostriedky 
potrebné na realizáciu týchto plánov. Čo ale neznamená, 
že sa máme plánovania investícií vzdávať, – konštatuje  
K. Węglarz. Nechce sľubovať veci, ktoré nie je možne zre-
alizovať.

Naplánovali sme montáž zábradlia pre zvýšenie bezpeč-
nosti chodcov na regulovanom potoku na Hlavnej ulici, pri 
budove DPZ a na Krátkej ulici. Ďalšou prioritnou vecou je 
asfaltovanie ciest. Teraz je na rade ulica od miestneho cinto-

rína po kaplnku sv. Jozefa. Ak nám to umožnia finančné pro-
striedky, mohlo by to byť ešte tento rok. Spomedzi ďalších 
veľmi súrnych záležitostí sú to chodníky. Veľmi nebezpečná 
je Oblazova ulica, ktorá je hlavnou ulicou cez obec, a práve 
na tejto ulici nie je dokončený chodník. Turistov z roka na 
rok v obci pribúda, čo je potešujúca vec, ale aj premávka je 
väčšia, preto je najdôležitejšie čo najskôr urobiť chodníky, 
aspoň po obytné domy. Najlepšie by bolo, aby sa chodník 
ťahal až k parkovisku na Oblazovej ulici, opravou poľnej 
cesty smerom k píle, ale to už na budúci rok.

Chcela som sa tiež dozvedieť, či sa blíži termín realizácie 
výstavby kanalizácie. Táto investícia je však finančne nároč-
ná, termíny sa odďaľujú, preto je ťažko uviesť nejaký pevný 
termín. Zaujímalo ma, na čo sa bude sústreďovať nová rich-
tárka, či sú v obci veci, ktoré by chcela zmeniť. – Tých vecí je 
niekoľko... Začnem od možno nie celkom príjemnej veci, a to 
poriadok okolo domov a hospodárskych stavieb. Budem ob-
racať pozornosť na to, či sú chodníky čistené. Ide o to, že ak 
je chodník pred súkromným domom, je povinnosťou maji-
teľa dbať o poriadok, tráva nemôže rásť na chodníku. Ešte 
pálčivejšou záležitosťou je odstraňovanie snehu z chodníkov 
v zime. Chodník nám slúži na zvýšenie bezpečnosti a hlavne 
v zime, ak je klzká cesta, chodci majú chodiť chodníkmi a nie 
po ceste, ktorá je v zime zvlášť nebezpečná. Ide o odstraňo-
vanie snehu z chodníkov, podotýkam nie na cestu, ale na-
príklad do záhradky. Priala by som si, a myslím, že to nie je 
len moje prianie, ale každého občana tejto obce, aby turisti, 
zakaždým povedali pekné slová o našej obci. Ak bude obec 
vyzerať čisto a po zemi sa nebudú váľať papiere, povzbudí to 
verejnú mienku o našej obci.

Nová richtárka obce K. Węglarz

 Kostolík Márie Magdalény
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Zaujímala som sa tiež, koho podporil tento rok obecný 
rozpočet obce. – Na tento rok už rozpočet obce bol naplá-
novaný a budeme ho realizovať. Takisto financie na pro-
móciu obce boli už pridelené. Finančnú podporu získal DPZ, 
ľudová kapela, folklórny súbor a ĽKŠ. Z obecného rozpoč-
tu sa opravuje a modernizuje vodovod, robí sa osvetlenie 
a opravujú sa poľné cesty. Ešte raz podotýkam, nebudem 
sľubovať veci, ktoré nie je možné zrealizovať, napriek tomu 
sa budeme spolu s poslancami snažiť urobiť pre občanov 
čo najviac. 

A ako vidí nová starostka budúcnosť a rozvoj obce?  
– Samozrejme, že v turistike. To je hádam teraz najdôležitej-
šie, aby sme spoločnými silami vypracovali plán pre rozvoj 
tejto oblasti. Spomeniem tu cyklistické trasy a náučné chod-
níky. Podľa mojich nových informácií je veľká šanca, že bude 
realizovaná II. etapa cyklistickej trasy od Nového Targu cez 
Gronków, Novú Belú, Krempachy, Durštín a Nižné Lapše. 

Na záver som sa ešte opýtala, čo by sa mohlo urobiť, 
aby ste sem prilákali návštevníkov? – Začali sme sa rozprá-
vať o vybudovaní náučno-prírodovedného múzea, v kto-
rom by sa mohol návštevník oboznámiť s flórou a faunou 
Prielomu Bialky, históriou Oblazovej skaly a nálezmi, ktoré 
sa tam našli. – Vhodná by bola regionálna izba, ktorá by 
bola sprístupnená turistom. Tu by sme mohli ďalej rozšíriť 
ponuku, ale najskôr je potrebné urobiť to, čo som už spo-
menula. Možno by bolo možné zorganizovať nejaké cyklis-
tické kultúrne podujatie počas prázdnin, aby mali návštev-
níci možnosť zabaviť sa.

Zatiaľ teda toľko o budúcich plánoch novej starost-
ky. Dúfajme, že svojím pôsobením nadviaže na úspechy 
bývalého richtára Jozefa Majerčaka, ktorý sa zaslúžil o.i.  
o výstavbu Centra slovenskej kultúry, aké nemá žiadna 
obec na Spiši, a že v svojich plánoch zohľadní činnosť tejto 
inštitúcie. 

V obci pribudli kvety

V Novej Belej už je múzeum rodiny Grochovských Regionálna izba sa formuje aj Centre slovenskej kultúry
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Klára zo šľachtického rodu, povzbudená Františkovým 
príkladom v roku 1212 opúšťa na kvetnú nedeľu svoj 
rodný dom a zasväcuje sa Kristovi ako jeho nevesta 

a múdra panna. Vzniká druhý ženský kontemplatívny re-
hoľný rád.

V roku 1221 vzniká regula (pravidlo života) pre ľudí ži-
júcich vo svojich rodinách a pociťujúcich Františkov príklad 
ako silnú výzvu za dôsledný kresťanský život. Prvé spolo-
čenstvá takýchto kresťanov vznikli vo Florencii a veľmi 
rýchlo sa šírili. Tak sa zrodil Františkánsky svetský rád. 
Prví členovia sa nazývali kajúcnici z Assisi, neskôr terciáni 
III. rádu sv. Františka, v súčasnosti svetskí františkáni.

Podmienky vstupu do rádu terciánov sú nasledovné: 
musí byť katolík, má byť verný sv. otcovi, má byť mierumi-
lovný, ochotný nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka, 
javiť známky rehoľného povolania a každodennej konverzie.

Kto môže vstúpiť k terciánom:
Povolanie do Františkánskeho svetského rádu je zvlášt-

ne povolanie, ktoré formuje život a apoštolskú činnosť 
svojich členov. Preto sa do tohto rádu neprijímajú tí, ktorí 
sú viazaní večnými sľubmi k inému rehoľnému spoločen-
stvu alebo inštitútu zasväteného života.

 Františkánsky svetský rád je otvorený pre veriacich 
každého stavu. Môžu k nemu patriť:

− laici (muži, ženy, slobodní, žijúci v manželstve, vdovy 
a vdovci)

− diecézni duchovní (diakoni, kňazi, biskupi)
 Kandidát, ktorý chce vstúpiť k terciánom, podá žia-

dosť miestnemu bratstvu. Začína sa dvojročné obdobie 
iniciácie, postulátu. Je to obdobie rozpoznávania povo-
lania, oboznámenie sa s Regulou terciánov, Generálnymi 
konštitúciami terciánov, štatútom a rituálom. V období 
dvojročnej formácie, noviciátu sa kandidát venuje pozná-
vaniu františkánskej duchovnosti, čítaniu životopisu sv. 
Františka a iných františkánskych svätých a čítaniu Sv. pís-
ma formou lectio divina. 

Profesiou, čiže trvalým sľubom, sa člen vedený Du-
chom Svätým zaväzuje žiť podľa evanjelia, zachovávať re-
gulu schválenú Cirkvou a snaží sa dosiahnuť dokonalosť 
kresťanskej lásky. Členovia s trvalými sľubmi sa pravidelne 
stretávajú na trvalej formácii.

Františkánsky svetský rád  
vo Vyšných  Lapšoch

Regula a život svetských františkánov je toto:
zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledova-
ním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista inšpirátorom 
a stredobodom svojho života s Bohom a s ľuďmi. (Reg. 4)

Vo Vyšných Lapšoch som sa stretla s poslednou tunaj-
šou členkou Františkánskeho svetského radu pani Rozáliou 
Dronzekovou, od ktorej som sa dozvedela, že do noviciátu 
vstúpila v roku 1953 a do profesie v roku 1955. Pri vstu-
pe do noviciátu pani Rozália prijala nové meno Perpetua. 
Iniciátorom III. radu sv. Františka vo Vyšných Lapšoch bol 
duchovný otec Julián Kapolka, františkán. Podmienky boli 
všade rovnaké, bolo potrebné viesť príkladný kresťanský 
život. V tom čase, keď vstúpila do profesie, celkový počet 
členov, mužov a žien, bol 70. Väčší počet tvorili samozrej-
me sestry. Našou povinnosťou bolo a je navštevovať cho-
rých, účasť na poslednej rozlúčke občanov, udržiavať pôst 
aspoň raz do týždňa, obliekať sa jednoducho, nehádať sa 
ani v rodine, ani v susedstve, žiť v mieri so všetkými. 

Predstavená sestra bola Regína Kurucová, ktorá  zhro-
mažďovala všetkých členov a každú nedeľu pred nešpora-
mi sme odbavovali krížovú cestu a adorovali sme Najsvä-
tejšiu sviatosť na I. štvrtok mesiaca. Našou povinnosťou je 
nosiť škapuliar sv. Františka a teraz je to Taun – kríž, ďalšou 
povinnosťou bolo nosenie opaska s troma uzlami  na po-
česť Najsvätejšej Trojice, účasť na sv. omši, ktorá nebola 
povinná každý deň a pomodliť sa každý deň. Ak sa člen 
ráno zúčastní liturgie hodín, nemusí sa pomodliť 12x Ot-
čenáš..., 12x Zdravas Mária... a 12x Sláva otcu. Na odpust 
Panny Márie anjelskej  bolo povinnosťou sláviť tento svia-
tok a uctievať sv. Alžbetu Uhorskú a sv. Kláru, ktoré sú na-
šimi  patrónkami. Mali sme takú vnútornú dohodu, že kde 
boli krstiny alebo svadba alebo kde bola viacdetná rodina 
v núdzi, vyzbierali sme nejakú čiastku peňazí a hlavná ses-
tra ju darovala tým, ktorí ju potrebovali. Naším pozdravom 
bolo „Pochválený buď Ježiš Kristus“ a dnes sa zdraví „Pokoj 
a dobro“. Ak zomrie člen III. rádu sv. Františka, tak  je po-
chovaný v habite, takto je to vo Vyšných Lapšoch.  

 

sprac.     Dorota Moś
Na začiatku trinásteho storočia František počul v polorozpad-

nutom kostolíku svätého Damiána hlas: „František, choď a oprav 
môj dom... Komu chceš slúžiť? Pánovi alebo  sluhovi?...“ František 
odchádza z rodičovského domu a zrieka sa otcovho dedičstva. 
Už má  len jedného Otca Nebeského. František začal opravovať 
kostoly a pomáhať malomocným.  Často sa utiahol do samoty  
k modlitbe a chválam Pána. Spôsob jeho života a návrat k evan-
jeliu začal oslovovať ľudí v Assisi i v blízkom okolí. Postupne sa 
k nemu pridali bratia a  tak vznikol prvý mužský rád, ktorý má  
v súčasnosti tri vetvy: františkáni, kapucíni, minoriti.
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sprac.    Dorota Moś
Konečne sú prázdniny, na ktoré sa tešia najviac deti. Je to pre 

nich čas oddychu, hier a zábav. Ale práve počas prázdnin sú deti 
najviac vystavované nebezpečenstvu. Detské úrazy počas letných 
prázdnin sú pre rodičov nočnou morou. Preto by rodičia mali za-
bezpečiť deťom zmysluplné zorganizovanie ich voľného času 
a zabezpečenie dostatočnej kontroly ich aktivít.

Opatrnosti nie je nikdy dosť. Leto je totiž plné nebezpe-
čenstiev. Mám na mysli hlavne tie najmenšie deti. 
Je dôležité mať ich stále na očiach, stačí chvíľková 

nepozornosť a nešťastie je na svete. Pri školopovinných 
deťoch je dôležité to, komu ich počas prázdnin zverujete. 
Častokrát starí rodičia nie sú fyzicky schopní postarať sa 
o neposedné deti. Dokonca je to aj pre nich nová situácia, 
zvlášť pre takých starých rodičov, ktorí nebývajú spolu so 
svojimi vnúčatami. Deti majú veľa energie na rôzne nepre-
myslené zábavy a o problémy je postarané. Najčastejšími 
úrazmi, ktoré sa vyskytujú počas prázdnin a ktoré utrpia 
deti, sú pády počas korčuľovania a bicyklovania. Ide o zlo-
meniny nôh, ťažké úrazy hlavy a chrbtice, ale aj vnútorné 
poranenia brucha, hrudníka a hlavy. K tragickým nehodám 
prichádza aj počas hier na nestrážených staveniskách či 
v opustených budovách, kde hrozí nebezpečenstvo zrúte-
nia, zavalenia detí, úraz elektrickým prúdom, pády z výšok. 

Nebezpečenstvo úrazov a poškodenia však hrozí našim 
deťom nielen vonku, ale aj doma. Keď upratujeme dom, 
môže sa ľahko stať, že pozabudneme, že sa okolo nás 

Pozor na deti počas prázdnin! 

motá malý drobec, ktorý so zvedavosťou skúma trebárs 
nádobku s čistiacim prostriedkom. Preto musíme venovať 
naozaj maximálnu pozornosť chemickým prostriedkom 
a uschovávať ich na miestach neprístupných pre malé deti. 
K častým, ale ťažkým úrazom, dochádza aj pri práci na poli 
pri hospodárskych prácach. Apelujeme na rozvážnosť ro-
dičov a všetkých dospelých, o dodržiavanie všetkých bez-
pečnostných opatrení. Ďalšími tragédiami, ktoré sa počas 
prázdnin častejšie vyskytujú, sú utopenia. Horúce leto deti 
najčastejšie trávia pri riekach a jazierkach. Preto je potreb-
né, aby dospelí dohliadali na svoje ratolesti najmä vtedy, 
keď sú kúpaliská nestrážené. Takisto je povinnosťou rodi-
čov patrične zaodieť svoje deti najmä ak plánujete výlety 
do lesa. 

V prípade, že dôjde k úrazu, je potrebné kontaktovať 
tiesňovú linku 112 a správať sa podľa rád operátora. Pri 
poskytovaní prvej pomoci je potrebné začať tými najhorší-
mi zraneniami– zastaviť masívne krvácanie, uvoľniť dýcha-
cie cesty, resp. obnoviť dýchanie.

Prajeme všetkým deťom veselé a predovšetkým bez-
pečné prázdniny.  

Sestričky Kinga a Editka sa bicyklujúStavba vodnej nádrže

Kamil a Julia 
vo fontáne

Deti v rieke Bialke
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Aj takto sa v prvú júlovú nedeľu spievalo v Podvlku. Dvadsiate 
druhé Dni slovenskej kultúry v  Malopoľsku opäť raz zavítali na 
Oravu. Kvalitný a  zaujímavý program, a  k  tomu ešte nádherné 
slnečné počasie, vyčarili úsmev na tvári všetkým prítomným di-
vákom.

Už v popoludňajších hodinách, po slovenskej omši 
v barokovom kostole svätého Martina v Podvlku, 
ktorú celebroval novobeľský rodák Jozef Bednarčík, 

sa začali schádzať diváci. O pol tretej popoludní vrelým po-
tleskom privítali moderátorskú dvojicu Genovevu Prilinskú 
a Jaroslavu Bereščíkovú i tohtoročných hostí. Medzi nimi 
nechýbali: generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris 
s manželkou Milicou, riaditeľ Oravského kultúrneho stre-
diska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský, bývalá riadi-
teľka vyššie uvedenej organizácie Oľga Žabenská, richtár 
obce Podvlk Emil Holla, predseda Matice slovenskej v Trs-
tenej Ľubomír Lucký, tajomník gminy Jablonka Artur Gór-
ka, či podpredsedovia Spolku Slovákov v Poľsku Jozef Ma-
jerčak a Ján Bašisty s manželkou.

Podujatie svojím príhovorom otvoril Ľudomír Molitoris, 
ktorý pozdravil všetkých prítomných a povedal, že tieto 
dni sú vskutku sviatkom pre Podvlk, keďže včera, teda  
4. júla, bola v obci organizovaná konferencia pri príleži-
tosti 400. výročia pod názvom Podvlk v toku dejín a pri 
tejto príležitosti bude vydaný tiež Almanach venujúci sa 
práve dejinám tejto hornooravskej obce. Pripomenul aj 
ďalšiu dôležitú udalosť, a to otvorenie zrekonštruova-

Na Orave dobre, na Orave zdravo...
ného slovenského domu v Podvlku. Pri tejto príležitosti 
využil možnosť poďakovať všetkým tým, čo pomohli pri 
tejto rekonštrukcii. V prvom rade poďakoval miestnemu 
podnikateľovi Lucianovi Bryjovi a jeho manželke Božene, 
ktorí sa starali o celý projekt na mieste a boli mu dobrými 
poradcami. Vďaka patrí tiež richtárovi Emilovi Hollovi, An-
drzejovi Fedorovi, rodine Kandys, Robertovi Ondriakovi, 
Krištofovi Pieronkovi i gmine Jablonka, ktorá Spolku ten-
to dom predala. Na záver Ľ. Molitoris zdôraznil, že opra-
vený kultúrny dom je veľmi dôležitý pre miestnu skupinu 
a všetkých krajanov, aby mohli fungovať a šíriť slovenskú 
kultúru, ale aj pre všetkých obyvateľov Podvlku, keďže ide 
o jedinú kultúrnu inštitúciu v obci.

Následne sa slova ujal tajomník gminy Jablonka Ar-
tur Górka. Pogratuloval SSP k zorganizovaniu konferencie 
i otvoreniu kultúrneho domu a pozdravil všetkých prítom-
ných, pričom im poprial počas dní kultúry príjemnú zába-
vu. K divákom sa prihovoril aj riaditeľ Oravského kultúrne-
ho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský. Poprial 
všetkým prítomným pekné nedeľné popoludnie a podotkol, 
že už dvadsiaty druhý krát spoločne načrieme do tradičnej 
ľudovej kultúry Slovenska a tiež, tej vašej a tej našej – orav-
skej, ktorú priniesli spoza hraníc. Dodal, že dnes  Podvlk 
ožíva v súbežníku troch myšlienok. Tou prvou sú dvadsiate 
druhé dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Druhou, ktorá 
rezonovala najmä včera, je konferencia a znovuotvorenie 
zrekonštruovaného domu slovenskej kultúry v Podvlku. 
A tou treťou, o nič menej vážnejšou, je dnešný deň – sviatok 
Cyrila a Metoda. Pán Žabenský ďalej podotkol, že sa opäť 
raz vyberieme k prameňu kultúry Slovákov a slovenskos-
ti, čo budeme môcť zažiť tu na týchto doskách. Na záver 
Ľ. Molitoris oficiálne otvoril dvadsiate druhé dni slovenskej 
kultúry v Malopoľsku a poprial všetkým prijemnú zábavu.

Otváracie príhovory predniesli Ľ. Molitoris, A. Górka a M. Žabenský Divákov potešili domáce mažoretky Magnes

Sestry Jarominové zaspievali slovenské piesne Ocenenie pre ľudovú kapelu K. Pieronka
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Podujatie nemohol otvo-
riť nikto iný ako malé domáce 
mažoretky Magnesik, ktoré za 
svoje vystúpenie zožali veľký 
potlesk. Po nich už scéna pat-
rila dievčatám z folklórnemu 
súboru Spiš z Novej Belej a ich 
veselej karičke. Hneď po tomto 
vystúpení zahrala a zaspievala 
ľudová hudba z Rabčíc pod ve-
dením Valérie Balákovej, ktorá 
nám predstavila piesne z rabčic-
kého prostredia. Toto umelecké zoskupenie sa predstavilo 
divákom ešte raz neskôr, avšak s hudobným sprievodom 
ľudovej kapely Rovňan z Rabčíc. Následne zaspievali dve 
slovenské pesničky sestry Jaromínové z Orávky a potom už 
publikum aplauzom privítalo na scéne domácu podvlčian-
sku skupinu starších mažoretiek Magnes.

Po tomto vystúpení sa publiku predstavil folklórny sú-
bor Šumiac z horehronskej obce rovnakého mena. Jeho 
členovia s vycibrenými hlasmi zaspievali pesničky auten-
tické pre ich obec, zahrali na pre nich typických nástro-
joch a zatancovali zaujímavé choreografie. Publiku sa 
predstavila aj  tunajšia podvlčianska kapela pod vedením  
Krištofa Pieronka so spleťou slovenských a oravských ľu-
dových piesní. Na konci vystúpenia ich čakalo prekvapenie 
v podobe medaily udeľovanej Krajanským múzeom Ma-
tice slovenskej (KM MS) v Martine od spolku Francúzsko 
– Slovenského priateľstva za zachovanie a šírenie sloven-
skej ľudovej kultúry doma i v zahraničí. V mene KM MS im 

ocenenie odovzdal gen. tajomník Ľ. Molitoris. Z vďačnosti 
ľudová kapela potešila divákov ešte jednou skladbou.

Rovnakého ocenenia sa dostalo aj Folklórnemu súboru 
Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka a Folklór-
nemu súboru Hajduky z Vyšných Lápš pod vedením Doroty 
Mošovej, ktoré ešte predtým predviedli publiku zaujímavé 
choreografie z domáceho prostredia. Medaily, ktoré si oba 
súbory za svoju činnosť iste zaslúžia, priniesla SSP riaditeľ-
ka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine Zuzana 
Pavelcová, za čo je patrí veľká vďaka.

Na záver  podujatia sa prihovoril predseda Matice slo-
venskej v Trstenej Ľubo Lucký so slovami o kráse zacho-
vania si tradičnej kultúry a slovenského povedomia, ktoré 
si Oravci ešte stále udržujú a vštepujú do aj sŕdc mladším 
generáciám. No a aby nebolo hudby a tanca málo, zahrala 
na dobrú nôtu veselá kapela Ondreja Ondreka z Námesto-
va, ktorá zabávala divákov až do neskorých podvečerných 
hodín. 

Slovenské spevy predviedla Folklórny súbor 
Šumiac zo Šumiaca

Jonaš Pieronek 
zahral na 

heligónke

Jozef Majerčak počas preberania odmeny  
pre FS Spiš

Ocenený bol aj FS Hajduky, odmenu prevzala vedúca Dorota Moś

Z Rabčíc sa predstavili FS Rabčičanka a FS Rovňan Pohľad do hľadiska

Mladšie mažoretky Magnesik z Podvlka otvárali podujatie
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Richard Berko

Viac ako útek

Čistá nočná obloha. Nekonečný priestor, ktorý v sebe 
skrýva tisíce hviezd. Milujem ten pohľad. Padla ko-
méta. Zacítil som teplý pocit na hrudi, ktorý ma za-

plavoval vždy, keď som ležal pri troch duboch, ďaleko od 
všetkého. Len ja, priestor a hviezdy. Všetky moje problémy 
sa pred tým dokonalým dielom zdali malicherné a maličké. 
Vlastne ako keby v ten okamih všetky zmizli. Milujem ten 
pohľad.

Cítil som, že moja existencia tu nie je bezvýznamná. 
Takto som sa cítil málokedy. Väčšinou len pred hviezdami. 
Predstavoval som si nekonečne veľa svetov. Svety, ktoré 
sú, no nikdy ich neuvidíme. Nikdy nebudeme vedieť ohra-
ničiť ich krásu slovami, popismi, či ich zdevastovať ako ten 
náš. Sú pred nami chránené svetelnými diaľkami. Fascinu-
júce. Milujem ten pohľad. 

Pri troch duboch som preležal tri hodiny. Už musím ísť 
domov vypočuť si prednášku o tom, aké je nebezpečné 
túlať sa po nociach vonku. Rodiča ma nechápu. Cítim sa 
pri nich ako v klietke. Sú závislí od strachu, bezpečnosti, 
pravidiel. Moja duša však bola pozliepaná z krídel vtákov. 
Chcel som slobodu, len tak blúdiť po svete. Vidieť všetky 
vodopády, spoznať všetky druhy stromov, zbierať kamene, 
preplávať oceány. Bol som však uväznený v tomto stereo-
typnom svete, ktorý ma nútil plakať.

Jediný, kto ma chápal, bol môj dedko. No ten zomrel 
a nechal ma tu samého. Za to, kým som, môže práve on. 
Pamätám si naše hodiny dlhé rozhovory, keď mi rozprá-
val v metaforách o živote, keď si vymýšľal príbehy plné 
napätia. Uznával som môjho dedka ako hrdinu. Rodičia 
mi vraveli, že je blázon. Vraj vekom zošalel. A prečo? 
Pretože sa stále usmieval, niekedy sa bezdôvodne na-
hlas smial. Často zaspával na dvore medzi kvetmi, či 
niekedy začal naháňať motýle. Ja som v ňom však videl 
a aj stále vidím človeka, ktorý bol akoby spätý s príro-
dou. Človeka, ktorý bol naozaj šťastný a spokojný sám 
so sebou a nepotreboval na to uznanie okolitého sveta. 
Chcel by som byť ako on a to, že sa hanbím otvoriť svoje 
vnútro svetu, ma neuveriteľne ubíja. Aj preto tak milu-
jem hviezdy, lebo pred nimi som sám sebou, som svoj. 
Môj otec a matka však cez svoje klapky na očiach nič 
dôležité nevidia. Ich život sú len samé čísla, povinnosti, 
statky, peniaze... Pred piatimi rokmi, keď som mal dva-
násť, povedal som im, že som spozoroval, že im chýba 
šťastie, radosť a že sú ako zhypnotizovaní stereotypom. 
No ja som bol len „malé dieťa“, od ktorého si „dospelí“ 
rady do života brať nebudú.

Každým krokom, ktorým som sa dostal ďalej od môjho 
sveta a bližšie k tomu ich, som sa cítil viac a viac nesvoj. 
Každým krokom som sa ponáral hlbšie a hlbšie do seba. 
Svetlo hviezd už presvecovali svetlá pouličných lámp. Cítim 
tu takú umelosť okolia. Kedysi krásne záhradky a okenice 
plné kvetov teraz vystriedali dvojmetrové kamenné múry, 
kamery a obrovské železné brány. Krása tejto dedinky je 

už zabudnutá v minulosti. A bola naozaj krásna, ako mi ju 
opisoval dedko. 

Prišiel som k nášmu domu. Vysoký plot. Dvojitá železná 
brána. Hranaté tvary. Za plotom dokonale uhladený, ko-
bercový trávnik. Tak tu bývam. Už keď som otváral dvere, 
počul som matku kričať: „Kde si bol? Kde máš mobil?“ ho-
dila do mňa úplne nový mobil.

„Bol som vonku a vieš, že nemám mobily rád, lebo...“
„Nemáš ich rád? Volala mi tvoja triedna! Dnes si jej 

zasa priniesol nevyplnený test, vysvetlíš mi, čo to má zna-
menať?“

Nevedel som to vysvetliť. Nevidel som význam v tých 
otázkach. V tom, ako vypočítať rovnicu, neviem ani, aké 
nerastné suroviny sa ťažia v Poľsku, či ako si vyrátam úrok 
v banke. Tak som mlčal. Pozeral som sa jej do očí a moje 
vnútro kričalo: Mami! Tieto veci ma nezaujímajú!

„Nemáš mi čo povedať? Ako chceš! Pôjdeš do letnej 
školy!“ povedala ešte viac nahnevaným tónom.

Celé leto mám byť zavretý v hnusnej pochmúrnej budo-
ve? A učiť sa rovnice a iné hlúposti? NIE!

„Choď do svojej izby a porozmýšľaj o sebe!“ zvrieskla 
na mňa.

Bez slova som vykročil. Navonok úplne pokojný, ale 
vnútri som cítil neopísateľný súboj. Držal som svoje ja na 
uzde. Chcel som jej vykričať, ako sa cítim. Namiesto toho 
som sa potichu vybral do svojej izby, zavrel za sebou dve-
re, hodil sa na posteľ a zhlboka dýchal. Chytila ma hroz-
ná triaška. Všetko sa zrazu vyplo. Myseľ. Emócie. Pocity. 
A ja som sa pozeral z kútika svojej duše, ako si do batohu 
hádžem veci. Bol som v totálnom tranze. Ako keby som to 
nebol ja, no pritom som si uvedomoval, že k tomu muselo 
prísť. Muselo sa to stať. Ako ráno musí vyjsť slnko. Ako keď 
musíme dýchať. Muselo sa to stať.

Vyskočil som von oknom. Mal som izbu asi dva a pol 
metra nad zemou, takže to nebol problém, a poberal sa 
preč. Preskočil som plot. Vtedy mi došlo, čo vlastne robím. 
Budú plakať. Budú sa trápiť. A ja – ja ich milujem. Milujem 
ich, ale nechcem stratiť samého seba. Niečo ma ťahalo. 
Dobrodružstvo, bezcieľnosť a cesta. Musím ísť. Vzdiale-
nosť medzi najťažším a najľahším je veľmi malá. Vyhŕkli 
mi slzy. Napoly slzy šťastia a napoly slzy ľútosti. Išiel som 
však ďalej. Šiel som na železničnú stanicu. Prvý ranný vlak 
odchádzal o 20 minút. Musím ísť čo najďalej dopravnými 
prostriedkami a potom... A potom po svojich. Na šťastie 
som vreckové nikdy na nič nemíňal. Nemal som potrebu 
mať značkové hlúposti, elektroniku či iné veci, ktorými sa v 
škole chválili moji spolužiaci. Myslím, že raz aj oni prídu na 
to, že to, čo považujú za svoju osobnosť, nie je to, čo majú 
na svojom tele. Prišiel vlak. Piskot bŕzd ma prebral z myš-
lienok. Viečka očí mi čím ďalej viac oťažievajú. Po nastú-
pení do vlaku pociťujem, akoby mi z pliec spadla obrovská 
ťarcha. Som tu. Dokázal som to, pomyslel som si. Viečka 
ma prekonali. Uzatvorili dnešný deň do spomienok a ča-
kajú na nový. Na nový deň. Deň slobody. Pár dní mi trvalo, 
než som sa dostal ďalej od civilizácie. Musel som prejsť pár 
miest a rodičom poslať list, v ktorom som všetko vysvetlil. 
Samozrejme, plánujem sa vrátiť, no skôr na návštevu, ako 
nastálo, pretože mojím domovom je teraz svet. Ako tu te-



25KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

raz ležím a všetko si uvedomujem, nemám strach. Nemám 
pochybnosti. Už viem. Cítim to. Môj zmysel života. Ja a 
nebo. Moje nebo na zemi. Teraz to cítim. Som...

BERKO, R.: Viac ako útek. In: Mladá slovenská poviedka 2014 –
zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže mladých autorov.  

Zost.: M. Žabenský a M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 49 

Barbara Vojtašáková

Kto proti prírode?

Zatiaľ, čo som sa ju snažila usmažiť pohľadom a vsu-
gerovať jej, nech povie nie, ona sa len usmiala a pri-
kývla. Všetky moje nádeje zlyhali. Kebyže odmietne, 

musela by som s ňou zostať doma. Mama nám prikáza-
la, aby sme si zobrali niečo na hlavu, išli sa obuť, zamkli 
a o desať minút aby sme boli u babky. Lucia z neznámych 
dôvodov očervenela, vybehla hore schodmi a zamkla sa 
v kúpeľni. Niekedy ju nechápem. Zatiaľ čo som na ňu ča-
kala, stihla som na mobile prejsť sedem kôl nejakej šialene 
primitívnej hry. Keď sa konečne vyterigala, musela som na 
ňu vyvaliť oči. Dokonalý účes, dokonalý make-up. Ešte aj 
zuby mala belšie. 

„Dievča, hrablo ti? Veď ideme po seno. P-o-s-e-n-o! 
Chápeš? Bude tam plno komárov, kadejakej hávede, ale 
najmä otravné „bonky“ (je to hrozne dotieravý hmyz, kto-
rý vám vycicia krv a na tele zostane červená mapa, ktorá 
spuchne a potom strašne svrbí) a navyše – vzduch na od-
padnutie!“ chytala som sa za hlavu. 

Na hádky nebol čas. Schmatla som ju za ruku a rýchlo 
som zamierila von. Snažila sa mi niečo povedať, ale neda-
la som jej príležitosť. Po pár sekundách mi bliklo. Zabudla 
som zamknúť. V tej chvíli by na mňa bola moja učiteľka 
telesnej určite pyšná. Škoda, že ma nevidí.

Keď som víťazoslávne pretrhla cieľovú pásku, už všetci 
čakali. Lucia sa prezieravo blížila k tej veľkej vrčiacej veci. 
Všetci členovia našej posádky prekvapene civeli na jej ob-
lečenie a vrtké sandále. Podišla som ku traktoru a vyšvihla 
sa na sedačku. Kamarátka išla opatrne za mnou a snaži-
la sa zašpiniť čo najmenej. Opatrne sa posúvala ku mne 
a keď bola v bezpečnej zóne, uvoľnene si sadla na železnú 
sedačku a... vykríkla. Traktor bol celý čas na slnku, preto 
bol trochu horúci, ale sedieť sa na ňom dalo. 

„Ja... Radšej idem na vlečku,“ zajachtala. 
Už vtedy som sa bála o jej zdravie. Ale ani netušila, 

aké rodeo sa pre ňu začne. Cesta bola hrboľatá a vlečku 
tak nadhadzovalo, že každú chvíľu som mala pocit, že ju 
vypľuje na zem. Keď sme o pár minút zastali, bola ako bo-
hyňa Nut. Až na ten rozdiel, že nebola posiata hviezdami, 
ale modrinami. Účes mala stále v perfektnom stave, aj 
keď prešiel poriadne ťažkou skúškou (aké tužidlo dočer-
ta používa?). S ťažkosťami a čudným výrazom na tvári sa 
zošmykla z dedovej krásavice. Postavila sa a hrdinsky sa 
oprela o hrable, ktoré som jej podstrčila. Opatrne začala 
napodobňovať moje pohyby, ale veľmi jej to nešlo. A to 
mala najlepšie hrable zo všetkých! Dedo ich týždne šmir-

gľoval, aby som si ako jeho jediná vnučka náhodou nepo-
škodila ručičky. Prevrátila som očami, chytila jej ruky, ktoré 
mala ležérne položené na hladkej palici a začala jej ukazo-
vať aspoň trochu, čo má robiť. 

„Áu! Môj palec!“ prekvapene som pozrela na úplne 
hladké hrabličky. Tak to je super, ak si aj takto dokázala 
zabiť drízgu. 

„Čo ťa nezabije, to ťa posilní, vyberieš si ju potom!“ vy-
slovila som obľúbenú, aj keď trochu otrepanú a klišé frá-
zu. Viem, že som jej vtedy veľmi nepomáhala, ale nech si 
zvyká. Vrátila som sa k práci a Luciu som nechala ďaleko 
za sebou. Keď som sa po chvíli pozrela za seba, vo vlasoch 
mala plno sena, nohy doškriabané do krvi, ale začalo jej to 
ísť. Znovu vykríkla. Nemusela ani hovoriť, čo sa stalo.

„Nenariekaj! Nechtík ti dorastie!“ posmešne som od-
vrkla.

V podstate až na tie drobné komplikácie to išlo celkom 
dobre. Seno bolo na vlečke. Už len zahrabať, keď sa tu zra-
zu začali na oblohe zbierať mraky. Babka nespokojne po-
krčila nosom a dedko chytil druhý dych. Rýchlo sme fúru 
sena pritiahli pavonzom (veľkým dreveným klátom, aby 
sme to po ceste nestratili) a ešte väčšou  rýchlosťou sme 
naskočili na traktor (Lucia sa radšej vyhla vlečke veľkým 
oblúkom) a zamierili domov.

Po pár sekundách som na ruke pocítila niečo studené. 
A  znova. O chvíľu sa už z neba lial hustý dážď. Ani netuší-
te, ako som preklínala fakt, že ako jediní v dedine nemáme 
na traktore strechu. Smutne som pozrela na seno, ktoré 
sme tak krvopotne sušili a zbierali. Komín pľul z veľkých dl-
hých úst čierny dym. Dedo udržiaval na tachometri takmer 
najväčšiu možnú rýchlosť, dúfajúc, že nejaké seno ešte za-
chráni.

Prechádzali sme okolo susedovho domu a niečo ma 
okamžite prebralo z tranzu. Čierne nevyspytateľné oči, 
havranie vlasy (s nádychom strieborna) a... žiadne trič-
ko. Lucia s roztečenou špirálou, zničeným make-upom 
a úplne rozpadnutým účesom (konečne) akoby upadla 
do hypnózy. Hlavou mi prebehlo, že podľa toho v akom 
je stave, mám o sokyňu menej. Bola z neho ešte viac 
mimo ako ja, a to už je čo povedať. V tej chvíli sa jej 
tuším zastavilo srdce (ja sa musím priznať, že som to 
zvládala o čosi lepšie), pretože sme zazreli aj dokonale 
biele rovné zuby. 

Možno vyzerá, že ju vôbec nemám rada, ale nie je to 
pravda. A to aj napriek tomu, ako to nakoniec dopadlo. 
Keď o dva týždne odišla, zhodou okolností mi zablikal face-
book. Prekvapene som nadvihla obočie. Patrik (ten, čo sa 
na nás ako zmoknuté kury pozeral), mi píše, iba keď niečo 
potrebuje (nanešťastie). Nebolo to inak ani v tomto prípa-
de. Pýtal sa ma na meno toho dievčaťa, čo pri mne sedelo 
na traktore, keď sme sa za dažďa vracali domov. Potom 
chcel vedieť aj jej telefón a facebook. Unudene som ča-
kala, kedy sa ma spýta na jej rodné číslo. Lucia mi potom 
o týždeň volala, že mi veľmi pekne ďakuje. Už si dokonca 
dohodli aj rande! A mne nezostávalo nič iné, iba zaľúbiť sa 
do niekoho iného. 

VOJTAŠÁKOVÁ, B.: Kto proti prírode?. In: Mladá slovenská po-
viedka 2014 – zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže mladých 

autorov. Zost.: M. Žabenský a M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 28 
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Nový minister hospodárstva
Prezident Andrej Kiska 

vymenoval 16. júna 2015 
za nového ministra hospo-
dárstva JUDr. Vazila Hudáka. 
Jeho vízie do budúcna sú 
v posilnení energetiky na Slo-
vensku. Podľa jeho názoru by 
mal štát viac popracovať na 
vylepšeniach v tomto sme-
re a taktiež dokončiť výstav-
bu dvoch blokov elektrárne 
v Mochovciach. Aj napriek 
tomu, že sa blížia ďalšie par-

lamentné voľby, chce nový minister zlepšiť prostredie pre 
podnikateľov. V minulosti sa Vazil Hudák venoval finanč-
níctvu a manažmentu. (bj)

Slovenský prezident dostal dar na rozlúčku  
zo susedného Poľska

V druhej polovici júna sa v prezidentskom paláci lúčil 
slovenský prezident Andrej Kiska s poľskou hlavou štátu 
Bronisławom Komorowským, pretože jeho volebné obdo-
bie sa blíži ku koncu. Slovensko-poľskú spoluprácu zhod-
notili ako dobrú, pričom obaja deklarovali vieru, že po 
nástupe Andrzeja Dudu tieto vzťahy pretrvajú na rovnakej 

aj krajiny V4, vrátane Slovenska, hlasovali proti tomuto 
návrhu. Slovensko však napriek tomu prispeje k riešeniu 
situácie s migrantmi, a to tak, že zvýši počet utečencov, 
ktorým pomôže s presídlením do ich cieľovej krajiny a po-
môže Rakúsku, ktoré má problémy s vysokým počtom 
azylantov. Tí by mohli byť následne na istý čas umiestnení 
na Slovensku. Rezort vnútra má v pláne taktiež podporo-
vať aktivity slovenských charitatívnych organizácií, ktoré 
budú pomáhať sýrskym kresťanom. (mm-m)

V oblasti stredného Slovenska premávajú 
cyklovlaky

Počas sezóny, v rámci úvodného projektu, budú na tra-
se zo Zvolena do Hronca a Zvolena do Banskej Štiavnice 
premávať tzv. cyklovlaky. Projekt cyklobusu už úspešne 
funguje v Banskej Bystrici od 4. júla. Jeho pôsobenie však 
cyklistickí nadšenci rozšírili aj na cyklovlaky, ktoré jazdia 

úrovni. Bronisław Komorowský obdaroval nášho preziden-
ta ich spoločnou fotografiou a lúčiac sa so svojím voleb-
ným obdobím mu poprial veľa šťastia v ďalšej vzájomnej 
slovensko-poľskej spolupráci. (bj)

Slovensko a utečenci
V poslednej dobe kulminuje v Európe problém s ute-

čencami, ktorí utekajú na starý kontinent najmä z Afriky, 
ale aj z iných južných oblastí, predovšetkým z tých, kde 
prebiehajú vojny. Keďže sa počet týchto ľudí hľadajúcich 
lepší život rapídne zvyšuje a pohybuje sa v desiatkach ti-
sícov, musela sa začať problémom zaoberať aj Európska 
únia. Pôvodný návrh na prerozdelenie utečencov podľa 
stanovených kvót do jednotlivých krajín neprešiel, keďže 

po spomínaných trasách. Banskobystrický autobus sa teší 
veľkej obľube nielen od náročnejších cykloturistov, ale aj 
rodín s deťmi. (bj)

Slovensko smúti za hereckou legendou 
Ladislavom Chudíkom

Slovenská divadelná scéna prišla o významnú hereckú 
osobnosť, Ladislava Chudíka, ktorý zomrel 29. júna 2015 
v úctyhodnom veku 91 rokov. Rodák z Banskej Bystrice 
študoval na Bratislavskom konzervatóriu a v roku 1946 sa 
stal členom Slovenského národného divadla v Bratislave. 
V rokoch 1946-1951 bol členom činohry na Novej scéne 
v Bratislave. Bol tiež docentom na Univerzite a neskôr mi-
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nistrom kultúry. Obyvatelia Česka aj Slovenska dlhé roky 
obdivovali jeho talent. Jeho tvorba sa vyznačovala doko-
nalým stvárnením vonkajšieho a vnútorného sveta postáv. 
Pôsobil aj na pozíciách recitátora a zároveň vytváral nové 
charaktery postáv. K jeho najúspešnejším  postavám, ktoré 
stvárnil, možno priradiť doktora Sovu zo seriálu Nemocni-
ca na okraji mesta. Od roku 2005 bol však viackrát hospi-
talizovaný. Po zlepšení zdravotného stavu opäť vystupoval 
v divadelných predstaveniach. V roku 2007 sa nostalgicky 
vrátil do nakrúcania seriálu Nemocnica na okraji mesta, 
avšak kvôli svojim zdravotným problémom z minulosti sa 
objavil len v jednej časti. V pamäti ľudí na slovenskej, ale 
aj českej scéne ostane zapísaný ako významný učiteľ, ta-
lentovaný herec a inšpiratívna osobnosť. Česť stretnúť sa 
s týmto významným umelcom počas jeho života malo aj 
naše oravské divadielko Ondrejko z Podvlka (na obrázku). 
(bj)

Zamagurské folklórne slávnosti
V nádhernom prostredí pod Troma korunami sa v miest-

nom amfiteátri tak ako každý rok v tretí júnový víkend 
uskutočnili Zamagurské folklórne slávnosti. Organizátori si 
pre tento 39. ročník pripravili mnoho zaujímavých hudob-
ných spestrení pre folkloristov, napríklad folklórne súbory 
Vrchovina zo Starej Ľubovne, Čačina zo Spišskej Novej Vsi, 
Šarišan z Prešova, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kycze-

Helenine oči a Brouci z Prahy. Program bol zároveň obo-
hatený o trhy s ľudovými remeslami. V tomto roku boli 
pritom Zamagurské folklórne slávnosti skrátené len na 
dva víkendové dni. Napriek tomu sa domáci folkloristi zo 
Spišskej Starej Vsi zišli už v piatok a po sv. omši pripravili 
pred miestnym kostolom tradičnú tanečnú pozvánku pre 
návštevníkov. (bj, mm-m)

V medzinárodnej súťaži v sklomaľbe úspešní 
aj Slováci

Dielo rúk a srdca. Pod týmto názvom vyhlásilo  Regio-
nálne kultúrne stredisko v Bielsku-Bialej v spolupráci 
s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne me-
dzinárodnú súťaž v maľbe na sklo, určenú všetkým záu-
jemcom o túto výtvarnú techniku zo Slovenska i z Poľska. 
Do termínu uzávierky súťaže svoje práce odoslalo 87 do-
spelých a 340 detských autorov. Medzinárodná odborná 
porota tak v dvoch kategóriách 26. mája v Bielsku-Bialej 
hodnotila viac ako 500 invenčných sklomalieb. Porota vy-
slovila uznanie organizátorom za dôslednosť dodržania 

ra“ Legnica z Poľska, Piniava Ukmerge z Litvy, Osturňáčik 
z Osturne, Zemplín z Michaloviec, Železiar z Košíc, či ľu-
dovú hudbu Muzička z Bratislavy. Taktiež vystúpila kapela 

tém, ktoré vychádzali z tradičných námetov a zobrazení. 
Súťaž prezentovala vysokú a vyrovnanú umeleckú úroveň 
tvorcov a ich potenciál tvorby aj v ďalšom období. Cieľ vý-
tvarného projektu sa tak jeho iniciátorom vydaril. Súťažné 
práce nadviazali na ľudové umenie charakteristické pre 
obidve krajiny. V kategórii dospelých získala cenu Jana Mi-
chalková z Humenného a ocenenie Martina Chudjaková zo 
Sihelného. V kategórii detí získali vecné ceny Andrea Anta-
lová, Norbert Dulík a Lukáš Prekop zo Základnej umeleckej 
školy P. M. Bohúňa z Dolného Kubína a vecné ocenenia 
ďalší šiesti žiaci tejto školy. Súčasťou projektu bola i rea-
lizácia celkom päťdesiatich tvorivých dielní. Časť z nich sa 
pod vedením poľských a slovenských lektorov uskutočnila 
i na Orave a Kysuciach – v Dolnom Kubíne, Vyšnom Ku-
bíne, Nižnej, Trstenej, Námestove, Oravskom Podzámku 
a v Čadci. Posúťažná výstava časti ocenených prác bola 
realizovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Žilinského samosprávneho kraja od 3. júla. Otvorenie 
výstavy bude spojené s odovzdaním cien slovenským au-
torom. (PhDr. Miroslav Žabenský)
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Pracovné stretnutie gminy Jablonka  
s mestom Trstená 

Dňa 2. júla 2015 sa na úrade gminy Jablonka konalo 
pracovné stretnutie vojta gminy Jablonka Antoniho Karla-
ka s primátorom mesta Trstená Jurajom Bernaťákom. Na 
stretnutí sa zúčastnili aj zástupca vojta Bołeslaw Wójcik, 
pokladníčka gminy Danuta Sarniak a tiež pracovníci úradu 
gminy Jablonka a úradu mesta Trstená. 

 KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY

Deň detí v základnej škole v Harkabúze
V základnej škole v Harkabúze sa pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa detí konal zdravotný piknik vedený 
Máriou Sękovou, ktorá prihlásila túto školu do súťaže „Čas 
na zdravie“. Piknik sa skladal z troch častí: 

V prvej časti predstavili žiaci prírodovedného krúž-
ku základné zásady zdravého spôsobu života (šport, 
vyhýbanie sa hluku, dbanie o zuby). Ďalej jednotlivé triedy 
ukázali efekty svojej skupinovej práce.

Druhá časť bola veľmi chutná, pretože každá trieda 
mala za úlohu pripraviť výborné, zdravé jedlo. Prezentácia 
a degustácia jedál trvala dlhší čas. Jedlá boli rôznorodé: 
svieže, čerstvé šťavy, ovocné šaláty, zeleninové šaláty 
a tiež vajíčkovo-syrové loďky, paradajkové myši, hrozno-
vo-cibuľové palmy, jablkové kačičky atď.

Tretia časť sa odohrávala na školskom ihrisku, kde sa 
hralo niekoľko športových súťaží v dvoch vekových kategó-
riách. 

Ako všetci účastníci na záver potvrdili, piknik bol veľmi 
vydarený. (Ilona Traczyk-Bożek)

Počas stretnutia boli predstavené investičné plány 
oboch úradov. Cieľom stretnutia je vypracovanie koncep-
cie projektov, ktoré sú plánované v nasledujúcich rokoch 
v spoločnej spolupráci gminy Jablonka a mesta Trstená. (zs)

Svätojánske zvyky 2015
Dňa 21. júna 2015 sa v Orávke konali Svätojánske zvy-

ky, nadväzujúce na tradície pastierskeho sviatku na Ora-
ve v deň sv. Jána. Počas veselice, ktorá bola sprevádzaná 
spevmi, si mohli prítomní zmerať sily v zaujímavých sú-
ťažiach vo výrobe pastierskeho syra a pražení praženice. 
Súťaže sa zúčastnili tri družiny a prvé miesto vyhral tím 
„Koliba“ z Orávky. Počas tejto udalosti boli tiež udelené 
ceny v rámci literárnej súťaže, súťaže v prednese poézie 
a fotografickej súťaže. 

Na podujatí vystúpili aj súbory zo škôl v Orávke. Zúčast-
není si mohli pozrieť taktiež vystúpenia ľudových súbo-
rov. Nakoniec si publikum mohlo vypočuť koncert kapely 
„Siklawy“. (zs)

Krajanské deti v táboroch na Slovensku 
Metodické centrum UMB v Banskej Bystrici v spoluprá-

ci so Spolkom Slovákov v Poľsku zorganizovalo letné tábory 
pre deti z Jurgova, Krempách a z Nedece. 

Ako prvá sa uskutočnila Letná škola v prírode pre Slová-
kov žijúcich v Poľsku a Chorvátsku, v termíne od 26. 6. do 
5. 7. 2015. Na túto letnú školu sa prihlásilo 39 účastníkov 
zo základných škôl a gymnázií v Kacvíne, Nižných Lapšoch, 
Krempách a Novej Belej. Ubytovaní boli v hoteli Boboty vo 
Vrátnej doline. Jurgovské deti sa zúčastnili letného tábora 
v dňoch od 5.7. do 18. 7. 2015. Ubytované boli v penzióne 
Čierna pani v Martine. Na tento tábor sa prihlásilo 16 detí 
zo základnej školy v Jurgove.

Letná detská univerzita pre deti z Krempách sa usku-
točnila v termíne od 5. 7. do 13. 7. 2015. Deti tohto tábora 
boli ubytované v Študentskom domove Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 6 detí zo základnej 
školy v Krempachoch. Zato deti z Nedece za zúčastnili Let-
nej školy ľudového tanca v termíne od 5. 7. do 13. 7. 2015, 
ktorá sa konala v penzióne Biele vody v Osade Biele Vody 
nad Hriňovou. Prihlásilo sa na ňu 6 detí zo základnej školy 
v Nedeci. (zs)
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY

Deň detí v Kacvíne 
Dňa 13. júna 2015 Miestna skupina SSP v Kacvíne 

zorganizovala pre deti, ktoré sa učia slovenský jazyk, 
podujatie pri príležitosti dňa detí. Pripravený bol bohatý 
program: v dievčenskom kútiku si maľovali tváre a bolo tu 
ako v salóne krásy. Organizátorky ukazovali, ako sa nalí-
čiť, z čoho mali najväčšiu radosť dievčence. Nechýbal ani 
herný kútik, ten bol zase viac navštevovaný chlapcami, ale 
aj dievčatá sa zapojili do hry ako napr. Človeče nehnevaj 
sa, hrali kartové hry a iné. Všade hrala diskotéková hudba 
a tak si deti aj zatancovali. Okrem zábavy bolo pripravené 
aj pohostenie. Deti si grilovali klobásky a popíjali ich ľado-
vým čajom. Na konci podujatia každé dieťa odišlo s balíč-
kom, v ktorom sa nachádzali sladkosti a knihy, ktoré boli 
kúpené vďaka finančnej podpore Úradu pre zahraničných 
Slovákov. (dm)

A. Święty zozbieral informácie od najstarších osôb, ktoré 
si ešte pamätali  tieto osoby. Sú dokumentované taktiež 
fotografiami. Publikácia bola financovaná vďaka projektu 
pod názvom „Propagovanie a zachovanie lokálneho dedič-
stva vďaka vytvoreniu regionálnej izby DPZ v Nedeci a vy-
danie publikácie a renovácia zástavy“. Zrenovovaná zásta-
va je historickou pamiatkou Nedece. (dm)

XX. spišská vatra 
Dňa 5. júla t.r. sa v Nedeci  konala jubilejná XX. spiš-

ská vatra. Po rozpálení symbolickej vatry vojtom Gminy 
Nižné Lapše Jakubom Jamrozom nasledovala prehliadka 
folklórnych súborov z celého Spiša, ktorých sa na scéne 
vystriedalo 13: Honaj z Durštína, Malé Jedličky, Lapšanské 
fialôčky a Mladé Hajduky z Vyšných Lápš, Ciardasie i Kocie 
lapky z Čiernej Hory, Fridmanianie mladšia a staršia sku-
pina z Fridmana, Mali taniecnici a Zelený javor - mladšia 
skupina Krempachy, Cepelia Podhale – spišská skupina 
z Jurgova. Hosťujúcim súborom bol tohto roku súbor FS 
Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Po prvýkrát sa uskutoč-

Nedeckí fajermani
V marci tohto roku uzrela svetlo sveta kniha Niedziyc-

kie fajermani. S iniciatívou napísania histórie nedeckého 
dobrovoľného požiarne-
ho zboru prišiel predse-
da DPZ v Nedeci Adam 
Świety. Kniha predstavuje 
činnosť DPZ od vzniku až 
po súčasnosť. Jej hlavným 
cieľom bolo zachovanie 
pamiatky na tých, ktorí 
boli v radoch DPZ a už nie 
sú medzi nami a na osoby, 
ktoré sa významne podie-
ľali na vzraste obce Nede-
ca. V tejto knihe sú spo-
menuté osoby, ktoré si to 
v plnom rozsahu zaslúžili. 

nila súťaž spišských hudieb. Do nej sa prihlásilo 11 hu-
dieb, z toho dve vystúpili mimo súťaže. V detskej kategórii 
vystúpili 2 detské ľudové hudby a v kategórii dospelých  
7 kapiel. V detskej kategórii 1. miesto patrilo Františkovi 
Wesołowskemu, Jánovi Wesołowskemu a Matušovi We-
sołoskemu, 2. miesto si vybojovala detská ľudová hudba 
z Jurgova. V kategórii dospelých prvé miesto získala ľudo-
vá hudba z Čiernej Hory, 2. miesto obsadila hudba z Jurgo-
va a 3. miesto patrilo vyšnolapšanskej ľudovej hudbe. (dm)
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Blahoželáme
V deň Vašich krásnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením:
veľa zdravia, lásky,
žiadne starosti, žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat a z celej rodiny,
prajeme krásne narodeniny.

Narodeninový pozdrav do To-
ronta pre krajanku Margitu Ko-
valčíkovú z Tribša, ktorá 14. júna 
oslávila 77. narodeniny zasielajú 
dcéry, synovia, vnúčatá, Irena zo 
Slovenska, celá rodina z Tribša, 
z USA a z Kanady.

***
Drevenú svadbu, teda 5 rokov manželského života, 

oslávili v júni tohto roku  Jozef a Małgosia Cervasovci  
z Novej Belej. Pri tejto príležitosti gratuláciu Jozefovi zasie-
la manželka. 

Či šťastie človeka 
sa meria rokmi?
Či toľko je šťastia, 
koľko prešlo jari?
Ak áno, ver mi, 
že život bol pre nás láskavý
5 rokov, zím, a jesení
spoločných povinností, lásky
a znoja, dúfam, 
že sa nič nezmení,
že pred nami 
sú ešte roky „pokoja“.
Čo môžem Ti priať 
na to naše výročie?
Veľa šťastia, zdravia a ďalších 
prekrásnych chvíľ strávených spoločne.

To Ti praje manželka Gosia a dcérky Zuzanka a Anička.

***
Dňa 6. júna pred 50 rokmi si lásku prisahali Žofia (rod. 

Gelatová) a Andrej Hyłovci a tohto roku v kruhu svojich 
najbližších oslávili krásne zlaté jubileum. Pri tejto príle-
žitosti im krajania, miestna skupina SSP v Krempachoch  
i celá rodina želajú všetko najlepšie.

To tiché ÁNO na obežnej  dráhe krúži,
obrúčky zašli, zošúchaný monogram. 
Pripadol biely sniežik do kytice ruží,
svadobný pochod, príhovor a zvonkohra. 
Vyzváňa 50 rokov, prelúdiá na organe. 
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame. 
Keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň. 
A znova, ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet. 
Zlatý pozdrav už len ku diamantu sa chýli. 
Prítulné slová. Ó ten najvzácnejší vzlet.

***
Pošepkal nám malý škriatok,  
že budeš mať pekný sviatok,  
že osláviš veľký deň,  
ktorý patrí tebe len.  
Prajem ti teda zdravia,  
šťastia hromadu,  
a vždycky dobrú náladu.

Dňa 12. júla t.r. oslávi-
la krásne 5. narodeninky  
Zuzanka Pavlíková z Čiernej 
Hory. K sviatku jej všetko naj-
lepšie prajú jej bratranci.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil Ondrej Ondrek, kto-

rý prispel k náprave akordeónu pre divadielko Ondrejko 
z Podvlka sumou 100,- PLN. Srdečne darcovi ďakujeme. 

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispie-
vať 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.

***
Dňa 16. júla t.r. sa dožíva 72 rokov krajanka Karolína 

Tvardošová z Čiernej Hory. Pri tejto príležitosti jej vnuci 
posielajú narodeninové blahoprianie:

Nech každý deň
je pre Vás slávnostný,
a úsmev nevymizne,
zdravie nech Vám slúži
ešte dlhé roky,
Pán Boh nech požehnáva
všetky Vaše kroky,
a šťastie nech ovládne
ešte ďalšie roky.
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50. výročie kňazstva  
otca Šebastiána Košúta 

Dňa 27. mája 2015 oslávil zlaté kňazské jubileum dôstojný 
pán Šebastián Košút, rodák z  Čiernej Hory na spišskom Zama-
gurí. Narodil sa 16. novembra 1941. Základnú školu absolvoval 
v  rodnej obci, stredoškolské štúdia na Všeobecnovzdelávacom 
lýceu so slovenským vyučovacím jazykom v  Jablonke. Následne 
študoval v  Kňazskom seminári vo Varšave. Po jeho absolvovaní, 
dňa 27. mája 1965 prijal kňazskú vysviacku. Prvé miesta, na 
ktorých pôsobil, boli v  Poľsku. Popri kňazských povinnostiach 
učil aj náboženstvo. Okrem toho však spolupracoval s  poľskou 
protikomunistickou tajnou organizáciou Ruch, čo bolo v tom čase 
nelegálne, a preto bol v júni 1970 zatknutý. Odsedel si jeden rok. 
Po prepustení z väzenia spolu s kňazmi Stanisławom Ługowským 
a  Jerzym Borsom organizoval tajných kuriérov náboženskej lite-
ratúry z Poľska na Slovensko. 

V roku 1980 si ho z Varšavskej diecézy vyžiadal ako po-
mocníka a sekretára pre slovenskú agendu – t.j. pre pre-
nasledovanú Cirkev v našej vlasti, biskup Pavol Hnilica SJ.  
Veľmi ochotne a nezištne pomáhal všetkým utečencom 
z Východu, najmä zo Slovenska. 

Okrem iných povinností bol páter Šebastián kaplánom 
pre utečencov v azylovom záchytnom tábore v Latine, kto-
rý sa nachádzal 60 km južne od Ríma. V službách biskupa 
Hnilicu a utečencov bol otec Šebastián až do „prevratu“ 
v novembri 1989. Do roku 2014 bol farárom v Marano 
Equo v diecéze Tivoli neďaleko Ríma. V decembri 2013 pri-
jal vysoké štátne poľské vyznamenanie - Dôstojnícky kríž 
Rádu Obrodenia Poľska. Prezident Poľskej republiky Bro-
nisław Komorowski rozhodnutím č. 340/2011 poctil Otca 
Šebastiána za jeho mimoriadny prínos k demokratickým 
zmenám v Poľsku. 

V súčasnosti žije na odpočinku v Dolnom Ohaji, v miest-
nom Dome seniorov. Vypomáha vo farnosti najmä sláve-
ním svätých omší a pastoračnej služby pre klientov Domu 
seniorov, ale rád sa zúčastňuje aj na živote farnosti a po-
máha pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.

Jubilantovi prajeme v mene všetkých krajanov veľa Bo-
žích milostí, zdravia, šťastia a pokoja.

Dominik, nepozeraj spiatky, 
teš sa z krásnej šesťdesiatky. 
Veď život rýchlo letí ako šíp, 
ako ho najlepšie 
prežiť nevie nik. 
Nech krásne spomienky 
z mladosti sa k tebe vrátia 
a všetky zlé sa navždy stratia. 
Nech tento krásny deň, 
dá ti úsmev a radosť len. 
Nech každý ďalší rok, 
dá ti len šťastný krok. 
Nech navždy 
tvoja dobrá duša rastie, 
nech ti dá Pán Boh 
lásku a šťastie.

Pri príležitosti 60. narodenín, ktoré podpredseda SSP  
Dominik Surma oslávil dňa 26. júna t.r., mu všetko najlep-
šie, veľa zdravia, lásky rodinnej pohody a úspechov v práci 
na krajanskej pôde prajú

ÚV SSP v Krakove, redakcia Život, Obvodné výbory na Spiši 
a Orave i všetci krajania

***

Drahý náš brat, švagor a ujo, prijmi od nás, blahože-
lanie k 25. výročiu kňazskej vysviacky. Prajeme Ti a do 
ďalších rokov vyprosujeme, nech pevné zdravie, hojnosť 
milostí a lásky Nebeského Otca i darov Ducha Svätého Ti 
i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech Sila 
prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú 
Ti každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo 
pre nás a Tvoje ovečky robíš.

Pán Boh zaplať a nech Ťa Pán Boh živí!
Blahoželanie k 25. výročiu kňazskej vysviacky zasielajú 

dp. Jurajovi Szwarcovi, krajanovi z Vyšných Lápš, ktorý sú-
časne pôsobí vo farnosti v Sudomeřicach v Čechách 

sestry a brat s rodinami a pripája sa ku blahoželaniu  
 rodina Krzysikova
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Ukončenie kurzov 
slovenského jazyka  
v Slovenskom inštitúte

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom júna 
uskutočnilo slávnostné ukončenie celoročných kur-
zov slovenského jazyka. V tomto ,,školskom roku” 

boli účastníci dlhodobých kurzov rozdelení do troch skupín 
podľa stupňa ovládania slovenčiny – pre začiatočníkov, 
stredne pokročilých a pokročilých. Okrem výučby jazyka 
mali frekventanti počas celého obdobia možnosť pozrieť si 
slovenské filmy, vypočuť slovenskú hudbu a využívať kniž-
nicu inštitútu.

Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novot-
ný v príhovore k úspešným absolventom vyjadril presved-
čenie, že si počas kurzu nielen zdokonalili svoje jazykové 
schopnosti, ale sa aj dozvedeli množstvo nových infor-
mácií o slovenskej kultúre, histórii i súčasnosti. Súčasťou 
podujatia bolo hudobno-dramatické pásmo v podaní diva-
delného zoskupenia Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, pri sle-
dovaní ktorého si absolventi kurzu precvičili nadobudnutú 
slovnú zásobu.

Ľudmila Miller

Slovenské Klimaty  
v Sosnovci

V o štvrtok 21. mája t.r. sa na Filologickej fakulte Sliez-
skej univerzity v Sosnovci konalo stretnutie s pani 
Kamou Margielskou, šéfredaktorkou vydavateľstva 

Książkowe Klimaty. Vydavateľstvo bolo založené v roku 
2013 vo Vroclavi a ponúka čitateľom  poľské vydania kníh 
stredo- a južnoeurópskych súčasných spisovateľov. Me-
dzi inými české, bulharské, grécke, turecké či slovenské, 
v známej nielen slovakistom sérii – Słowackie Klimaty. 

Pani Kama Margielska veľmi ochotne prijala pozvanie 
do Inštitútu slovanských jazykov v Sosnovci a vo štvrtok 
21. mája súhlasila s prednáškou pod názvom: „Ako úspeš-
ne debutovať ako prekladateľ beletrie“. Prednáška bola 
veľmi pútavá, najmä pre študentov nášho Inštitútu, ktorí 

mali možnosť ju vnímať z pohľadu budúcich prekladateľov. 
Okrem mnohých rád, ako uspieť ako prekladateľ, aj o tom, 
čo sa určite nesmie robiť, pani Margielska rozprávala tiež 
o práci vydavateľa a o najbližších vydavateľských plánoch 
medzi inými o preklade Olgi Stawińskiej „Dom Hluchého” 
spisovateľa Petra Krištúfka. Okrem toho, mnohí študen-
ti boli zvedaví, ako vyzerá práca vo vydavateľstve, a akú 
majú šancu ako budúci, potenciálni zamestnanci Sloven-
ských Klimatov. Pani K. Margielska odpovedala, že vydava-
teľstvo nehľadá iba skúsených prekladateľov. Najčastejšie 
stačí len ochota, vášeň a kreativita k práci, ale aj trochu 
talentu a „chémia medzi knihou a prekladateľom“, ktorá 
veľmi často ovplyvňuje úspech knihy. My teda pevne ve-
ríme, že sme na tej správnej ceste stať sa úspešnými pre-
kladateľmi.  

Anna Glesel

 ČITATELIA – REDAKCIA
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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.
•  júl – 28.07.2015
•  august – 25.08.2015
•  september – 29.09.2015

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

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

Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navští venia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 

hod., fi liálka Tatranská Javorina - kostolík sv. Anny 
o 11.00 hod.

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

ODIŠLI OD NÁS

•  október – 27.10.2015
•  november – 24.11.2015
•  december – 29.12.2015

Dňa 3. júna 2015 zomrela v Tribši vo 
veku 91 rokov krajanka 

HELENA LOJEKOVÁ 
rodená Modlová

Zosnulá bola čitateľkou časopisu Ži-
vot a členkou miestnej skupiny Spolku 
Slovákov v Poľsku. Odišla od nás dobrá 

krajanka, matka, babka, prababka, svokra, teta a suseda. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
 MS SSP v Tribši

Dňa 25. mája 2015 zomrel v Dol-
nej Zubrici vo veku 55 rokov krajan

CZESŁAW BOSÁK
Zosnulý bol synom predsedu 

miestnej skupiny v Dolnej Zubrici 
Vendelína Bosáka. Odišiel od nás 
dobrý krajan, milovaný manžel, syn, 
otec, svokor, brat, starý otec a zať. 
Nech odpočíva v pokoji!

Kinga preberá odmenu
Dňa 19. júna 2015 Boli na Maľoposkom vojvodskom úra-

de odovzdávané ceny pre účastníkov výtvarnej súťaže 
„Počúvame mamu. Multi kultúrnosť u nás doma“, ktorú 
zorganizovala Kancelária vojvodu Malopoľského vojvodské-
ho úradu v Krakove. Z radov našich najmladších krajanov 
sa do súťaže zapojila Kinga Jędrzejczyk z Krakova, kt orá za 
svoju výtvarnú prácu prevzala odmenu z rúk Jolanty Nawa-
lany’ovej. (ms)

 ČITATELIA – REDAKCIA

Dňa 7. mája 2015 zomrel v Dolnej Zubrici vo veku 50 
rokov krajan

JOZEF KOZAK
Odišiel od nás dobrý krajan, syn, otec a svokor. Nech 

odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Dolnej Zubrici

Dňa 12. apríla 2015 zomrela v Hornej 
Zubrici vo veku 92 rokov krajanka

ANIELA KOVALČIKOVÁ
Odišla od nás dobrá krajanka, 

mama, babka a svokra . Nech odpočíva 
v pokoji!

Dňa 17. júna 2015 zomrel v Hornej 
Zubrici vo veku 77 rokov krajan

JOZEF MIŠINEC
Odišiel od nás dobrý krajan, manžel, 

otec, dedko, svokor a brat. Nech odpo-
číva v pokoji!

Rodine zosnulých vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Hornej Zubrici
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Milé deti,
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prečítali ste si už dokončenie dnešného rozprávkového príbehu? Pospájajte teda čísla od 1 do 22 
a objaví sa pred vami jeden z rozprávkových škriatkov. Toho pekne vymaľujte a doplňte tajničku, aby 
sme sa dozvedeli, čo deti  radi robia. Obrázok s tajničkou nám pošlite do redakcie Život a my vás odme-

níme peknými slovenskými knižkami. V júni sme odmenili: Kingu Jędrzejczyk z Krakova a Oskara Zarębczana z Novej Belej.
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Dokončenie z č. 6.

Andrejka úplne zabudla, že chcela do trávy nakresliť 
púpavy. Škriatok Lučáno Nokijanotti   si skúmavo pre-
zrel obrázok a povedal:

„Kobaltová zeleň svetlá vytvára impresionisti cky pôso-
bivý jednoliaty celok...“

„Jój,“ zagúľal očami škriatok Chichotí k, 
„na toto nemám nervy, už mi škvŕka v ža-
lúdku!“

„Mám iba cukrík, dala mi ho tá milá 
pani z vrátnice,“ povedala Andrejka. 
Jej slová škriatkovia nepočuli, vkĺzli 
do veľkého zošita v pevných červe-
ných doskách, ležal na stole vedľa šál-
ky pani Fialovej. 

„Kam ste odišli, haló?“ hľadala An-
drejka škriatkov. „Pán Nokijanotti  , nevi-
deli ste Chichotí ka a Miláčika?“

Lučáno Nokijanotti   sedel na 
okraji šálky pani Fialovej a vdy-
choval vôňu kávy. Nie, ne-
smiem, musím odolať... 
chlip, chlip... Pán Noki-
janotti   vypil celú kávu 
pani Fialovej.

Andrejka sa po-
zrela pod stôl i pod 
stoličku, ale škriat-
kov nenašla. Prehľadala 
všetky štyri kúty zborovne, 
ale ani tam sa neschovávali.

„Cŕn, cŕŕŕn-cŕn-cŕn-cŕn,“ ozvalo sa 
z otvorenej zásuvky stola.

„Juj, či som sa zľakla!“
„Neboj sa, nepoznáš ma? Som Crnkáč a....“
„...bývaš a zvoníš v telefóne...“
„...v telefóne, cŕn, profesora literatúry,“ povedal Crnkáč 

a naširoko sa usmial. „Čo robíš?“
„Kamsi zmizli.“
„Kto?“ spýtal sa Crnkáč.
„Chichotí k a Miláčik.“
„Nemohli zmiznúť, my nikdy nemizneme, kde si ich vi-

dela naposledy?“
„Tam, na stole, kreslila som lúku,“ povedala Andrejka.
Červené dosky sa otvorili a z bieleho zošita vyskočili 

Miláčik a Chichotí k: „Paráda, koľko číslic, mňam!“
Zazvonilo. Dvere zborovne sa otvorili a postupne vchá-

dzali dnu všetci profesori. Profesorka Lietanková zisti la, že 
má neprijatý hovor. Priložila si telefón k uchu a letela na 

„Kobaltová zeleň svetlá vytvára impresionisti cky pôso-
bivý jednoliaty celok...“

„Jój,“ zagúľal očami škriatok Chichotí k, 
„na toto nemám nervy, už mi škvŕka v ža-

„Mám iba cukrík, dala mi ho tá milá 
pani z vrátnice,“ povedala Andrejka. 
Jej slová škriatkovia nepočuli, vkĺzli 
do veľkého zošita v pevných červe-
ných doskách, ležal na stole vedľa šál-

„Kam ste odišli, haló?“ hľadala An-
drejka škriatkov. „Pán Nokijanotti  , nevi-
deli ste Chichotí ka a Miláčika?“

Lučáno Nokijanotti   sedel na 
okraji šálky pani Fialovej a vdy-
choval vôňu kávy. Nie, ne-
smiem, musím odolať... 
chlip, chlip... Pán Noki-
janotti   vypil celú kávu 

kov nenašla. Prehľadala 
všetky štyri kúty zborovne, 
ale ani tam sa neschovávali.

„Cŕn, cŕŕŕn-cŕn-cŕn-cŕn,“ ozvalo sa 
z otvorenej zásuvky stola.

„Juj, či som sa zľakla!“
„Neboj sa, nepoznáš ma? Som Crnkáč a....“
„...bývaš a zvoníš v telefóne...“
„...v telefóne, cŕn, profesora literatúry,“ povedal Crnkáč 

a naširoko sa usmial. „Čo robíš?“

chodbu čosi súrne vybaviť. Aj z najtmavšieho 
kúta zborovne sa vynoril profesor matemati ky. 
Postavil sa k oknu a začal vyťukávať do svojho 
telefónu. Pani Fialová položila na stôl knihy 
a otvorila červené dosky, aby zapísala do kla-
sifi kačného hárku známky. Na stranách chýbali 
mená i čísla. Čo to, pomyslela si a prelistovala 
hárok zozadu. Nič, iba biele strany. Chyti la sa 
za čelo, vzala do ruky šálku, aby si odchlipla 

z kávy. Šálka bola prázdna. 
„To som blázon, žeby som ju už bola vypila?“ povedala 

nahlas. „Musím si urobiť ešte jednu, mám akúsi ťažkú hla-
vu.“ K Andrejke si prisadol profesor dejepisu a obráti l sa 
k pani Fialovej:

     „Len pokojne, Kvetka, sme všetci prepracovaní, 
ešteže sa blíži koniec školského roka.“

Na svoje miesto sa vráti la aj profesorka 
fi lozofi e Anna Múdra. Teraz si už An-

drejku všimla a chcela vedieť, čo 
pekné nakreslila. Nasadila si na 

nos okuliare, lebo bola ďa-
lekozraká, pro-
fesor dejepisu 
bol ti ež zve-
davý. Dvihol 

z nosa okuliare 
nad čelo, lebo bol 

krátkozraký. 
Na Andrejkinom 

obrázku sedeli na 
zelenej lúke škriatko-

via. Jeden v červenom 
klobúčiku a ružovými 

lícami, druhý sa chi-
chotal do popuku, tretí , 

v čiernom fraku, hľa-
del  na oblohu a tvá-

ril sa, že počúva spev 
vtákov a štvrtý Crnkáč. 

Do zborovne koneč-
ne vošla Andrejkina ma-

mička. 
     „Nenudila si sa? 

Ukáž, aké pekné lopti čky si 
nakreslila. Keď pôjdeme do-

mov, cestou sa zastavíme v ná-
kupnom centre a kúpim ti  také 

podobné.“
 „Mami, nekúpiš mi radšej mobil?“ opýtala sa Andrej-

ka. Ale na túto otázku nedostala odpoveď, opäť zazvonilo 
a profesori sa rozpŕchli do tried. 

     O niekoľko dní sa skončil školský rok. Žiaci z druhej 
Á nedostali vysvedčenia, lebo známky, ktoré mesiace 
zbierali, sa vraj strati li. Keďže Andrejka počúvala svojich 
rodičov na slovo, dostala k narodeninám malý telefónik. 
Počujete? Už zvoní: „Cilililink-cililink-cilililink-cililink...“ 
A z telefónu sa vykotúľal guľatý smiešny škriatok Cililinko. 
Ale o tom je iná rozprávka. 

texty a ilustrácie    Renáta Milčáková
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 ŠPORT

autor    Milica Majeriková-Molitoris
V  júni odohrali spišskí a  oravskí futbalisti posledné zápasy  vo 

všetkých troch triedach Podhalskej futbalovej podoblasti. Ako si 
počas tejto sezóny počínali?

V Triede A bol najúspešnejší futbalový klub Granit Czarna 
Góra, ktorý s jedenástimi víťazstvami, deviatimi pre-
hrami a šiestimi remízami skončil celkovo na siedmom 

mieste. Ak by sa pritom Čiernohorcom podarilo zvíťaziť v po-
slednom zápase, mohli byť ešte o miesto vyššie. Najlepším 
strelcom družstva bol Józef Milon s 11 gólmi. O tri miesta niž-
šie, na desiatom mieste, skončili futbalisti KS Łapsze Niżne, 
ktorí zaknihovali 9 víťazstiev, 13 prehier a 4 remízy. Najlepším 
strelcom mužstva so 17 gólmi bol Przemysław Jandura. Ví-
ťazstvami v posledných dvoch zápasoch sa Nižnolapšanom 
podarilo preskočiť oravský futbalový klub Babia Góra Lipnica 
Wielka, ktorý tak s 9 víťazstvami, 14 prehrami a 3 remízami 
skončil na celkovom 11 mieste, a to i napriek tomu, že mal vo 
svojich radoch najlepšieho strelca celej triedy Tomasza Lacha, 
ktorý nasúkal svojim súperom až 32 gólov.

V Triede B – 1. skupina sa najviac darilo družstvu Orawa 
Jabłonka, ktoré túto skupinu s prehľadom vyhralo, keď ne-
prehralo ani jeden zápas, remizovalo iba dvakrát a až dvad-
saťkrát odchádzali ich súperi porazení. Vo svojich radoch 
mali aj najlepšieho strelca tejto skupiny Tomasza Stasiaka, 
ktorý v 22 zápasoch nastrieľal neuveriteľných 40 gólov. 
Ďalším oravským družstvám sa už darilo pomenej. Korona 
Piekelnik skončila so 4 výhrami, 16 prehrami a 2 remízami 

Futbalová sezóna 2014/2015 ukončená
na predposlednom, jedenástom mieste. Jej najlepší strelec 
Jarosław Konieczny nastieľal 12 gólov. Ešte menej sa darilo 
mužstvu Babia Góra Lipnica Wielka II, ktorému sa nepoda-
rilo ani raz zvíťaziť a iba raz remizovať, čo pre neho v koneč-
nom dôsledku znamenalo posledné, dvanáste miesto.

V Triede B – 2. skupina sa najlepšie prezentoval futbalo-
vý klub Spisz Krempachy, ktorý so 17 víťazstvami, 2 prehra-
mi a 3 remízami svoju skupinu vyhral. Najlepším strelcom 
družstva so 17 gólmi bol Tomasz Griguś. Dobre si počínali 
tiež futbalisti Łegi Nowa Biała, keď dokázali svojich súpe-
rov poraziť až pätnásťkrát. Štyri prehry a tri remízy ich však 
odsunuli až na konečné tretie miesto. Najlepším strelcom 
mužstva bol Roman Sołtys, ktorý nastrieľal 15 gólov. Naj-
menej sa v tejto skupine darilo futbalistom Murań Jurgów, 
ktorí zaknihovali len dve víťazstvá a až dvadsať prehier, a tak 
skončili na poslednom, dvanástom mieste.

V Triede C opätovne zvíťazili Spišiaci, i keď len o skóre. 
Skałki Trybsz totiž zaknihovali 11 víťazstiev, 2 prehry a 3 re-
mízy, rovnako ako druhý Skawianin Skawa, ale nastrieľali 
podstatne viac gólov. Nie je sa čo čudovať, keďže mali vo 
svojich radoch najlepšieho strelca Janusza Modłu, ktorý na-
strieľal v 16 zápasoch až 21 gólov. V druhej polovici tabuľky 
sa umiestnilo družstvo Błyskawica Kacwin, keď 7-krát zvíťa-
zilo, ale aj 7-krát prehralo a 2-krát remizovalo, čo mu v ko-
nečnom dôsledku vynieslo 6. miesto. Najlepším strelcom 
mužstva bol s 9 gólmi Łukasz Rataj. Dva miesta nižšie, teda 
na predposlednom, 8. mieste sa umiestnil posledný spišský 
zástupca Wicher Dursztyn, a to i napriek tomu, že najlepší 
strelec Michał Hornik taktiež nastrieľal v 16 zápasoch až 21 
gólov. Durštíňania však dokázali zvíťaziť len v štyroch zápa-
soch, pričom v jedenástich prehrali a len raz remizovali.

Taká bola teda futbalová sezóna 2014/2015. Aká bude 
ďalšia, sa dozvieme už onedlho, keď po letnej príprave opäť 
ožijú futbalové ihriská športovcami a ich fanúšikmi a začnú 
sa hrať prvé futbalové zápasy. 

P Futbalové mužstvo Trieda A Z B V R P GB
1. Orkan Raba Wyżna 26 59 19 2 5 89 - 37 ( 52 ) 

2. Lubań Tylmanowa 26 56 18 2 6 58 - 28 ( 30 ) 

3. Wierchy Rabka 26 51 16 3 7 62 - 44 ( 18 ) 

4. NKP Podhale Nowy Targ II 26 49 15 4 7 53 - 47 ( 6 ) 

5. Lepietnica Klikuszowa/Obidowa 26 47 15 2 9 75 - 54 ( 21 ) 

6. Skalni Zaskale 26 41 13 2 11 65 - 50 ( 15 ) 

7. Granit Czarna Góra 26 39 11 6 9 46 - 42 ( 4 ) 

8. Wiatr Ludźmierz 26 37 12 1 13 53 - 48 ( 5 ) 

9. Jordan Jordanów 26 32 10 2 14 55 - 59 ( -4 ) 

10. KS Łapsze Niżne 26 31 9 4 13 45 - 80 ( -35 ) 

11. Babia Góra Lipnica Wielka 26 30 9 3 14 63 - 60 ( 3 ) 

12. Bystry Nowe Bystre 26 20 5 5 16 34 - 73 ( -39 ) 

13. Gorc Ochotnica 26 16 4 4 18 43 - 89 ( -46 ) 

14. Zawrat Bukowina Tatrzańska 26 13 3 4 19 34 - 70 ( -36 ) 

P Futbalové mužstvo Trieda B1 Z B V R P GB
1. Orawa Jabłonka 22 62 20 2 0 98 - 15 ( 83 ) 

2. Skałka Rogoźnik/Stare Bystre 22 50 16 2 4 78 - 34 ( 44 ) 

3. Czarni Czarny Dunajec 22 47 13 8 1 73 - 27 ( 46 ) 

4. Szarotka Rokiciny Podhalańskie 22 41 13 2 7 60 - 38 ( 22 ) 

5. Unia Naprawa 22 35 11 2 9 73 - 56 ( 17 ) 

6. Delta Pieniążkowice 22 30 9 3 10 64 - 50 ( 14 ) 

7. Grom Morawczyna 22 30 9 3 10 54 - 71 ( -17 ) 

8. KS Chabówka 22 28 8 4 10 59 - 57 ( 2 ) 

9. Wierchy Lasek 22 23 7 2 13 44 - 69 ( -25 ) 

10. Janosik Sieniawa 22 19 6 1 15 44 - 102 ( -58 ) 

11. Korona Piekielnik 22 14 4 2 16 28 - 90 ( -62 ) 

12. Babia Góra Lipnica Wielka II 22 1 0 1 21 10 - 76 ( -66 ) 

P Futbalové mužstvo Trieda B2 Z B V R P GB
1. Spisz Krempachy 22 54 17 3 2 77 - 22 ( 55 ) 

2. Przełęcz Łopuszna 22 54 17 3 2 77 - 22 ( 55 ) 

3. Łęgi Nowa Biała 22 48 15 3 4 70 - 33 ( 37 ) 

4. Dunajec Ostrowsko 22 39 11 6 5 54 - 27 ( 27 ) 

5. Sokolica Krościenko 22 30 9 3 10 44 - 51 ( -7 ) 

6. Podgórki Krauszów 22 29 8 5 9 57 - 61 ( -4 ) 

7. Gronik Gronków 22 28 8 4 10 43 - 53 ( -10 ) 

8. Zapora Kluszkowce 22 24 7 3 12 34 - 51 ( -17 ) 

9. Hetman Leśnica/Groń 22 22 5 7 10 39 - 48 ( -9 ) 

10. Biali Biały Dunajec 22 21 5 6 11 46 - 64 ( -18 ) 

11. Trzy Korony Sromowce Niżne 22 17 4 5 13 49 - 74 ( -25 ) 

12. Murań Jurgów 22 6 2 0 20 18 - 102 ( -84 ) 

P Futbalové mužstvo Trieda C Z B V R P GB
1. Skałki Trybsz 16 36 11 3 2 73 - 32 ( 41 ) 

2. Skawianin Skawa 16 36 11 3 2 49 - 18 ( 31 ) 

3. KS Luboń Skomielna Biała 16 34 11 1 4 60 - 30 ( 30 ) 

4. Grel Trute 16 25 8 1 7 54 - 29 ( 25 ) 

5. Krokus Pyzówka 16 25 8 1 7 54 - 57 ( -3 ) 

6. Błyskawica Kacwin 16 23 7 2 7 47 - 46 ( 1 ) 

7. Lepietnica Klikuszowa/Obidowa II 16 14 4 2 10 38 - 73 ( -35 ) 

8. Wicher Dursztyn 16 13 4 1 11 45 - 80 ( -35 ) 

9. Spływ Sromowce Wyżne 16 3 1 0 15 28 - 83 ( -55 ) 
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Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

MOTO A VARENIE

Kurence dusené s paradajkami
2 kurence, 10 dkg masti, 2 dkg soli, 2 g pomletého čier-

neho korenia, 30 dkg tvrdých paradajok, 1 dl červeného 
vína, 5 dkg cibule, 10 dkg šampiňónov (húb), 5 dkg slaniny.

Pracovný postup: Očistené a opláchnuté kurence 
rozsekáme na štvrťky, okoreníme, posolíme a opečieme 
na masti. Opečené kúsky vyberieme na misku. V masti 
opražíme do žlta nadrobno posekanú cibuľu, pridáme 
trošku vody, opečené kúsky vložíme späť a dusíme. Pred 
podávaním pridáme do vydusenej omáčky na štvrťky po-
krájané olúpané paradajky, zalejeme vínom, podusíme 
a ako vložku do hotovej omáčky pridáme na slanine podu-
sené šampiňóny, pokrájané na plátky. Podávame s ryžou.

Švédske palacinky
15 dkg masla (alebo margarín), 4 1/2 lyžice cukru, 6 va-

jec, 4 1/2 lyžice múky, 3 dl mlieka, 1 balíček vanilkového 
cukru, masť.

Pracovný postup: Maslo, cukor, žĺtka vymiešame na 
penu spolu s vanilkovým cukrom. Potom pridáme múku, 

dobre premiešame a postupne prilejeme mlieko. Nako-
niec pridáme zľahka z bielkov tuhý sneh. Palacinkovú for-
mu rozohrejeme, potrieme rozpustenou masťou, malou 
naberačkou nalejeme cesto, rozlejeme ho po forme a pa-
lacinky upečieme len na jednej strane. Upečené kladieme 
jednu na druhú a každú posypeme vanilkovým cukrom. 
Podávame hneď po upečení. Palacinky môžeme dať tro-
chu i zapiecť do rúry.

Jahodový koktail - nealkoholický
25 dkg čerstvých alebo mrazených jahôd, 8 dkg práško-

vého cukru, 4 dl mlieka, 1 bielok, 8 dkg čistého ľadu.
Pracovný postup: Čisté, odstopkované jahody dáme 

s cukrom a bielkom do elektrického šľahača alebo mixéra 
a šľaháme, kým nevznikne pena. Potom za šľahania pri-
lievame tenkým prúdom vychladnuté prevarené mlieko 
a potlčený ľad, pripravený v chladničke.

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

Citroën Cactus 1.6
„Inakosť“, takto by sme mohli nazvať novinku od francúzskej 

značky Citroën. S jeho odlišnosťou sa výrobcovia bravúrne vyhra-
li. Cactus C4 je akoby vytvorený z viacerých komponentov nových 
aj starých. 

Od hatchbacku ho líši len pár centimetrov. Tomuto 
crossoveru snáď len trochu chýba pohon všetkých 
štyroch kolies. V priestorovej 

konkurencii sú mu najbližšie Renault 
Captur a Peugeot 2008. Výrobcovia 
dokonale navrhli auto tak, aby zahra-
lo na ľudské emócie svojím luxusným 
vzhľadom, no štandardnou cenou. 
Pomer kabíny 3:2, oddelené denné 
a hlavné svetlomety, mohutná pred-
ná časť, originálne plastové dielce 
Airbump, to všetko vytvára krásny 
celok s retro nádychom. Štandardne 
dodávané 16-palcové kolesá sa tak 
trochu opticky tratia pri porovnaní 
s veľkosťou Cactusu. Diódy na zadnej 
časti auta sú trochu menšie ako vpre-
du, no ani to neuškodilo celkovému 
dojmu. Iniciátori tohto dizajnu sa 
chválili množstvom interiérových ná-
padov, ktoré sa im podarilo naplniť. 
Aj keď je to podľa všetkého najnižší crossover, na pohodlí 
sa to neodzrkadlí. Auto disponuje horizontálne členenou 
palubnou doskou, v ktorej sa nenachádza airbag, preto-

že je umiestnený v streche nad spolujazdcom. Sedadlá 
svojou mäkkosťou pripomínajú viac kreslá, sú samostat-
nou kapitolou Cactusu. Súčasťou auta je aj veľmi slušný 
kufor s objemom 349 litrov. Motor, 8-ventilový štvorvalec 
1,6 BlueHDi, ponúka výkon 73 kW. Je obdivuhodné, že ta-
kéto mohutné auto váži iba 1 160 kg. Z nuly na sto zrýchli 
za 10,7 sekúnd. Obdivuhodná je aj spotreba, 4,7 litra nafty 
na 100 km. Kvôli šetreniu, o ktoré sa výrobcovia snažili, 
je potrebné spomenúť nie veľmi dobré odhlučnenie. Po-

zitívom je, že Cactus sa jednoducho ovláda, a tak všetko 
naznačuje, že celý model so svojou veľkoleposťou spĺňa 
podmienky cenovej dostupnosti. 
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 W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Skóra dziecka po narodzinach jest o połowę cieńsza niż 
u dorosłego człowieka. Może mieć sinawe zabarwienie 
z tendencją do łuszczenia się. Proces kształtowania skóry 

rozpoczęty w okresie życia płodowego kończy się dopiero ok. 
2-3 roku życia. Do tego czasu niewykształcone całkowicie gru-
czoły łojowe i potowe nie zapewniają dostatecznej ochrony 
przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak urazy, zanieczysz-
czenia, promieniowanie ultrafioletowe, czy zmienne warunki 
atmosferyczne. Skóra jest łatwo przepuszczalna i przez to bar-
dzo wrażliwa na wiele czynników, w tym na substancje używa-
ne do codziennej pielęgnacji. 

Skórę dzieci należy chronić:
- przed urazami mechanicznymi takimi jak stłuczenia, skalecze-

nia, otarcia czy poparzenia. W tym celu należy w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć najbliższe otoczenie dziecka. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na ostre krawędzie czy kanty mebli, 
na odzież - ozdoby i metki naszywane na ubrankach, twar-
de szwy i zbyt mocne ściągacze przy rękawach i skarpetkach, 
które mogą silnie podrażniać skórę. Kolejnym zagrożeniem 
mogą być zabawki, które nie zawsze są odpowiednio przy-
stosowane dla dzieci, mają ostre, porowate powierzchnie lub 
kłujące części mogące uszkodzić skórę dziecka.

- przed odparzeniami, na które narażone są dzieci w związku 
z pieluszkami. Dokładne mycie skóry i odpowiednie zasypki 
stosowane w miejscach szczególnie narażonych – w pachwi-
nach i w fałdach ciała są dobrą profilaktyką. Nasze babki sto-
sowały w tym celu mąkę kartoflaną.

- przed substancjami chemicznymi, które znajdują się w prosz-
kach do prania oraz w kosmetykach do mycia i pielęgnacji. 
Niewskazane jest używanie kosmetyków zawierających 
konserwanty, barwniki, aromaty syntetyczne czy substancje 
pieniące, które mogą wywoływać niepożądane reakcje skór-
ne i niszczyć naturalną barierę ochronną delikatnej skóry. 
W sprzedaży dostępne są środki piorące i myjące przezna-
czone specjalnie dla dzieci, zawsze jednak należy sprawdzić 
skład produktu.

- przed szkodliwym promieniowaniem UV zabezpiecza rozsąd-
ne korzystanie ze spacerów. Najbezpieczniej jest przebywać 
z dzieckiem w cieniu, wśród drzew, w godzinach gdy pro-
mieniowanie słoneczne jest stosunkowo niewielkie. Głowa 
powinna być zawsze osłonięta przed słońcem, tak aby twarz 
pozostawała w cieniu. Zachowując środki ostrożności należy 
pamiętać, iż słońce ma też działanie dobroczynne - absorbo-
wane przez skórę promienie UVB są częścią promienia ultra-
fioletowego i biorą czynny udział w produkcji witaminy D. Aby 
umożliwić odpowiedni dla człowieka poziom tej witaminy na-
leży pozwolić skórze na kontakt ze słońcem przez co najmniej 
20 minut dziennie. Jej niedobór może powodować wady roz-
wojowe układu kostnego, mięśniowego i nerwowego. Dziec-
ko do 3. roku życia, kiedy najintensywniej rośnie i rozwija się, 
potrzebuje kilkanaście razy więcej wit. D niż osoba dorosła.

- przed stale zmieniającymi się w naszym klimacie warunkami 
atmosferycznymi. Odpowiednio dobrana do pory roku i ak-
tualnych warunków, zwłaszcza do temperatury, odzież z na-
turalnych materiałów zabezpiecza przed zbytnim przegrza-
niem lub wyziębieniem.

Kąpiele
Dzieci mają zazwyczaj skórę normalną i dopóki nie zacho-

dzi potrzeba nie stosuje się żadnych dodatków do kąpieli, 
zwłaszcza przez pierwsze trzy miesiące życia. Jeszcze do nie-
dawna uważano, że noworodki i niemowlęta należy kąpać 
jak najczęściej, należy jednak pamiętać iż mycie ciała niszczy 
ochronny płaszcz lipidowy skóry, który chroni przed utratą 
wilgoci, zanieczyszczeniami, chemikaliami, alergenami i cho-
robotwórczymi drobnoustrojami.                

Ponieważ woda z wodociągowych sieci miejskich jest 
twarda, zawiera chlor i wiele innych substancji chemicznych 
do uzdatniania wody, które mogą powodować zbytnie wysu-
szanie skóry, można do kąpieli używać wody przegotowanej. 
Temperatura wody ma być przyjemna, zbyt gorąca spowodu-
je zaczerwienienie skóry i jej poparzenie, zbyt zimna może za 
bardzo wychłodzić organizm dziecka. Do osuszania skóry po 
kąpieli, aby jej nie podrażniać, należy używać bardzo miękkich 
ręczników z naturalnych materiałów.

W przypadku przesuszonej, łuszczącej się lub podrażnio-
nej skóry u dzieci powyżej 3. miesiąca życia można do kąpieli 
dodać:
- 1-2 łyżki rozgotowanych i odciśniętych płatków owsianych, 

które łagodnie nawilżą skórę i przy okazji zmiękczą twardą 
wodę;

- napar z 1-2 łyżek kwiatów lawendy o działaniu lekko nawil-
żającym;

- napar z 1-2 łyżek rumianku rzymskiego;
-1-2 kropli olejku lawendowego przy swędzącej, szorstkiej 

i podrażnionej skórze;
-1-2 kropli olejku cytrynowego w celu odświeżenia i odżywie-

nia skóry.
Przed użyciem dodatku najlepiej dzień wcześniej wypró-

bować go na małej powierzchni skóry – przetrzeć naparem 
ziołowym lub olejkiem rozcieńczonym w wodzie. Nie stoso-
wać w przypadku zaczerwienienia lub podrażnienia.

Pielęgnacja skóry po kąpieli
Delikatna skóra dziecka wymaga systematycznego nawil-

żania i odżywiania. Dostępne są różne preparaty do pielęgna-
cji: oliwki, kremy, balsamy itp. Można zastosować również: 
- oliwę z oliwek /tłoczoną na zimno/
- dla dzieci powyżej 3. miesiąca życia można samodzielnie 

przygotować olejek na bazie oleju migdałowego: 100 ml 
oleju migdałowego wlać do w ciemnej buteleczki, dodać 
5-10 kropli olejku lawendowego lub olejku z rumianku 
rzymskiego i wymieszać. AS

Pielęgnacja ciała noworodków, niemowląt i małych dzieci
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Urlop 
okolicznościowy 

 Jest to potoczna nazwa dni, kiedy pracownik zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę zwolniony jest od 
jej świadczenia i jednocześnie zaistniała sytuacja jest 

w pełni usprawiedliwiona. Możliwość otrzymania takiego 
zwolnienia ściśle związana jest z określonymi, szczególny-
mi sytuacjami życiowymi. Z reguły, od której istnieje kil-
ka wyjątków, pracownikowi na urlopie okolicznościowym 
przysługuje normalne wynagrodzenie. Urlop ten stanowi 
więc pulę dodatkowych dni, o które pracownik może po-
większyć swój ustawowy czas wypoczynku. 

Urlop okolicznościowy może zostać udzielony tylko na 
wniosek pracownika, a ewentualna inicjatywa pracodaw-
cy nie ma znaczenia. Samo złożenie wniosku przesądza już 
o jego pozytywnym rozpatrzeniu, ponieważ pracodawca 
nie może go odmówić. Pracownik powinien jednak uprze-
dzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 
nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności 
jest z góry wiadoma. W innych przypadkach uniemożli-
wiających stawienie się w pracy, pracownik zobowiązany 
jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie 
swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, 
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Jeżeli 
przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy 
nie precyzują formy, w jakiej to zawiadomienie powinno 
nastąpić, zawiadomienia można dokonać osobiście, przez 
inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego środka 
łączności, albo drogą pocztową, gdzie za datę zawiado-
mienia uważa się datę stempla pocztowego.

Okoliczności uprawniające do wystąpienia z wnioskiem 
o urlop okolicznościowy to: 

• Ślub
Z tego tytułu przysługują dwa dni zwolnienia od świad-

czenia pracy. Rodzice młodych małżonków mogą liczyć tyl-
ko na jeden dzień. Oczywiście zawierane małżeństwo musi 
wywierać skutki cywilnoprawne, oznacza to konieczność 
zawarcia małżeństwa przed duchownym lub kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego.

• Śmierć osoby bliskiej 
Tutaj liczba wolnych i płatnych dni zależna jest od 

stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. I tak dwa wolne dni 
otrzymamy, gdy zmarłą osobą jest mąż, żona, dziecko, oj-
ciec, matka, ojczym lub macocha. Jeden dzień przysługuje 
z powodu pogrzebu brata, siostry, teściowej, teścia, babki, 
dziadka lub osoby, którą utrzymywaliśmy lub opiekowali-
śmy się nią.

• Urodzenie się dziecka 
Z wiadomych względów urlop jest tu dedykowany wy-

łącznie ojcom, którzy mają dość dużą dowolność kiedy 

zdecydują się wykorzystać przysługujące im z tej okazji 
dwa dni.

• Wezwanie do sądu lub innego organu 
Każdy, kto otrzyma urzędowe pismo wzywające do 

stawiennictwa powinien to uczynić. Pracodawca musi 
udzielić wtedy zwolnienia od pracy, ale pracownikowi 
nie przysługuje wynagrodzenie za taki dzień. Można jed-
nak poprosić pracodawcę o odpowiednie zaświadczenie, 
pozwalające na podjęcie starań o rekompensatę z tytułu 
utraconego wynagrodzenia.

• Honorowe krwiodawstwo 
Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika będą-

cego honorowym dawcą krwi lub organów. Taka nieobec-
ność pracownika traktowana jest jako usprawiedliwiona, 
a on sam zachowuje prawo do wynagrodzenia.

• Dziecko 
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno 

dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalen-
darzowego dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. Można je wykorzystać razem, 
jak i w odrębnych terminach. Co ważne, te dwa dni przy-
sługują obojgu rodzicom łącznie, a nie po dwa dni dla każ-
dego z nich.

• Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę 
W czasie wypowiedzenia przysługuje zwalnianemu pra-

cownikowi prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy 
w ilości zależnej od długości okresu wypowiedzenia. Dwa 
dni zwolnienia na poszukiwanie pracy, z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia przysługują przy dwutygodnio-
wym i jednomiesięcznym wypowiedzeniu, natomiast trzy 
dni przy trzymiesięcznym wypowiedzeniu, nawet wtedy 
gdy zostanie ono skrócone z powodu ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedoty-
czących pracowników.

Pracodawca ma prawo żądać potwierdzenia okoliczno-
ści zmuszających pracownika do wystąpienia z wnioskiem 
o urlop okolicznościowy, z wyjątkiem sytuacji udzielenia 
urlopu na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia.

Opracowanie własne oraz na podstawie:

- infor.pl

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
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HVIEZDY O NÁS
 ZÁBAVA A HUMOR

LEV (23.7.-23.8.)
Dosiahneš úspech v práci 
a stúpne tvoja autorita 
medzi spolupracovníkmi. 

Buď však opatrný, tvoje úspechy vzbu-
dzujú obdiv u iného pohlavia a ty sa 
takto môžeš ľahko zamilovať. Trochu 
rozvahy by ti  neuškodilo.

PANNA (24.8-23.9.)
Potrebuješ viac toleran cie 
a pochopenia pre iných. Ne-
musí sa ti  všetko páčiť, čo 
robia tvoji priatelia, ale to 
neznamená, že sa musíš ura-

ziť alebo sa s nimi hádať. Stačí úprimný 
rozhovor bez kriti ky cudzieho počínania.

VÁHY (24.9-23.10.)
Nepokúšaj sa predstierať, 
že nevidíš, čo sa deje u teba 
v práci. Tvoji spolupracovníci 
konajú nepocti vo a úskoč-

ne. Skrátka ti  závidia. Snaž sa neurobiť 
žiadnu chybu, oni na to čakajú. Ak udr-
žíš nervy na uzde, vyhráš.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11)
V práci musíš byť pokojný 
a ovládať sa. Dobre by 
ti urobila aspoň krátka 
dovolenka, najmä keby si si 

našiel dobrú spoločnosť. V žiadnom 
prípade sa nesmieš rozčuľovať, aby si 
si nepokazil svoje vzťahy s najbližšími.

STRELEC(23.11-21.12)
Dobrý mesiac. Osobné vzťahy 

sa začnú priaznivo vyvíjať. 
Priatelia ti  pomôžu na pra-
covisku a zlepší sa aj tvoja 

fi nančná situácia, takže si 
nemusíš robiť starosti, ako vydržíš do 
prvého, aj keď si urobil väčší nákup.

KOZOROŽEC(22.12-20.1.)
Čas uplýva pokojne. V práci 
sa nedeje nič nové, nemáš 

veľa povinností a tak si 
môžeš oddýchnuť. Voľný 

čas stráviš v kruhu priateľov, v lás-
ke môže nastať kríza. Nerob nič radikál-
ne a počkaj, až sa všetko samo vyrieši.

VODNÁR (21.1-18.2.)
Na jednej strane sa objaví 

možnosť zlepšiť si bytovú 
a fi nančnú situáciu, kým 
na druhej ťa prekvapia 

neočakávané zmeny v za-
mestnaní. Vytrvaj a nerozčuľuj sa, vyhrá 
ten, kto prejaví väčšiu trpezlivosť a roz-
vahu.

RYBY(19.2-20.3.)
Zahraj lott o, máš šancu vyhrať. 

Napäti e v práci nebude mať 
väčšie následky. Horšie to 
bude doma, kde pokračujú 

hádky. Drž nervy na uzde 
a všetko sa vyrieši rozhovorom ešte 
skôr, kým veci zájdu priďaleko.

BARAN(21.3-20.4)
V práci sú síce nové prekáž-
ky a napäti e, ale prekonáš 
ich. Využiješ ti ež tento čas 
na zbieranie síl a vedomostí , 

takže si so všetkým hravo poradíš. Ve-
nuj viac pozornosti  a srdečnosti  rodine 
a upevňuj terajšie dobré vzťahy.

BÝK(21.4.-20.5.)
Prekážky ťa budú rozču-
ľovať, ale všetko je v tvo-
jich rukách. Nevšímaj si 
maličkosti , ale sústreď sa 

na dôležitejšie úlohy, ktoré ťa čakajú 
v budúcnosti . Nehádaj sa s priateľmi, 
rozpory nezavinili oni, ale tvoje nervy.

BLÍŽENCI(21.5.-21.6.)
Ukľudni sa, tvoja podrážde-
nosť nie je následkom žiad-
nych konkrétnych situácií, 
ale nervovej vyčerpanosti . 

Mal by si navští viť lekára, lebo ináč mô-
žeš strati ť autoritu a postavenie v práci 
a lásku svojich najbližších.

RAK(22.6.-22.7.)
Nové známosti ti prinesú 
úspech a môžu byť pomoc-
né aj v budúcnosti . Snaž sa 
využiť všetky možnosti . In-

formácie, ktoré získaš, upevnia tvoje 
postavenie v práci, prinesú ti  uznanie 
a neskôr možno aj fi nančnú odmenu. 

Sprac. Zuzana Smoradová

Viete sa hádať?
1. Ako často sa hádate (a počítajú sa 

nie len partnerské hádky, ale i pracovné 
prestrelky, štekanie na dôchodcov v rade 
a rodinné výmeny názorov)?

a) Niekoľkokrát denne; b) niekoľkokrát 
týždenne; c) párkrát do mesiaca.

2. Ktorá z týchto vecí by vám stála za 
hádku?

a) Partner/ka sľúbil/a, že vás 
niekde vyzdvihne a normálne sa na vás 
vykašľal/a; b) šéf vás nespravodlivo 
obviňuje z problému, s ktorým nemáte 
nič spoločné; c) opäť sa s ňou/ním ne-
môžete zhodnúť na tom, čo budete ro-
biť cez víkend.

3. Akého najvyhrotenejšieho prejavu 
ste schopný pri veľmi vášnivej partner-
skej hádke?

a) Keď na to príde, dokážete i hádzať 
predmetmi; b) viete zvýšiť hlas, ale príliš 
často to nerobíte; c) tresknuti e dvermi, 
alebo ti chá domácnosť sú vašimi častými 
zbraňami.

4. Čo si myslíte o pároch, ktoré žijú 
v „talianskej domácnosti“?

a) Taká vášnivá hádka dokáže prečisti ť 
vzduch, i keď stále by ste to mať nemu-
seli; b) prečo nie, považujete to za dôkaz, 
že k sebe pociťujú ešte vášeň; c) zbytočná 
strata energie.

5. Vybavujete v obchode oprávnenú 
reklamáciu a proti vná predavačka vám 
ju odmieta uznať.

a) Urobíte scénu a kým vám nevyho-
vie, nepohnete sa odti aľ; b) vyhrážate sa 
súdmi a právnikmi, to zaberie vždy; c) ne-
ustále dookola opakujete svoju požiadav-
ku, až kým vám nevyhovie.

6. Niekto z vašich kamarátov chodí 
neustále neskoro, a vy bytostne nenávi-
díte čakanie.

a) Budete mať na túto vlastnosť ne-
ustále nepríjemné poznámky a skôr či ne-
skôr mu to musí dôjsť; b) nakričíte na neho, 
ako náhle dorazí a potom s ním ešte chvíli 
nehovoríte, aby si poriadne uvedomil svoj 
prehrešok; c) upozorníte ho na to, že nabu-
dúce čakáte maximálne desať minút a ani 
o sekundu viac a ti ež to dodržíte.

7. Ako často sa vám stáva, že v hádke 
vypustí te z úst niečo, čo neskôr ľutujete?

a) Pomerne často; b) občas sa vám to 
stane; c) nikdy.

8. Ktoré z týchto pravidiel vyjadruje 
najlepšie váš názor?

a) Krikom a výčitkami sa nič nevyrie-
ši; b) vinníkovi je potrebné dať poriadnu 
príučku; c) ospravedlnením sa nič nekončí.



41KULTÚRNO-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, poľnohos-

podárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a taktiež zradné slová. 

Na túre hovorí sprievodca: 
- Keby milostivé dámy na chvíľu 

zmĺkli, počuli by sme mohutný hukot 
vodopádov...

***
- Jano, ako rozoznáš z tých dvoji-

čiek, ktorá je tvoja manželka a ktorá 
švagriná? 

- Jednoducho. Keď pobozkám šva-
grinú, od manželky dostanem facku.

***
Aký je moderný manželský troju-

holník? 
Žena, muž a televízor.

***
Dohaduje sa Nemec, Američan 

a Bratislavčan, kto má ťažší jazyk. 
Nemec hovorí: - my máme ťažkú 

reč - píšeme ”nein”, čítame ”najn”. 
Američan hovorí : - to je nič, my pí-

šeme ”New York” a čítame ”Njú jork”.
A Bratislavčan hovorí : - Ha chla-

pi, to je nič, my píšeme ”Bratislava 5”  
a čítame ”Petržalka”.

***
Staroveké texty vyryté do kame-

ňov sa len veľmi ťažko prekladajú. 
Častokrát je potrebná ťažká vojenská 
technika.

***

Pri horolezectve môže byť každá 
skala kameň úrazu.

***
Prvé manželstvo je víťazstvom fan-

tázie nad inteligenciou. Druhé je tri-
umfom nádeje nad skúsenosťou.

***
V Las Vegas zastaví na križovatke 

Škodovka a Ferrari, z Ferrari vykukne 
chlapík a vraví: 

- Ty brďo, to si si robil sám?

***
Kedy sa končia medové týždne? 
Keď manžel prestáva pomáhať 

žene umývať riad a začne to robiť 
sám!

***
Ide blondínka na aute a narazí do 

sromu. Vystúpi, obíme ho a hovorí: 
– Stromček, stromček prepáč, ale ja 
som trúbila.

***
Škót príde do práce a sťažuje sa 

kolegovi: 
Predstav si, včera mi zubár vytrhol 

dva zuby. 
- Ale veď ťa bolel len jeden. 
- No, ale čo mal robiť, keď mi ne-

mal vydať.

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

puszka plechovka
strzelba puška
poprawa zlepšenie
egzekucja poprava
popierać podporovać
negować popierať

Coś tu pachnie. Niečo tu vonia.
Coś tu śmierdzi. Niečo tu páchne.

siostrzenica neter
kuzynka, siostra cioteczna, wujeczna itp. sesternica

bezcenny cenný
bezwartościowy bezcenný

9. V zamestnaní sa snažíte presa-
diť návrh, o ktorom ste presvedčený, že 
nemá chybu, ale narazili ste na tuhý od-
por. Ako sa zachováte?

a) Mrzí vás to, ale hádať sa s nimi ne-
mienite, takže to vzdáte bez boja; b) na-
hneváte sa a všetkými možnými spôsobmi 
sa ich budete snažiť presvedčiť; c) pokiaľ 
nemá protistrana dostatočne pádne argu-
menty, budete sa snažiť ďalej.
VYHODNOTENIE:

Najviac a) Je nutné podotknúť, že po-
kiaľ máte nejaké spory so susedmi, na 
vine ste v drvivej väčšine prípadov vy. Sna-
hy vašich susedov o idylický vzťah buďto 
nevnímate, alebo úmyselne ignorujete. 
Podvedome k svojim susedom cítite opo-
vrhnutie, skrátka vám veľmi nesedia. Sna-
žíte sa udržovať vzťah, pozdraviť, odpove-
dať zdvorilo na otázky a dosť. Možno je to 
tým, že vám pripadajú vtieraví a zvedaví. 
Ani by vás nenapadlo ich požiadať naprí-
klad o zapožičanie čohokoľvek. Siahnite si 
do svedomia, či ste sami príkladní susedia. 
Možno to však vaši susedia myslia dobre. 
Až vás susedka nabudúce pozve na kávu, 
nevyhovárajte sa na kopu práce. 

Najviac b) O konštruktívnych hádkach 
nemôže byť vo vašom prípade ani reč. Je 
pravdepodobné, že ste si hádku osvojili 
ako určitý spôsob komunikácie a z jej ko-
ľají sa vám teraz zle vystupuje. Musíte mať 
za každých okolností posledné slovo a po-
kiaľ cítite, že sa vám situácia vymyká z rúk, 
neváhate siahnuť po zbraniach najtvrdšie-
ho kalibru, aby ste si nahrali nejaké body. 
Uvedomte si však, že svojim správaním 
môžete svojich blízkych veľmi zraňovať, 
a že nie každý, kto s vami stopercentne ne-
súhlasí, je hneď i váš nepriateľ. Skúste raz 
pre zmenu menej kričať a viac počúvať, 
a nebudete sa stačiť diviť, ako tiež výmena 
názorov môže vyzerať. 

Najviac c) Dobrá správa pre vás je, že 
na podobnej komunikačnej úrovni ako 
vy, je väčšina ľudí. Ta zlá je potom to, že 
máte ešte veľa čo dolaďovať, aby ste si 
mohli povedať, že vaše hádky k niečo-
mu vedú. Väčšinou totiž viete, čo je jad-
rom vašej hádky, ale nemáte vždy jasno 
v tom, k čomu by vaša výmena názorov 
mala viesť. Občas sa necháte vyprovoko-
vať k zbytočnému konfliktu, niekedy zase 
zapracuje vaša únava a zlá nálada. Uve-
domte si však, že ukrivdenými pohľadmi 
toho veľa nevyriešite. Tam, kde by ste 
normálne mlčali a chodili s urazeným 
výrazom, rozprávajte a povedzte svojmu 
okoliu, čím vás rozčúlili, kde vidíte prob-
lém a aké riešenie navrhuje.

Zdroj: atlas.wanda.sk
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Vedeli ste, že myšiam syr 
nechutí? 

Väčšina ľudí sa riadi všeobecným 
názorom a animovanými seriálmi, ako 
napríklad Tom a Jerry, no myši podľa 
britských vedcov nemajú rady syr. 

Myši majú oveľa radšej jedlo, kto-
ré obsahuje viac cukru, ako sú na-
príklad ovocie alebo zrno. Chuť syra 
a jeho silná vôňa ich vôbec neláka. To, 
že myši majú rady syr, je len obyčajný 
výmysel. Myši sa totižto vyvinuli bez 
syra. To tvrdí odborník, ktorý sa zao-
berá správaním zvierat, David Holmes 

technológie. Safety Truck je kamión 
vybavený kamerou, ktorá sníma všet-
ko, čo sa pred ním deje, a obrazovkou 
v zadnej časti kamióna, na ktorej sa 
premieta dianie snímané kamerou. 
Vodiči, ktorý idú za kamiónom, vidia 
na obrazovke čo sa pred kamiónom 
deje a či ho môžu obehnúť. Táto tech-
nológia funguje aj v tme, pretože je 
vybavená aj „nočným videním“. Vďa-
ka tejto technológii môžu vodiči bez-
pečne obiehať kamióny spoločnosti 
Samsung a vyhnúť sa zrážke s protii-
dúcimi vozidlami. 

Zdroj: dobrenoviny.sk

Lavičky v parku sú čistejšie 
ako ľudské ruky 

Výskumníci zistili, že eskalátory 
v nákupných centrách alebo lavičky 
v parkoch majú menej škodlivých bak-
térií, ako ľudské ruky. 

Podľa štúdie si pred jedlom umýva 
ruky len jeden z ôsmich ľudí. Vzorky, 
ktoré boli zotreté zo špinavých plôch 
v centre britského mesta St. Albans 
a z veľkého obchodného domu v Lu-
tone ukázali, že majú prekvapujúco 
malé množstvo škodlivých baktérií. 
Väčšina vzoriek zo zábradlí eskalá-
torov a lavičiek v parku, bola stoná-
sobne čistejšia ako pár ľudských rúk. 
To znamená, že ruky sú pre nás väč-
ším zdravotným rizikom ako špinavé 
miesta alebo predmety, ktorým sa 
vyhýbame pri návšteve kaviarní alebo 
fast foodov. Priemerná osoba má na 
rukách viac ako desať miliónov bak-
térií. Kvalitné umývanie rúk s mydlom 
a čistou vodou môže znížiť hladinu 
baktérií desaťnásobne, tvrdia experti. 
Odporúčajú venovať sa tejto činnosti 
približne tridsať sekúnd, no väčšina si 
myslí, že stačí pätnásť sekúnd. 

Zdroj: www.pluska.sk/zazracnysvet/

z manchesterskej Metropolitan Uni-
versity. Tieto malé hlodavce reagujú na 
štruktúru, vôňu a na chuť jedla. Syr je 
pre ne niečím, čo sa v ich prirodzenom 
prostredí nenachádza, a preto naň 
nemajú pozitívne reakcie. Prečo teda 
existuje mýtus o myšiach a syre? Exis-
tuje jedna teória, ktorá hovorí o tom, 
že myši často vyčíňali v stredovekých 
kredencoch, v ktorých jedli domáce sy-
rové omrviny. To však robili len preto, 
lebo to bolo jediným zdrojom potravy, 
ku ktorej sa vedeli dostať. Mäso viselo 
a bolo slané a obilie bolo v džbánoch. 
Tak teda syr, alebo hlad.  

Zdroj: www.pluska.sk/zazracnysvet/

Samsung našiel spôsob, ako 
bezpečne obehnúť kamión

Samsung týmto ukázal, že aj malé 
vylepšenia môžu znamenať zmenu 
k lepšiemu. V Argentíne zomrie kaž-
dú hodinu jeden človek pri dopravnej 
nehode, z čoho 80% takýchto nehôd 
sa deje na cestách, najmä pri snahe 
o predbiehanie. V Argentíne sú zväčša 
jednoprúdové cesty, po ktorých jazdia 
aj kamióny, a tak sa cestovanie autom 
stáva adrenalínovým športom. Spo-
ločnosť Samsung hľadala riešenie toh-
to problému a rýchlo ho aj našla. Do 
svojich kamiónov zabudovala vlastné 
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Fotoreportáž z XXII. dní slovenskej kultúry 
v Malopoľsku  Podvlk 2015  

Ľudové hudby z Rabčíc

FS Spiš z Novej Belej 

Obecenstvo

FS Hajduky z Vyšných Lápš

Kapela Ondreja Ondreka 
z NámestovaPredaj kníh

Staršie mažoretky Magnes  
z Podvlku

Mladšie mažoretky Magnesik  
z PodvlkuFS Šumiac FS Rabčičanka K. Pieronek  so svojou medailou



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


