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Na obálke: Nežná (2013), namaľovala: Jarmila Veľká, 
reprodukcia: Marián Smondek, grafi cká úprava: E. Koziołová.
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4 Za poznaním starej vlasti
O tom, že Slovensko je pekná krajina, azda nie je potrebné ni-

koho presviedčať. Poznávať krásy svojej starej vlasti  sa vybrali star-
ší, strední, mladší i najmladší Krempašania, ktorí navští vili počas 
jednodňového výletu severný kút Slovenska – Oravu.

5 Stopami našich predkov
6-7 Podvlčianska škola v spomienkach 
Marie Papankovej (2)
8 Prvé poľsko-slovenské stretnutie 
ľudu bibliofi lského v Novej Belej

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej sa v dňoch 
17. – 18. októbra stalo dejiskom historicky prvého stretnuti a poľ-
ských a slovenských milovníkov kníh. Ako to vyzerá, keď sa stretnú 
bibliofi li z dvoch susedných krajín? Prečítajte si v našom článku.

9 Kráľ hadov – strážca pokladov 
10 Horčičné zrnko
11 Pol storočia spolu...

Zlaté manželské jubileum sa nesie obyčajne nielen v znamení 
radosti  a gratulácií, ale ti ež spomienok. Spomienok na prvé spo-
ločné chvíle a potom na ti e ďalšie, ďalšie a ďalšie, na mnohé ra-
dosti  i starosti . Na ti e druhé sa snažíme čo najrýchlejšie zabudnúť, 
o tých prvých niekedy neustále rozprávame. A ako to bolo u man-
želov Fifanských z Orávky?

12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave 
a severnom Spiši IV.
14-15 Čo nového v Kacvíne?
16-17 Akordeón je jeho druhým srdcom
17 Obecný dom kultúry v Krempachoch oslavoval
18-19 Aquapark AquaCity Poprad – 
Nová rodinná súťaž

Ak chcete prežiť kus zábavy, oddýchnuť si, načerpať novú silu, 
a máte trochu šťasti a, zapojte sa do novej súťaže, ktorú pre vás 
pripravila redakcia Život v spolupráci s Generálnym konzulátom SR 
v Krakove.

20-21 Je výhodnejšie nakupovať potraviny 
v Poľsku alebo na Slovensku?
22-23 Veľká umelkyňa vystavuje „Požičané ticho“ 
v Slovenskej galérii
24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu 
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy
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• podporná činnosť pri uskutočňovaní umeleckých pred-
stavení,

• činnosť galérií a výstavných salónov, domov a kultúr-
nych stredísk, slovenských klubovní,

• uskutočňovanie výučby hry na hudobných nástrojoch, 
tanečných kurzov, školení,

• podpora výučby slovenského jazyka vo verejných ško-
lách.

Už pri najbližšom daňovom zúčtovaní tak nezabudnite, 
že môžete podporiť Spolok Slovákov v Poľsku a tým samo-
zrejme sami seba, našu činnosť a naše spoločné úsilie, aby 
Slováci a slovenčina v Poľsku pretrvala ešte dlhé roky. Sta-

čí málo, pri vyplňovaní daňového priznania uviesť naše 
číslo KRS 0000254010. 

autor    Milica Majeriková-Molitoris
Vedeli ste, že od roku 2004 môžu v  Poľsku všetci daňoví po-

platníci – fyzické osoby odviesť 1% z  dane nie štátu, ale kon-
krétnej verejno-prospešnej organizácii? Nie teda ktorejkoľvek, 
ale takej, ktorá je zapísaná v Celoštátnom súdnom registri (KRS) 
a splnila všetky ďalšie vymáhané náležitosti. Od tohto roku patrí 
medzi tieto organizácie aj Spolok Slovákov v Poľsku (SSP).

O možnosť získať 1% z dane sme sa uchádzali už pred 
niekoľkými rokmi, po predposlednom zjazde, av-
šak kvôli formálnej chybe sa nám zápis nepoda-

ril. Na opätovné podanie žiadosti  bolo potrebné, podľa 
stanov SSP, znovu zvolať zjazd, a tak sme sa o ďalší zápis 
mohli uchádzať až v tomto roku. Po viac ako polročnom 
úsilí, počas ktorého bolo potrebné splniť rozsiahle byro-
krati cké požiadavky a neustále dokazovať, že pracujeme 
v prospech slovenskej menšiny v Poľsku, sa to nakoniec 
podarilo a na základe rozhodnuti a Okresného súdu pre 
Krakov-Śródmieście, XI. hospodárske oddelenie KRS bol 
SPP zapísaný do Registra spolkov, iných spoločenských 
a profesijných organizácií, nadácií a verejných ústavov 
zdravotnej starostlivosti a registra podnikateľov. Medzi 
činnosti , ktoré môžu byť predmetom podpory boli zapí-
sané:
• organizácia kurzov slovenského jazyka,
• vydávanie periodík pre slovenskú národnostnú menšinu 

– mesačníka Život a Almanachu Slováci v Poľsku,
• činnosť slovenských 

knižníc,

Podporte slovenskosť v Poľsku

Čo je 1%?
Je to jedna stoti na z vašej dane, ktorou môžete pod-

poriť vami vybranú verejno-prospešnú organizáciu. Ide 
o prejav demokracie, keď môžete sami rozhodnúť, komu 
pripadne aspoň malá časť vašej 
dane, ktorú ste povinní zaplati ť 
štátu. V prípade, ak sa rozhodnete, 
že jedným percentom nepodpo-
ríte žiadnu z organizácií, idú ti eto 
peniaze do spoločnej štátnej pok-
ladnice.
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Za poznaním starej vlasti
text    Monika Pacigová
foto    Anna Krištofeková

Nikomu asi netreba hovoriť, že jedným z najlepších spôsobov 
učenia sa a  spoznávania niečoho nového je cestovanie. Človek 
sa učí celý život, a  nie je dôležité, či je dieťaťom, alebo už do-
spelým, hlavne, že má chuť spoznávať svet. Jediné, čo človeku 
nemôže nikto zobrať, sú jeho spomienky. Myslím si, že také krá-
sne spomienky budú mať na spoločný výlet na Slovensko a  na 
dobrú náladu, ktorá počas neho vládla, všetci účastníci výletu do 
Oravskej Les nej a na Oravský hrad.

Dňa 19. septembra toh-
to roku miestna skupina 
Spolku Slovákov v Poľsku 

v Krempachoch zorganizova-
la výlet na Slovensko, ktorého 
cieľom bolo spoznať kúsok svo-
jej starej vlasti. Výletu sa zú-
častnili deti zo Základnej školy 
a Gymnázia v Krempachoch, 
ktoré sa učia slovenčinu. Keď-
že v dnešnej dobe máme veľmi 
málo času pre seba, pre rodinu, 
tak deti si zobrali so sebou aj ro-
dičov a starých rodičov, aby aspoň na chvíľu strávili spoloč-
ne čas a dobre sa zabávali.

O 8:30 sme vyrazili z Krempách, a aj keď trošku pršalo, 
všetci mali výbornú náladu. Naša cesta smerovala na Ora-

vu. Po dvoch hodinách cestovania sme sa zastavili v Orav-
skom Podzámku. Všetci  netrpezlivo kráčali hore kopcom, 
pred bránu Oravského hradu. Keď sme konečne vstúpili na 
nádvorie, mohla začať prehliadka. Keďže nás bolo okolo 
65 ľudí, tak sme sa rozdelili do dvoch skupín a pokračovali 
so svojimi sprievodcami. Tí nás krásnou slovenčinou oboz-
namovali s dejinami tohto hradu, s miestnosťami a ľuďmi 
spojenými s pevnosťou. Všetky deti, ale aj starší krajania, 
si tak mohli overiť svoju znalosť slovenčiny. Myslím si, že 
nejeden z účastníkov si  zaspomínal na školské roky a mož-
no aj na skorší výlet na Oravu. Prehliadka sa skončila, náš 
výlet však nie.

Po nástupe do autobusu sme sa pobrali do Oravskej 
Lesnej, kde nás už čakala Oravská lesná železnica. Nastú-

pili sme do vlaku, ktorý nás vy-
viezol na sedlo Beskýd. Naša 
cesta viedla cez rozprávkový 
les. Po ceste sme stretli Čer-
venú Čiapočku, Janka a Ma-
rienku pred medovníkovým 
domčekom, veľkého pavúka 
a trojhlavého draka. Na koneč-
nej stanici sme vystúpili a mali 
možnosť pozrieť si okolie, o.i. 
aj goralskú drevenicu s tradič-
ným zariadením. Škoda, že bola 

hmla, ktorá nám znemožnila obdivovať okolité hory.
Potom nám už neostávalo nič iné, len pomaly sa po-

brať domov. Výlet sa skončil, ale spomienky a spoločne 
strávené chvíle ostali. Bol to krásny zážitok, ktorý bol zre-
alizovaný aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. 

Na tradičnej Oravskej lesnej železnici
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Stopami našich predkov
text    Dorota Mošová
foto    Dorota Mošová, Pavol Stańczak

Pod takýmto názvom miestna skupina Spolku Slovákov 
v Poľsku (SSP) vo Vyšných Lapšoch napísala projekt na Úrad pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý bol schválený a zrealizovaný 
s  finančnou podporou ÚSŽZ a  taktiež SSP. Cieľom tohto projektu 
bolo udržanie a  rozvoj národného povedomia a  kultúrnej identi-
ty Slovákov žijúcich v Poľsku s rešpektom na ich doterajší kultúrny 
a národný vývoj. Projekt mal za cieľ podporiť národnú hrdosť a pre-
hĺbenie poznatkov o  Slovensku a  zároveň prezentovanie miestnej 
spišskej kultúry na Slovensku.

Folklórny súbor Hajduky sa teda v dňoch od  
16. – 18. ok tób ra vybral na Slovensko a ubytoval sa vo 
Zvolene. Sobotňajší program bol veľmi bohatý a pre-

to hneď po raňajkách sa členovia súboru vybrali do mesta 
pozrieť si Zvolenský zámok zo 14. stor. Účastníci výletu ob-
divovali gotické umenie, originálne diela z rozličných regió-
nov stredovekej Európy. Očarili ich Ikony, ktoré pochádzajú 
z pravoslávnych a gréckokatolíckych komunít z východného 
Slovenska. Zaujalo tiež maliarstvo známych talianskych a ho-
landských maliarov z 16. až 19. st. Nakoniec si ešte pozreli so-
chárstvo z 13. – 21. st. v otvorenom depozitári, ktorý ponúka 
jedinečný dialóg klasického a moderného sochárstva.

vystúpenie FS Hajduky v Dome Seniorov Dolinka. Po prí-
chode členov súboru privítal riaditeľ Mgr. Miroslav Feješ. 
Vedúca súboru sa prihovorila obecenstvu a predstavila 
FS Hajduky. Porozprávala o slovenskej menšine v Poľsku 
a o projekte, ktorý FS realizuje, keďže vystúpenie v Očovej 
bolo jedným z bodov realizácie tohto programu. FS predsta-
vil pásmo tradičných spišských tancov a spevov príznačných 
pre obec Vyšné Lapše. Divákov ohúril najmä Mazur. Nako-
niec FS zaspieval niekoľko slovenských piesní a ostatní diváci 
sa pridali,  dokonca si aj zatancovali. Možno by si niektorí 
položili otázku, prečo si FS vybral práve Očovú? Odpoveď 
je jednoduchá: pre folklór, pre ich krásne tance, ktoré mali 
možnosť vidieť v podaní FS Očovan v Novej Belej na pre-
hliadke krajanských dychoviek. Niekoľko členov FS Hajduky 
sa zúčastnilo choreografického kurzu na Detve a mali mož-
nosť sa oboznámiť s bohatou tradíciou tohto regiónu a jed-
noducho sa sem chceli ešte raz vrátiť.

V nedeľu pokračovali v poznávaní krás Slovenska a čaka-
lo ich jedno prekvapenie. Cestou domov navštívili Bojnický 
zámok, ktorého krása ich doslova očarila. Po jeho prehliad-
ke sa šťastne vrátili domov, plní dojmov a s otázkou na pe-
rách, kedy zase nabudúce pôjdu na výlet na Slovensko.

Tento projekt prispeje k podpore slovenského ná-
rodného povedomia a k bližšiemu spoznaniu Slovenska. 
Účastníci mali kontakt so živým slovenským slovom, a to je 
neoceniteľné. Kontakt so Slovenskom je najlepším a naj-
rýchlejším spôsobom, ako sa zdokonaliť v slovenčine. Vý-
let tiež prispeje k integrácii mladších a starších krajanských 
činiteľov, mládeže a detí.

FS Hajduky sa chce touto cestou poďakovať ÚSŽZ, ako 
aj gen. tajomníkovi SSP Ľudomirovi Molitorisovi za podpo-
renie tohto projektu. Veľmi si vážime vašu pomoc, ktorá 
nám umožňuje bližšie spoznať Slovensko – domovinu na-
šich predkov. Taktiež sa chceme poďakovať pánu riaditeľovi 
DS Dolinka za umožnenie nášho vystúpenia a chutného po-
hostenia. – Sme radi, že sme mohli seniorom priniesť trošku 
našej radosti a veselosti, – zhodli sa členovia FS Hajduky. 

Vystúpenie FS Hajduki v DS Dolinka v Očovej

V Bojnickom zámku

Ani dážď nás neodradí

Ďalším bodom programu bola Banská Bystrica. výletníci 
si v daždivom počasí pozreli pamätník SNP, Krivú vežu i za-
ujímavú etnografickú výstavu, ktorá bola určená pre folklo-
ristov a milovníkov slovenských tradícií. Výstava predstavu-
je patriarchálnu roľnícku rodinu, v ktorej narodenie dieťaťa 
sprevádzalo množstvo obradov, tabuizovaných činností, po-
vier a ochranných úkonov, veštieb a ďalších aktivít, ktoré 
len umocňovali ľudskú túžbu zabezpečiť pokračovanie rodu. 
Pripravená výstava o zvykoch pri narodení dieťaťa približuje 
širokej verejnosti staré, takmer zabudnuté zvyky a povery, 
ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života roľníkov a ich 
rodín. Po oboznámení sa s výstavou Vyšnolapšania prišli na 
to, že mnoho vecí, čo sa týka zvykov či povier pri narodení 
dieťaťa, sa vyskytovalo v minulosti aj v ich rodnej obci.

Dobrú náladu nepokazil výletníkom ani dážď. Ďalší smer 
sobotňajšieho programu - Očová a hlavný bod programu, 
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autor    Marián Smondek
foto    archív rodiny Papankovej

– Myslím si, že pri takej politickej situácii a medzinárodných vzťa-
hoch, aké sú teraz, by sa mal slovenský jazyk na hornej Orave vyučovať 
vo väčšom rozsahu než kedysi, – porovnáva vtedajšiu situáciu s tou 
dnešnou Maria Papanek. Manželia Papánkovci pritom celý svoj 
pracovný život strávili na Základnej škole č. 2 v Podvlku. Plody ich 
práce existujú dodnes, napríklad krajanský divadelný súbor, ktorý 
bol neskôr pomenovaný po zakladateľovi obce – Ondrejko. 

– Manžel nechcel jatriť v tom prostredí, možno aj preto 
nebol vždy vnímaný pozitívne, – pokračuje vo svojich 
spomienkach Maria Papanek. – On sa cítil byť Slovákom 
a vedel, že Podvlčania naozaj chceli, aby sa učil slovenský 
jazyk, udržať rôzne tradície. Obdivovala som ho za to, že 
veľmi dbal o tú kultúrnu stránku krajanského prostredia. 
Do tejto školy prišiel o rok skôr ako ja, ešte v roku 1951. 
Od začiatku svojho pôsobenia sa aktívne zapájal do kul-
túrneho diania v obci a nacvičoval veľmi veľa divadelných 
predstavení. Divadelný krúžok viedol veľmi dlho. Neskôr 
mu niektorí navrhli, aby predstavenia, ktoré boli vždy po 
slovensky, doplnil aj nejakou časťou po poľsky. Neskôr 
teda doplňoval predstavenia o krátku humornú scénku 
v poľskom jazyku. Ale hlavná časť bola vždy po slovensky.

Divadlo viedol veľmi dlho, približne do sedemdesiatych 
rokov. Musím povedať, že sa tomu venoval celým srdcom. 
Viesť  divadlo na dedine nebolo také jednoduché, stretnu-
tia boli po večeroch, pretože ľudia si po celodennej náma-
he na poli nemohli dovoliť prísť poobede na nácvik. Oby-
čajne manžel začínal nácvik o ôsmej hodine a obyčajne na 
jeseň a v zime, pretože na jar a v lete neexistovala žiadna 
možnosť robiť nácviky. Nejedenkrát sa domov vracal z ná-
cviku okolo polnoci. Dôvodom toho, že zanechal neskôr 
divadlo, bola skutočnosť, že na nácviky prichádzalo čoraz 
menej osôb. Tí starší pomaly odchá-
dzali a mladých nepribúdalo. Prevza-
la to však po ňom p. Gribačová a tak 
divadlo pôsobilo ďalej.

Neskôr sa oddal práci s mládežou 
a deťmi v oblasti športu. V Podvlku vy-
tvoril tzv. „LZS“, teda ľudové športové 
družstvo pre mládež, a tiež začal viesť 
tzv. „SKS“, teda školský športový klub 
v škole. Podarilo sa mu prostrední c
tvom Štátneho pozemkového fondu 
získať pozemky v časti, ktorá sa na-
chádza oproti dnešnej škole za cestou, 
na vytvorenie športového ihriska. To 
boli pozemky po ľuďoch, ktorí odišli 
hneď po vojne na Slovensko a neskôr 
ich prevzal spomínaný fond. Dnes už 
to ihrisko  neexistuje.

V tom čase bolo toto ihrisko na Ora-
ve unikátom. Manžel totiž vybavil, aby 

Podvlčianska škola v spomienkach Marie Papankovej (2)

ihrisko bolo ohradené, podarilo sa mu tiež ihrisko osvetliť 
lampami umiestnenými na stĺpoch. V časti, ktorá sa na-
chádzala bližšie k ceste, urobil klzisko. Pôvodne bola táto 
časť spevnená štrkom, ale to bola veľmi náročná robota 
zaliať to vodou tak, aby tam to klzisko vzniklo, preto vyba-
vil, aby bola táto časť vyasfaltovaná. Taktiež zohnal neskôr 
čerpadlo, ktorým z neďalekého potoka čerpali vodu. Záro-
veň poprosil rodičov, že pokiaľ by mohli, aby poskytli dosky 
a celé to klzisko ohradil mantinelom z dosiek. Takto vzniklo 
prvé klzisko na hornej Orave. 

Pri ňom bola postavená búdka, v tej búdke bol gramo-
fón, takže hrala tu aj hudba. Manžel tam bol pravidelne 
do deviatej večer, pretože o tom čase bol z Podvlka posled-
ný autobus do Spytkovíc, kde sme už vtedy bývali. Môjho 
manžela to veľmi tešilo a napĺňalo, keď sa mu podarilo 
vytvoriť takéto miesto v Podvlku. Keď mrzlo, hrali sa tam 
hokejové turnaje. V tamtom období to bola taká atrakcia, 
že okolo prechádzajúce autobusy sa zastavovali a ľudia 
v nich obdivovali, čo sa tam deje.

Ihrisko využívali hlavne mladí, ale nielen z Podvlka, ale 
občas i zo Spytkovíc. Môj manžel viedol taktiež požičovňu 
korčúľ. Mal akosi to šťastie, že sa vedel nájsť na správnom 
mieste v správnom čase. Vďaka tomu získal veľa kontak-
tov. Napr. korčule do Podvlka získal pri likvidácii policaj-
ného športového klubu v Novom Targu. Samotní policajti 
sa pýtali Antona, či chce korčule aj spolu s topánkami. Aj 
keď už boli trochu zodraté, dali mu tri plné vrecia. Ja som 
vtedy spolu s ním šla do Nového Targu, kde sme dostali tie 
tri vrecia. Manžel ich prinášal na zastávku a ja som ich tam 
strážila a potom sme ich autobusom doviezli do Podvlka.

Ako učiteľ bol však bol veľmi prísny a presný. Keď za-
zvonilo, vchádzal do triedy, na koniec hodiny, presne po-
čas zvonenia zasa z triedy vychádzal. Nikdy svoje hodiny 

Učiteľský zbor v Podvlku na ZŠ č. 2 (60-te roky 20. stor.)
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nepredlžoval. Tak isto bolo s deťmi. Keď mu 
neprišli deti pomôcť, pretože zo začiatku 
to spoločne polievali vedrami, bral im späť 
korčule. Ja som mu aj vravela: „Tono, neber 
im ich, veď im tie korčule aj tak dáš“. On mi 
na to vždy vravel, že deti potrebujú disciplí-
nu, musia vedieť, že klzisko nebude robiť len 
pár detí, ale musia prísť všetci a musia všet-
ci pracovať. Keď na druhý a tretí deň prišli 
všetci polievať, opäť im tie korčule rozdával. 
No jednoducho taký bol môj manžel.

Taktiež viedol družinu hádzanárov 
a s nimi vyhrával turnaje v Novom Targu. 
Mal však veľmi silného konkurenta, pána 
Piteka vo Fridmane. Tam bola väčšia ško-
la a väčší výber talentov, takže často prá-
ve Podvlčania súperili z Fridmančanmi. Asi 
dvakrát sa im podarilo prebojovať na voj-
vodský hádzanársky turnaj.

Jednoducho hádzaná a hokej boli jeho 
najobľúbenejšie športy.

Mali sme jednu takú príhodu, – opäť 
vracia sa Maria Papanek vo svojich spomienkach do ob-
dobia, keď bola škola rozdelená na slovenskú a poľskú, 
pričom do tej slovenskej chodilo asi 180 žiakov, do poľ-
skej 25. – Z Kuratória osvety v Krakove prišiel do Podvlka 
vizitátor Gojszewski, ktorý si dal zavolať žiakov slovenskej 
i poľskej školy, a kládol im rôzne otázky, pretože chcel zistiť, 
aké majú naozaj vedomosti. Deti z jednej školy posadil na 
jednej strane miestnosti, z tej druhej školy zasa na druhej 
strane miestnosti. Niektoré otázky sa dokonca týkali politi-
ky. Kdesi v Afrike, pravdepodobne v Juhoafrickej republike 
zomrel vodca Gizenga. Vizitátor sa pýtal na niečo z politiky 
a jedno dievčatko zo slovenskej školy vstalo a vraví, že chce 
niečo povedať a povedalo mu o smrti toho vodcu. Vizitátor 
sa až za hlavu chytal. My sme totiž robili počas prestávok 
taký stručný prehľad správ, –  dodáva Maria Papanek, – 
tak že tie deti mali z každej oblasti dosť rozsiahle vedomos-
ti. Vizitátor sa až divil, pretože tie deti z poľskej školy vedeli 
možno jednu desatinu z toho, čo deti zo školy slovenskej.

Manželstvo Papankovcov však bolo viacerými von-
kajšími vplyvmi viackrát skúšané. Maria 
a Antonín sa úradne zosobášili ešte v roku 
1954, v roku 1955 mali cirkevný sobáš. Av-
šak na jeseň 1955 Antona povolali do voj-
ska v Československu a tam strávil 2 roky 
a štyri mesiace. Do Poľska k manželke sa za 
ten čas dostal len raz a to už ho čakala z ich 
štvormesačným synom. Ale ani po ukonče-
ní vojenskej služby sa hneď nedostal späť 
za rodinou. Ešte jeden rok učil v Hladovke 
a až potom ho opäť pustili do Poľska a opäť 
začal učiť v Podvlku. Okrem toho sa stal tiež 
metodikom slovenského jazyka a  jazdil po 
školách po Orave a Spiši. Túto funkciu plnil 
aj v období, keď už bol vážne chorý.

Slovensko a slovenskosť mu však neustá-
le ležali na srdci. Každý rok jazdil na Sloven-

sko na školenia pre učiteľov slovenského jazyka. Vždy sa 
veľmi tešil na túto cestu do Bratislavy, ale tú svoju túžbu 
a clivotu ukrýval hlboko v srdci. Nikdy o tom nehovoril. 
Jeho manželka Maria až po jeho smrti našla báseň, ktorá 
tieto jeho city i pocity vyjadrovala:
Na stretnutie tešil som sa celý rok.
Prišiel deň, keď ju zase vidím v celej kráse.
Pozerám sa na ňu a zisťujem, že každý rok je krajšia.
Teším sa a cítim jej vôňu a neprestávam ju obdivovať.
Je mojou najbližšou a najmilšou láskou,
nemyslím o ničom inom, len o nej, 
veď prečo by som sa mal tešiť.
Budem s ňou celé dva týždne, 
pre mňa tento čas je veľmi krátky,
len čo som sa začal k nej túliť, už za pár dní musím ju opustiť.
Ostanú len spomienky.
Prečo život je taký krutý? Prečo ju musím opustiť?
Veď nesmúť, opäť sa k Tebe vrátim. Moja rodná vlasť. 

Na stretnutí učiteľov slovenčiny

Podvlčianske futbalové družstvo
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
Rytiersky rád bibliofilov a  milovníkov kníh s  kapitulou radu 

Bielej Vrany v Krakove v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku 
privítali v dňoch 17. a  18. októbra v  Centre slovenskej kultúry 
v  Novej Belej na Spiši Veľkolepých Bratov, Ctihodné Dámy Kni-
hy, Dôstojných Makulatoristov i ďalších vybraných predstaviteľov 
Ľudu Bibliofilského z  Poľska a  Slovenska, rôzneho stavu a  veku, 
aby spoločne zaknihovali historicky prvé stretnutie poľských 
a slovenských milovníkov kníh.

Seansa začala privítaním ctihodných: Veľmajstra, Kance-
lára i Arcikustóda Rádu, uctením si predchádzajúcich 
Veľmajstrov i poslednej strážkyne Hniezda Bielej Vra-

ny a tradičným zapálením trojramenných sviec, pri svetle 
ktorých boli do Rádu prijatí dvaja noví členovia. Pred sa-
motným prijatím si prítomní vypočuli pôvodnú bibliofilskú 
hymnu a následne sa odohral obrad. V jeho rámci boli Cti-
hodnými Bratmi predstavení kandidáti, ktorí následne po 
rituálnom prijatí zložili Rádu sľub a poklonu.

Stretnutia sa zúčastnili taktiež slovenskí milovníci kníh, 
medzi inými riaditeľka Krajanského múzea Matice sloven-
skej so sprievodom, či bibliofili z radov Spolku Slovákov 
v Poľsku. Súčasťou programu bolo aj predstavenie našej 
vydavateľskej činnosti, o ktorej porozprával generálny ta-
jomník SSP. Naše knihy pritom ožili nielen v slovách, ale 
aj hmatateľne, na pripravenej výstave, kde bolo možné 
sa s nimi zoznámiť. Zaujímavou bola tiež výstava prvých 
publikácií o Slovensku a Slovákoch v poľskom jazyku, pri-
pravená ctihodnými členmi Rádu. Na záver prvej časti si 
účastníci historicky prvého stretnutia slovenských a poľ-
ských bibliofilov urobili spoločnú pamätnú fotografiu.

Podujatie však týmto gestom ešte ani zďaleka nekon-
čilo. Zúčastnených prítomných totiž čakala slávnostná 
večera, kde inde ako v knižnici Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej. Počas nej si všetci, okrem dobrého jedla 
a nápojov, vychutnali tiež niekoľko slávnostných prípitkov 
a zdravíc na počesť hostiteľov i milovníkov kníh.

Prvé poľsko-slovenské stretnutie ľudu bibliofilského 
v Novej Belej

Po večeri stretnutie pokračovalo, pri pohári dobré-
ho slovenského vínka a syra, prezentáciou ďalších pu-
blikácií, časopisov, či výtlačkov stredovekých rytín, ktoré 
uzreli svetlo sveta najstaršou tlačiarenskou technológiou, 
obnovenou jedným zo Ctihodných Bratov. Hostitelia boli 
obdarovaní viacerými bibliofilskými a numizmatickými 
pozornosťami a taktiež hostia si so sebou odniesli zaují-
mavé publikácie nášho vydavateľstva i štvorjazyčného 
turistického sprievodcu po Zamagurí, aby opätovne našli 
cestu do nášho pekného kraja, kde položili základy nezvy-
čajného a veríme, že aj trvácneho, slovensko-poľského 
priateľstva milovníkov kníh. 

Rozprava (nielen) o knihách

Prezentácia vydavateľstva Spolku Slovákov v Poľsku
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autor     Milica Majeriková-Molitoris
O  tom, že Zamagurie je plné tajomných mýtických bytostí, 

sme sa mohli presvedčiť už pred dvoma rokmi, pri prezentácii 
reedície rozprávkovej knihy Vodníkove zlaté kačky. V tomto sme-
re určite nesklame ani jej nová dvojička, reedícia zamagurských 
rozprávok, s príznačným názvom Kráľ hadov – strážca pokladov.

Rozprávky, zozbierané v rôznych zamagurských ob-
ciach etnografom a pedagógom Viktorom Majerikom 
a upravené slovenským spisovateľom Petrom Gloc-

kom, vychádzajú opätovne vo vydavateľstve Goralinga 
a v novom šate ilustrácií slovenského výtvarníka Martina 

tiašoviec. Okrem toho sa divákom predviedli aj vnuci už 
nežijúceho autora – Zuzka, ktorá spamäti predniesla jednu 
z prezentovaných rozprávok a Martin, ktorý vlastnoručne 
vyrobil špecifickú pamätnú plaketu s portrétom V. Maje-
rika. Tú udelilo vydavateľstvo Goralinga za pomoc pri or-
ganizovaní podujatia vedúcej kultúry v Spišskej Starej Vsi 
Agnese Dlhej.

Vyvrcholením programu bolo samotné uvedenie knihy 
do života, počas ktorého priviedli deti na javisko známu 
slovenskú herečku Zuzanu Krónerovú. Tá im svojím hl-
bokým tajomným hlasom prečítala úryvok z novej knihy 
a následne ju spoločne s autormi, vydavateľkou a primá-
torom mesta, pieskom z rieky Dunajec, slávnostne uviedla 
do života.

Nová rozprávková kniha si hneď našla svojich prvých či-
tateľov, a to nielen v radoch detí, ale aj dospelých. Nájdete 
v nej tridsať tajomných príbehov, v ktorých sa stretnete 
s rôznymi mýtickými postavičkami ako napríklad kráľom 
hadov, čiernym deckom, bačom čarodejom, hadom gaz-
dom, planetníkom, straškom, trupiglovkou, s dôvtipnými 
a múdrymi Zamagurčanmi, ale aj s takými, čo veľa rozumu 
nepobrali. To všetko je doplnené očarujúcimi farebnými 
ilustráciami, v ktorých, keď sa dobre zahľadíte, nájdete aj 
to, čo na prvý pohľad nevidieť. Neveríte? Nuž presvedčte 
sa sami, zalistujte si v novej knižke a vydajte sa do ríše za-
magurskej fantázie spoločne s Kráľom hadov – strážcom 
pokladov. 

Kráľ hadov – strážca pokladov

Kellenbergera. Takmer stostranová kniha zamagurských 
príbehov uzrela svetlo sveta na tlačiarenských strojoch 
Spolku Slovákov v Poľsku a svoju prvú veľkú prezentáciu 
zažila 3. októbra v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi, 
kde si túto príležitosť nenechali ujsť viac ako tri stovky di-
vákov. A veru bolo sa na čo pozerať...

Tanečno-dramatické pásmo o Kráľovi hadov si pripravili 
deti z Detského folklórneho súboru Pieniny zo Spišskej Sta-
rej Vsi, tanečné kreácie vytvorené o.i. aj na choreografie 
V. Majerika predviedol Detský folklórny súbor Maguráčik 
z Kežmarku a Folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Sta-
rej Vsi a s blokom tradičných zamagurských i štylizovaných 
tancov sa predstavil Folklórny súbor Frankovčan z Malej 
Frankovej spoločne s Ľudovou hudbou Furcoňovcov z Ma-

Uvedenie knihy do Života

Kráľ hadov a deti z DFS Pieniny
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 HORČIČNÉ ZRNKO

15. 11. 2015
33. nedeľa v Cezročnom období

(Mk 13, 24-32)
Trinásta kapitola Markovho evanjelia je najdlhším Ježišo-

vým monológom, ktorý evanjelista uvádza. Pán Ježiš sa vrátil 
s apoštolmi z chrámu do blízkosti Olivovej hory a ostal v nich 
dojem z veľkoleposti chrámu. Od Ježiša sa im však dostáva 
slov, že z toho, čo videli, neostane kameň na kameni. Apoštoli 
chceli vedieť, kedy sa tá tragédia stane. Najskôr ich povzbudil 
k bdelosti, pretože plniť misiu už budú počas jeho neprítom-
nosti medzi nimi. Jeho reč potom pokračovala menovaním 
apokalyptických znamení. Tie sa začali napĺňať prenasledo-
vaním kresťanov. V súčasnosti povieme, že každá doba nies-
la niektorý zo znakov konca sveta. Keď Ježiš hovoril o týchto 
znameniach, povedal, že nepominie pokolenie, ktoré ho po-
čúva, kým sa to nestane. Koniec sveta nenastal a preto týmto 
slovám máme rozumieť iným spôsobom. Pánov deň je každý 
deň, ktorý prichádza. Jeho blízkosť je vyjadrená slovami pre-
do dvermi. Našou odpoveďou má byť bdelosť a úsilie zničiť 
každý kúsok zla, ktorý sa nedostal do tohto sveta z Božej ruky. 
Bdelosť znamená aj vedomie zodpovednosti, že budeme sú-
dení aj z každého zbytočného slova.

22. 11. 2015
34. nedeľa v Cezročnom období  

– Krista Kráľa  (Jn 18, 33-37)
Vlády vrcholných predstaviteľov štátov sa vyznačujú aj 

tým, že keď končí dosluhujúci vládca, alebo nastupuje nový, 
udeľuje milosť. Právny poriadok to pozná pod pojmom am-
nestia. Dotyčným väzňom, na ktorých sa vzťahujú podmienky 
amnestie, sa odpustí zvyšok trestu. Jeho vina sa nezmýva, iba 
sa odpustí trest. Páter Raniero Cantalamessa napísal o vláde 
Krista Kráľa, aké je dobré, že Kristus nie je sudcom, ale že je 
kráľom. Keby bol len sudcom, nemohol by nás omilostiť. Sud-
ca neudeľuje odsúdeným milosť, to robí kráľ. Ježiš je pre nás 
Kráľom, a tak nám môže udeliť svoju milosť. Ponúka nám ju 
na každom kroku. Chce nás omilostiť a pokiaľ žijeme, máme 
možnosť ju dosiahnuť. Keď zomrieme, tam už bude Kristus 
sudcom, tam už nebude možnosť omilostenia. V Roku milo-
srdenstva môžeme ešte intenzívnejšie prežiť milosť odpuste-
nia. Odpustenie, ktoré neodpúšťa iba trest, ale odpustenie, 
ktoré zmýva aj vinu.

29. 11. 2015
1. adventná nedeľa  (Lk 21, 25-28, 34-36)

Posledné roky badáme, ako sa strácajú prechodné ročné 
obdobia medzi letom a zimou. Jar i jeseň sú čoraz kratšie 
a akoby sa vytrácali. Po skončení zimy sa rýchlo dostaví tep-
lé počasie a podobne i leto prechádza oveľa rýchlejšie do 
zimy. Šoféri ani nestihnú prezuť zimné pneumatiky a nemá-
me možnosť potešiť sa z pekného jesenného babieho leta. 
Liturgický rok si zachováva trvalý rytmus sviatkov, slávení 
a liturgických období. Cítime však, že ako sa vytratili ročné 
obdobia, ktoré sú prípravou na leto alebo zimu, tak sa vy-

tráca Advent a ostal už iba v našich kostoloch a v liturgic-
kom kalendári. Máme čo robiť, aby sme vnímali toto vzácne 
obdobie, počas ktorého sa pripravujeme na sviatky narode-
nia Pána. Duchovnú prípravu na Vianoce valcuje obdobie 
vianočných nákupov, akcií a výpredajov. Adventné obdobie 
nás pozýva prežiť dobu, keď svet čakal na Spasiteľa. Keď 
prahol a bol hladný po ňom. Cirkev nás počas štyroch týž-
dňov vedie cez obdobie túženia. Uvedomujeme si, aký by 
bol svet bez Krista prázdny a aký by bol prázdny bez Krista 
náš život. Požehnaný Advent je jediným správnym kľúčom 
k radostným Vianociam. 

6. 12. 2015
2. adventná nedeľa  (Lk 3, 1-6)

Pre mnohých bol sv. Ján Krstiteľ príkladom, napomenu-
tím, výčitkou. Učí aj nás, kým má byť kresťan: pevný nie ohyb-
ný, človek pravdy, viery, s pevným charakterom. Je príkladom 
toho, že sa nesmieme riadiť ľudskými kritériami a netreba 
brať ohľad nato, čo povie ten či tamten. Dôležité je, čo nám 
chce povedať Boh. Poslúchnuť a zachovať sa podľa jeho vôle, 
nezísť z priamej cesty vpravo ani vľavo nie je jednoduchá zá-
ležitosť. Príklad Jána Krstiteľa nám ukazuje, že nesmieme sa 
znepriateliť Bohu, hoci by sme si znepriatelili aj celý svet. Veľa 
kresťanov je ohybnou trstinou, sú to ľudia bez vlastného mys-
lenia, bez vlastného presvedčenia, bez kresťanského životné-
ho štýlu. Všetko uprednostňujú pred Bohom a ten je až na 
konci všetkých záležitostí. Ján Krstiteľ nebol hedonista, jeho 
pokrmom boli kobylky a lesný med. Neholdoval móde, stačil 
mu odev z ťavej srsti. Ján Krstiteľ bol pánom seba samého, 
svojho tela a jeho žiadostí. Nasledujúc jeho príklad nemusí-
me odchádzať na púšť, nemusíme pripodobniť svoj jedálny 
lístok Jánovej prísnej askéze a nemusíme ho ani nasledovať 
v móde. Aj v dostatku a pekne oblečený môže verne slúžiť 
Bohu a byť dobré Božie deti, ktoré držia na uzde svoje telo 
s jeho žiadosťami a nedokonalosťami.

13. 12. 2015
3. adventná nedeľa  (Lk 3, 10-18)

O Jánovi Krstiteľovi išiel chýr, že tak veľa hovorí o Mesi-
ášovi, že je to azda on. Hoci bol chýrnym prorokom, Ján sa 
neulakomil. Odpovedal s pokorou, že nie je Mesiáš. Za jeho 
odpoveďou bola pokora. Veľkí ľudia paradoxne vidia oveľa 
lepšie svoju nedokonalosť a toto vedomie ich drží pri zemi, 
učí vďačnosti a vedomie nedostatkov ich pohýna dopredu. 

Keď nejaká cnosť stratí na popularite, tak sa oblečie do 
nového šatu, pozmení sa jej názov a znie to lepšie. Pokora 
môže znieť nemoderne dnešnému svetu. Pokorný manžel 
– slaboch pod papučou; pokorná manželka – neemancipo-
vaná žena; pokorní rodičia – slabosi, ktorí nemajú autoritu; 
pokorný pracovník – ten, ktorý si nevie brániť svoje práva. 
O pokornom človekovi by sme mohli hovoriť inými slovami. 
Dať pokore nový a zároveň aktuálny šat. V tomto duchu je po-
korný človek autentický, bezprostredný, na nič sa nehrá. Pr-
vou podmienkou, aby sme sa takými stali, treba sa neustále 
spoznávať, vnútorne sa pýtať, aké sú úmysly mojich skutkov, 
v akom postoji stojím pred druhými a pred Bohom.

Spracoval Viktor Pardeľ
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Pol storočia spolu...
autor    Márian Smondek

... si na oravských grúňoch spolu a  svorne gazdujú Žofia 
a Anton Fifanskí. A nielen gazdujú, ale aj obchodujú a popri tom 
ešte aj Životy roznášajú a malú pílu obsluhujú. A tak majú okolo 
domu neustále veľa práce. Na Studžonkach ich poznajú všetci, 
veď keď doma chýba cukor, múka, či nejaká prísada, stačí len 
podísť a  zazvoniť a  o  chvíľku sa už obchod otvára. Nám otvorili 
dvierka do svojich životných ciest, ktorými prešli až k  zlatému 
manželskému jubileu.

Žofia nepochádza zo Studžonek, ale z neďalekého Pe-
kelníka. Síce sa to nezdá, ale delia ich len dva či tri 
kilometre. Narodila sa 8. júla 1946 v rodine Andreja 

a Márie Pekelníckych. Mala ešte troch súrodencov, brat 
bol najstarší a dve sestry. Prvé štyri roky chodila do školy, 
ktorá sa nachádzala pri pekelníckom kostole, tá škola dnes 
už nestojí, a neskôr ďalšie tri roky do školy pri križovatke. 
Chodila do školy so slovenským vyučovacím jazykom. Na 
školu i učiteľov si rada spomína, pretože sa veľmi rada uči-
la a mala veľmi dobré známky. Svoje vzdelanie získavala 
pod vedením viacerých učiteľov, o.i. pani Tatkovej, Lýdie 
Mšalovej, Heldákovej, Novákovej či Cecílie Skorupkovej. 
V štúdiu chcela pokračovať ďalej, ale doma nebolo ľahko 
a tak nakoniec odišla do práce. Najprv dva roky pracova-
la pri Krakove a ako šestnásťročná sa zamestnala v obuv-
níckom kombináte v Novom Targu, kde pracovala až do 
svadby.

Zato Anton zostal na rodičovskom, je totiž rodákom zo 
Studžoniek. Narodil sa 27. februára 1940 v rodine Ignáca 
a Márie Fifanských. Mal ešte troch súrodencov, dve sestry 
a jedného brata. Časy, keď bola horná Orava pri Slovensku, 
si nepamätá, až prechod frontu. Vtedy mal 5 rokov. Chodil 
k ním mladý, asi sedemnásťročný ruský vojak, keďže An-
ton mal staršiu sestru, a ku nej prichádzali viaceré roves-
níčky zo susedných domov.  Nosieval mu slnečnicu a biely 
med, z čoho sa ako malý chlapec nesmierne tešil. Do školy 
chodil dole do dediny – do Orávky. Učil sa ešte v škole pri 
kostole v slovenskom jazyku. Nebola to veľká škola, a tak 
sa v nej deti tlačili. Ukončil šesť tried a siedmu kvôli mies-
tu nakoniec zavreli, lebo sa žiaci nepomestili. Tú si dorobil 
neskôr, ako mnohí Oravci, pretože po vojne to bolo so škol-
skou dochádzkou všelijako. Ak chcel však vodičský preukaz 
na traktor, školu dokončiť musel. Po ukončení školy zostal 
chvíľu doma na gazdovstve a neskôr odišiel za prácou na 
Sliezsko, kde pracoval pri výstavbe ciest o.i. Dąbrowe Gór-
niczej či v Turoszowe pri nemecko-česko-poľskej hranici.  
Do vojska ho povolali do tzv. oddielov OTK. Chvíľu boli 
v kasárňach v Krakove a potom odišli pracovať do Novej 
Huty, kde pracovali necelých 5 mesiacov. Počas tohto ob-
dobia bývali v stanoch. Odtiaľ sa vrátili späť do kasárni, 
kde ešte prešli ďalším krátkym vojenským výcvikom a po 
pol roku sa vrátil domov. Z výcviku si Anton najviac pamätá 
strieľanie, pretože dostali také pušky, že s nimi nevedeli 
trafiť terč. A kto netrafil, musel sa plaziť k terču. Potom si 
to zo žartu vyskúšali aj velitelia, a tí nedopadli o nič lepšie, 

k terču sa však už neplazili. Na vojenčinu ho mali takto 
brávať tri roky, ale o rok neskôr zobrali mladších a Anton 
zostal doma.

So Žofiou sa zoznámil vďaka jednému kamarátovi z Pe-
kelníka, s ktorým pracoval na cestných stavbách. Bolo to 
v zime počas páračiek, pri ktorých sa organizovali aj zá-
bavy. Sobášili sa 2. augusta 1965 v pekelníckom kostole  
sv. Jakuba, apoštola. Najprv svadba bola v Pekelníku 
a potom ju pekne-krásne odprevadili svadobní hostia do 
jej nového domu na Studžonky. Keďže odtiaľto bolo k au-
tobusu do Nového Targu dosť ďaleko, Žofia zostala doma 
na gazdovstve po boku svojho manžela, ktorý si popri 
gazdovských prácach privyrábal na stavbách ako tesár. 
Postupne sa im rodina rozrástla o päť detí – štyri dcéry 
a jedného syna, ktoré spoločnými silami vychovávali. Deti 
vyrástli a pomaly z domu poodchádzali. Ďaleko však ne-
odišli. Tri dcéry sa usadili na Studžonkach a syn v Jablonke. 
Len jedna dcéra odišla do Ameriky. Síce si najprv otvorila 
v tejto neveľkej osade obchod, nakoniec ho ponechala ro-
dičom a odišla preč z domu.

A tak zostalo Žofii a Antonovi nielen gazdovstvo, ale 
i malý obchod a píla. Gazdovstvo je už však menšie, a tak-
tiež neobrábajú tie strmé polia, ale niekoľko kravičiek 
ešte majú. V gazdovskej práci im pomáhajú ich vnuci, kto-
rých majú sedemnásť, a rodinka sa rozrástla už aj o troch 
pravnukov. Síce asi nie všetkým vnúčatám sa tá gazdovská 
práca páči, treba priznať, že vnuci i vnučky sú pre nich veľ-
kou radosťou a oporou. 

Žofia a Anton sa taktiež aktívne zapájajú do kultúrneho 
diania nielen v obci, ale na Orave vôbec. Žofia sa pred nie-
koľkými rokmi stala predsedníčkou MS SSP v Orávke a tak-
tiež doručovateľkou Života. A podaril sa naozaj husársky 
kúsok – v priebehu niekoľkých rokov sa počet predplatite-
ľov Života v Oravke práve zoštvornásobil, v čom jej neustá-
le pomáha aj jej manžel. 

Nuž, nech im táto svornosť, láska, vzájomná pomoc 
a zhovievavosť vydrží čo najdlhšie, aby sa v radosti mohli 
tešiť zo spoločne strávených dní a boli naďalej oporou nie-
len pre svoju rodinu a najbližších, ale i pre Orávku i orav-
ských krajanov. 

Žofia a Anton Fifanskí
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V pôsobnosti vytvorených plebiscitných úradov stáli 
predovšetkým hospodárske vplyvy na obyvateľstvo. 
Plebiscitní komisári boli oprávnení podniknúť v zá-

ujme plebiscitu všetko, čo uznali za vhodné. Ich opatrenia 
platili až do ukončenia plebiscitu. Vzhľadom na ukončenie 
prvej svetovej vojny, straty mužského obyvateľstva a daňo-
vé zaťaženie, prípadne nepriaznivú situáciu česko-sloven-
skej ekonomiky, ktorá prevzala časť vojnového dlhu roz-
padnutého Rakúsko-Uhorska, bola hospodárska situácia na 
Slovensku v zúfalom stave. Chýbali mnohé suroviny a po-
traviny, predovšetkým soľ, obilie, múka, zemiaky a petrolej. 
Mnohé tovary a potraviny boli udeľované len na prídel. Vďa-
ka plebiscitu sa na Spiši a Orave vytváral mýtus blahobytu 
v Československu, s poukazovaním na hospodárske ťažkosti 
Poľska. Nariadením Ministerstva ČSR s plnou mocou pre 
správu Slovenska sa mala zásobovaniu Oravskej a Spišskej 
župy venovať zvláštna pozornosť. Ministerstvo požadovalo 
od svojich podriadených úradov, aby žiadostiam oravského 
a spišského župana bezpodmienečne vyhoveli, hoci aj na 
úkor stanovených zásad zásobovania.55

Na danú hospodársku situáciu reagovali komisári rozlič-
nými opatreniami. V snahe zlepšiť zásobovanie území Oravy 
a Spiša, nariadili úpravu ciest a komunikácií, ktoré boli ná-
sledkom neštrkovania počas vojny v dezolátnom stave. Do 
týchto prác, však nebolo zapojené miestne obyvateľstvo, 
pretože „mimoriadne pomery v Orave nedovoľujú, aby oby-
vateľstvo bolo nútené k pomoci na riadnu úpravu ciest.“ Na 
opravu ciest sa využívali vojenské vozidlá.56 Poľská strana si 
uvedomovala nevýhodnú cestnú a železničnú sieť na týchto 
územiach a snažila sa ju riešiť. Správa z Tešína o ceste po 
Orave a Spiši ministrovi zahraničných vecí vo Varšave upo-
zorňovala na túto skutočnosť a žiadala, aby sa čo najskôr 
začali stavať cesty a železnice, ktoré by zabezpečovali spoje-
nie plebiscitných území práve s Poľskom, čo by sa stalo vý-
znamným agitačným prostriedkom. Najvýznamnejší prob-
lém videla v tom, že obyvateľstvo plebiscitných území bolo 
orientované na slovenské trhy a len zriedka sa zúčastňovalo 
trhov v Novom Targu. Taktiež spojenie Zakopaného s No-
vým Targom a ďalej smerom na Żywiec a Tešín bolo nevyho-
vujúce, keďže samotná Medzinárodná plebiscitná komisia 
mala často dochádzať do Nového Targu a Zakopaného.57

Ministerstvo ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska 
sa staralo aj o riešenie vojenskej otázky, keďže na územiach 
Oravskej a Spišskej župy boli umiestnené vojenské posádky, 
ktoré mali dodržiavať poriadok, chrániť územie pred prípad-
ným poľským útokom a napomáhať pri rekonštrukcii hospo-
dárstva. Ministerstvo nariadilo županským úradom v Dol-
nom Kubíne a v Levoči, aby s ohľadom na blížiaci sa plebiscit 
v župe a v záujme priaznivého výsledku, boli upovedomené 

55  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), f. Oravská župa II. (ďalej OŽ 
II.), škat. 765, inv. č. 1718, č. 1025.

56  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 1, č. 200/1919.
57  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 2, inv. č. 10, č. 478/1920.

Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši IV.
všetky vyživovacie komisie pri slúžnovských úradoch, aby 
pri rozhodovaní o nových uplatňovaných nárokoch na vo-
jenský vyživovací príspevok postupovali čo najbenevolent-
nejšie, samozrejme dodržiavajúc zásadné zákonné predpi-
sy.58 O ohľade na obyvateľstvo dostatočne vypovedajú aj 
prípady, kedy sa muži z plebiscitných území, povolaní do 
vojenskej služby uchýlili do Poľska a pri ich návrate im bola 
jednak udelená amnestia a jednak zotrvali v domovských 
obciach, aby sa mohli starať o svoje hospodárstva a súčas-
ne pozitívne ovplyvňovať mienku miestnej populácie v pro-
spech Československa.59

Súčasne bolo na plebiscitnom území ubytované vojsko, 
prípadne na územiach hraničiacich s týmito územiami, in-
štruované, aby sa správalo pokojne, bez excesov a aby 
obyvateľstvo nemuselo zásobovať toto vojsko z vlastných 
zdrojov.60 Plebiscitný komisár na Orave dokonca nariadil 
veliteľstvu vojenskej posádky v Tvrdošíne, aby vyprázdnilo 
faru, „v záujme dobrej veci a priateľskej shody českého a slo-
venského živlu“61. Z vojenských zásob boli zároveň zadar-
mo rozdávané chudobnejšiemu obyvateľstvu plebiscitných 
okresov staršie vojenské blúzy.62 Vojakom bol „v záujme dob-
rého výsledku plebiscitu“ vyplácaný naďalej demobilizačný 
paušál, aj napriek tomu, že toto vyplácanie bolo už na ostat-
nom území štátu pozastavené.63 Plebiscitní komisári žiadali, 
aby sa počas žatvy nepovolávali muži z plebiscitných území 
do vojska a ostávali doma vypomáhať s prácami. Podobne 
aj už odvelení vojaci boli prepúšťaní na 2-3 týždne, aby sa 
mohli zúčastniť žatvy.64 Samotní vojaci boli využívaní aj pro-
stredníctvom komisárov na agitáciu v prospech Českoslo-
venska, pričom jednak pôsobili vlastnou aktivitou a jednak 
mali na starosti monitoring osôb ovplyvňujúcich myslenie 
obyvateľstva, predovšetkým kňazov.65 Na plebiscitnom úze-
mí Spiša takto agitovalo a pôsobilo 22 legionárov. Spišský 
župan navrhol Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slo-
venska, aby aspoň časť z týchto vojakov bola po obsadení 
oblasti dohodovým vojskom preoblečená do civilných šiat 
a ponechaná na území aj počas samotného plebiscitu pod 
zámienkou, že sa starajú o zásobovanie a kontrolujú stravo-
vanie.66 Podobne aj československí dôstojníci pochádzajúci 
z plebiscitných území boli na žiadosť komisárov prepúšťaní 
na dovolenku, za účelom agitácie a propagandy v prospech 
Československa.67 

Obce ležiace na spornom území zasielali plebiscitným 
orgánom správy, v ktorých sa sťažovali na nedostatok živ-

58  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 305, inv. č. 462, č. 7291, č. 38/305.
59  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 1, č. 213/1919, č. 258/1919, 

č. 263/1919; f. MPS, škat. 311, inv. č. 474, č. 416, č. 340, č. 508, č. 509.
60  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 2, č. 485/1920.
61  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 1, č. 124/1919.
62  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 2, inv. č. 7, č. 134/1919. 
63  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 7, inv. č. 17, č. 514/1920.
64  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 311, inv. č. 473, č. 146, č. 156, č. 302.
65  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 306, inv. č. 464, č. 102/1919; škat. 

311, inv. č. 473, č. 134.
66  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 311, inv. č. 474, č. 289.
67  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 311, inv. č. 473, č. 114.
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nosti. Tieto ponosy mali prednostné právo na vybavovanie, 
vzhľadom na plebiscit a boli zásobované, aj keď nie v plnom 
množstve žiadaným tovarom, potravinami, tak zakaždým sa 
orgány snažili poslať aspoň časť žiadaných zásob.68 Česko-
slovenská strana sa snažila o zásobovanie a zvláštne výhody 
aj pre priľahlé okresy, aby v obyvateľstve plebiscitných okre-
sov nevznikol dojem, že sa situácia v ostatných častiach štá-
tu radikálne odlišuje od hospodárskeho zásobovania a po-
merov na ich územiach. Obyvateľstvo bolo teda prioritne 
zásobované nedostatkovými surovinami a tovarmi, čo niek-
torí podnikaví občania využívali na prevádzanie pokútneho 
obchodu jednak s poľskými kupcami a jednak so slovenský-
mi obyvateľmi, ktorí prichádzali na tieto územia.69

Aj poľská strana sa snažila o zásobovanie nielen ple-
biscitných území, ale aj pohraničných okresov, aby sa vyhli 
skutočnosti, žeby sa na Oravu a Spiš po evakuácii českoslo-
venského vojska hrnulo poľské pohraničné obyvateľstvo za 
potravinami a tým podalo dôkaz „fatálních poměrů apro-
visačních v Polsku“. Poľskí plebiscitní úradníci upozorňova-
li príslušné orgány na skutočnosť, že „okresy novotargský, 
žyvěcký jsou nejvíce vyhladovělé z celého Malopolska“.70  
Vo svojich letákoch poľská strana sľubovala, že ak Spiš pri-
padne k nim, „bezodkladne vystavime železničnú trať, ktorá 
spojí Spiš s Poľskou, aby sme sa mohli s Vami podeliť vo všet-
kom čo máme“71. 

Plebiscitní komisári žiadali od Ministerstva s plnou mo-
cou pre správu Slovenska predovšetkým zásobovanie obi-
lím, liehom pre hospodárske potreby, umelými hnojivami 
a taktiež tabakom. Tabak a cigarety sa stávali žiadaným to-
varom, keďže podľa správ županov mnohí goralskí obyvate-
lia boli náruživými fajčiarmi a opatrenia nariaďujúce zhaba-
nie pašovaného tabaku sa stretávali s odporom.72 Tabakom 
zásobovali plebiscitné územia aj Poliaci, ktorí „zdarma 
dávajú fajčivo... K tomuto účelu majú celú armádu žiakov 
a žiačok z vyšších poľských škôl.“73 Podobne Poliaci využívali 
na agitáciu aj trhy konajúce sa v blízkosti československých 
hraníc, na ktoré prichádzalo väčšie množstvo slovenských 
obyvateľov z pohraničných obcí. Poliaci počas konania tr-
hov poskytovali slovenským mužom alkohol, tabak, cigarety 
a cigary, pričom im rozdávali aj letáky v ktorých sľubovali, že 
ich oslobodia spod českého jarma.74 Otázku dostatočného 
zásobovania plebiscitných území tabakom si uvedomovalo 
aj Ministerstvo financií v Prahe, ktoré nariaďovalo Minis-
terstvu s plnou mocou pre správu Slovenska, aby „zejména 
budiž Oravské a Spišské stolici přiděleno mimořádně větší 
množství kuřiva“.75 Podobne reagovalo aj Ministerstvo zá-
sobovania, na ktoré sa obracal Ján Janček ml. s apelom, aby 
objednaný a zaplatený tabak pre Oravu bol ihneď odoslaný 
s najbližším osobným vlakom županovi Pivkovi, „inač ne-

68  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 7, inv. č. 17, č. 531/1920. 
69  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 5, inv. č. 328, 7/5.
70  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 2, inv. č. 10, č. 478/1920.
71  ŠA Levoča, f. SŽ, škat. 2847, inv. č. 2921, č. 9402/1919, Obyva-

teľom miest spišských w doline Popradu.
72  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 832/1919.
73  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 305, inv. č. 462, č. 2290.
74  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 306, inv. č. 464, č. 111/1919.
75  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 311, inv. č. 475, č. 36497, č.j. 

74704/19.

beriem zodpovednosť za výsledok [plebiscitu - poznámka 
M.G.].“76

Hospodárska situácia v Československu po prvej sveto-
vej vojne bola odkázaná aj na plnenie určitých povinných 
dávok, týkajúcich sa kontingentov, ktoré mali jednotlivé 
župné úrady vyberať na svojom území a poskytovať Záso-
bovaciemu ústavu. Podobne sa dialo aj na Orave a Spiši. 
Plebiscitní komisári a župani žiadali o zákaz rekvirovania do-
bytka a koní na predmetných územiach hornej Oravy a se-
verného Spiša77 z dôvodu, že tento nútený predaj vyvolával 
v tamojšom prevažne roľníckom obyvateľstve sklamanie 
a hnev.78 Roľníci protestovali predovšetkým voči skutoč-
nosti, že štát určuje maximálne ceny len maloroľníkom, 
„kdežto fabrikanti, obchodníci a remeselníci slobodne pre-
vádzajú úžeru a vytýkajú i to, že sa od nich dobytok i pre 
civilné obyvateľstvo a menovite pre Židov kupuje“.79 Z tohto 
dôvodu, ani župani Spišskej a Oravskej župy nedodávali 
predpísané kontingenty hovädzieho dobytka.80 Zásobovací 
úrad vzhľadom na záujem o priaznivý výsledok plebiscitu 
nenaliehal na striktné plnenie predpísaného rekvirovania 
dobytka a tak obyvateľstvo mohlo svoj prebytočný dobytok 
predávať na trhoch za vyššie ceny, než by získalo od štátu. 
Oravská župa mala povinnosť poskytnúť mesačne 600 ku-
sov rožného dobytku. Župan Pivko však bol tej mienky, že 
podľa noriem platných v Čechách, by jeho župa nemala me-
sačne dodávať ani 200 kusov dobytka.81 Župan Oravy do-
konca navrhoval Zásobovaciemu ústavu, aby sa rekvirácia 
dobytka zamenila v každom prípade za voľný nákup na ce-
lom území Slovenska, z dôvodu, žeby sa roľnícky ľud celkovo 
neodcudzil republike.82  

Na Orave a Spiši sa snažili plebiscitní úradníci zabezpečiť 
aj rovnomerné vyplácanie miezd, či už českých alebo slo-
venských úradníkov, aby sa obyvateľstvo a samotní sloven-
skí úradníci neznepokojovali rozdielmi v platoch. Išlo najmä 
o skutočnosť, že českí úradníci mali popri platoch vysoké 
diéty, ktoré slovenské úradníctvo nedostávalo. Z tohto dô-
vodu bolo navrhované, aby sa zjednotili platy úradníkov, 
pričom sa samozrejme mali zvýšiť, žeby boli postačujúce 
pre živobytie.83 Župani upozorňovali na skutočnosť, že pla-
ty slovenského úradníctva sa nezvýšili a tak dochádzalo 
k tomu, že úradníci, ktorí sa počas trvania Rakúsko-Uhor-
ska prejavovali ako Slováci, začali sa odvracať od myšlienky 
Československej republiky a s nevôľou videli osobitné zaob-
chádzanie s českými úradníkmi. Pritom plebiscitní komisári 
mali právo na dobu plebiscitu odvolávať úradníkov, ktorých 
považovali za nevhodných a nahradzovať ich národne uve-
domelými.84

76  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 1, č. 1/1919.
77  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 1025.
78  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 832/1919.
79  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 775/1919.
80  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 311, inv. č. 473, č. 9.
81  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 650/1919.
82  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 818/1919.
83  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 818/1919.
84  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 312, inv. č. 476-478, č. 6, č. 8, č. 188, 

č. 844, č. 1517, č. 2191.

Pokračovanie v ďalšom čísle.
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Čo nového v Kacvíne?
text    Dorota Mošová
foto    Dorota Mošová, Milica Majeriková-Molitoris

Stačí sa prejsť obcou, pozrieť si miestny cintorín a  nakuknúť 
do kostola,  to by Vám malo postačiť, aby ste si vytvorili obraz 
o  občanoch tej-ktorej obce. Takéto slová som počula pred nie-
koľkými rokmi od istého farára. Viete čo? Mal pravdu, ak niek-
to vie dobre pozorovať a  interpretovať isté hmatateľné veci, na 
ktorých sa podieľa človek, naozaj mu stačí prechádzka obcou. 
Snažila som sa takýmto spôsobom vytvoriť si obraz o  ďalšej 
spišskej obci, tentoraz o Kacvíne. Moje dojmy napíšem neskôr.

Po informácie o obci som zašla, ako to býva zvykom 
k človeku, ktorý ich má najviac. Moje kroky smero-
vali k richtárovi obce Jozefovi Radeckému. Pán Jozef 

začal pôsobiť v tejto funkcii po tohtoročných voľbách a je 
to jeho prvá kadencia. Na otázku, ako sa cíti  ako hospo-
dár obce, mi odpovedal: – Ako hospodár, ktorý sa snaží, 
aby v obci život fungoval čo najlepšie. Som richtárom pre 
všetkých občanov a som na to, aby som slúžil všetkým. Vy
počujem rád každého, kto má nejaké pripomienky, nápady 
či rady. Lebo iba vtedy budem môcť byť dobrým hospodá
rom, ak dokážem spolupracovať s každým.

Tento rok sa pomaly končí a bola som zvedavá, či sa rich-
tárovi podarilo naplniť plán práce, ktorý si na toto obdobie 
určil: – Po prevzatí  funkcie richtára som prevzal už vopred 
naplánované investí cie, teda realizoval som to, čo schválil 
predošlý richtár s obecnými poslancami. Obecný rozpočet 
sa vždy plánuje na oznámenej schôdzi na konci kalendár
neho roka. Je tam priestor pre každého, každý sa môže vy
jadriť. Momentálne sa môžeme pochváliť, že sme opravili 
poľné cesty. Náš chotár v Kacvíne je horským terénom, keď 
sú búrky, veľmi rýchlo sa ti eto cesty ničia. Zem sa ľahko zo
súva a cesty sa týmto spôsobom ničia najrýchlejšie. Preto 
najväčšia čiastka z obecného rozpočtu ide na opravu spomí
naných ciest. Musia byť udržiavané na patričnej úrovni, aby 
roľníci mohli dobre pracovať. Ďalšou vecou, ktorá bola zrea
lizovaná, je udržiavanie čistoty v obci, ako napríklad čistene 
studničiek, či kanálov. Tie práce, ktoré boli naplánované na 
tento rok, sa nám teda podarilo vykonať.

Čo nového v Kacvíne?

Pekná príroda láka do obce stále viac turistov

Pri vchode do obce som si všimla, že je dokončený 
amfi teáter. Odkiaľ ste mali prostriedky na realizáciu tejto 
stavby?

– Tento amfi teáter vznikol vďaka fi nančnej podpore 
Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry 
v rámci cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slo
venská republika 2007 – 2013. Tento rok boli dokončené 
práce a teraz môže slúžiť nám všetkým na rôzne športové, 
kultúrne či iné podujati a.

Z európskych fondov bola obnovená takti ež stará slo-
venská škola, ktorá dnes slúži turistom ako informačné 
stredisko a je miestom stretnutí  kacvínskych detí  a mlá-
deže, keďže sa tam nachádza ti ež klubovňa. Budovu sa 
podarilo zachrániť aj vďaka akti vite kacvínskeho rodáka 
a gen. tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Mo-
litorisa, ktorý zabránil jej zbúraniu. Okrem tejto klubovne 
funguje už dlhšie v centre v Kacvína aj klubovňa v Sloven-
skom dome Spolku Slovákov v Poľsku, ktorú využíva na ná-
cvik dychový orchester a sú v nej organizované podujati a 
miestnej skupiny SSP pre dospelých i deti . Je ti ež miestom, 
kde sa stretáva miestna mládež. Kacvínske deti  a mládež 
tak majú kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Keďže sa už uskutočnila obecná schôdza, na ktorej bol 
rozdelený obecný rozpočet na rok 2016, zaujímalo ma, na 

 Richtár Jozef Radecki so synom Tomášom
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čo bolo určených najviac finančných prostriedkov a aké 
boli naplánované ďalšie investície.

– Tak už na začiatku musím poznamenať, že tento rok 
sme dostali od gminného úradu o 5 000 zlotých viac do 
obecného rozpočtu ako minulý rok, a pri tejto príležitosti 
sa chcem poďakovať vojtovi Jakubovi Jamrozovi za pocho-
penie. Určite každá obec dobre využije tieto prostriedky. 
Tento rok Kacvín dostal 32 092 zlotých. Je úplnou samo-
zrejmosťou, že najväčšiu čiastku sme určili na opravu ciest, 
teda 25 000 zl sme určili na tento cieľ, okolo 2 000 zl na 
cestu k rieke, ktorú budeme robiť v budúcom roku. Chce-
me, aby prístup k rieke bol bezpečnejší a na patričnej úrov-
ni. Veľa hospodárov využíva túto cestu k rieke, pretože 
čerpajú vodu do čerpadiel pre kravy v letnej sezóne. Bola 
to požiadavka, tak sme ľuďom vyhoveli. Sumu vo výške  
2 000 zl nás požiadal športový klub na nákup lavíc do am-
fiteátru, ktorý sa nachádza na športovom ihrisku, prosbu 
sme pozitívne akceptovali. Lavice budú slúžiť nielen špor-
tovcom, ale nám všetkým. Ďalších 5 500 zl sme určili na 
udržiavanie čistoty v obci.

Na prechádzke Kacvínom si hneď všimneme, že sa obec 
celkom dobre rozvinula aj v oblasti turistického ruchu. Je 
to určite vďaka podnikavosti občanov, ale najhlavnejšiu 
úlohu tu zohráva, predpokladám, príroda. Čo ešte môže 
Kacvín ponúknuť turistom, čím ich môže prilákať?

– Máte pravdu, veľa kacvínčanov ponúka svoje penzió-
ny či chaty. Je tu dosť ubytovní, ktoré celkom slušne fungu-
jú. Tak po prvé, je to ako ste spomínali príroda, atmosfé-
ra a samozrejme naše regionálne jedlá a kultúra. Určite 
jednou z ponúkaných možností je aktívny oddych ako na-
príklad cyklotrasy, po ktorých sa dá výborne bicyklovať. 
Momentálne čakáme na ďalšiu realizáciu výstavby pláno-
vanej cyklotrasy, ktorá má spájať novotarskú, čorštýnsku 
a nižnolapšanskú gminu okolo Čorštýnského jazera.

Po rozlúčke s richtárom Kacvína Jozefom Radeckým, 
ktorému ďakujem za rozhovor a prajem čo najviac úspe-
chov, sa teda vyberám na prechádzku obcou, aby som vám 

sprostredkovala svoje dojmy. Žijú tu pracovití a podnika-
ví ľudia, čo vidieť na tom, ako sa obec mení a rozvíja na 
peknú turistickú destináciu. Občanom záleží na peknom 
vzhľade dedinky, starajú sa tiež o svoj chrám, čo vidieť i na 
obnovenom múre vôkol kostola. Každý si všimne, že bolo 
urobených veľa prác na budove základnej školy a v centre 
obce. Ľudia sú snaživí a dobre spolupracujú s lokálnymi 
inštitúciami a tiež so slovenskými partnermi. Vďaka vý-
bornej spolupráci sa im podarilo získať prostriedky z eu-
rópskych fondov a vybudovať niekoľko objektov, okrem 
iného už spomínané informačné centrum, cyklotrasu, či 
športovú halu pri základnej škole. K pozitívnemu obrazu 
obce prispieva aj nový chodník a nová cesta, ktoré boli vy-
budované za posledných pár rokov.

Nemôžeme samozrejme opomenúť, že v Kacvíne žije 
pomerne veľa Slovákov. Na miestnej škole takmer jed-
na tretina žiakov navštevuje hodiny slovenského jazyka, 
v kostole je každú nedeľu slovenská omša a viac ako stovka 
rodín odoberá krajanský časopis Život. Je tu taktiež veľmi 
aktívna miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku, kto-
rá počas roka organizuje niekoľko podujatí. O jej činnosti 
som sa pozhovárala s predsedníčkou Danielou Radeckou. 
– K cyklickým podujatiam patrí Deň detí – podujatie pre 
deti navštevujúce slovenský jazyk. Počas neho členovia 
pripravia pre deti množstvo hier, súťaží i prekvapení, a sa-
mozrejme vždy je nejaké pohostenie a sladkosti. Najviac 
obľúbeným a navštevovaným podujatím je oblátkové 
stretnutie, ktorého sa zúčastňuje vždy vyše 100 krajanov. 
Žiaci základnej školy si pod vedením pani učiteľky Alžbety 
Górovej pripravia kultúrny program, o.i. Jasličky, a vystúpi 
taktiež dychovka. V miestnej klubovni v Slovenskom dome 
sa každoročne koná súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svo-
jich predkov, na organizovaní ktorej sa podieľa aj miestna 
skupina. Pre deti a školskú mládež organizujeme 2 alebo 
3 krát do roka diskotéku. Novinkou, čo sa týka aktivít Slo-
vákov v Kacvíne, je Deň starých rodičov. Na toto podujatie 
pozývajú divadlá zo Slovenska, ako napríklad Ramagu zo 
Spišskej Starej Vsi. Pri organizácii tohto podujatia nás fi-
nančne podporuje aj Slovenský inštitút vo Varšave. Na zá-
ver som sa opýtala na budúcnosť, či majú ešte nejaké ná-
pady na nové aktivity. – Nápady aj sú, ľudia hádam tiež by 
boli ochotní, ale žiaľ je tu otázka financií. Netreba veľa, no 
predsa len niektoré veci je potrebné dotiahnuť, aby sme sa 
mohli pustiť do ďalších aktivít. Najviac by sme si želali, aby 
sa podarilo konečne vybudovať vytúženú scénu, uzatvára 
predsedníčka Daniela Radecka. 

Nový amfiteáter na ihrisku

Slovenský dom v centre obce, kde sa koná väčšina aktivít MS SSP
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autor    Marián Smondek
Keď sa Jozef Antalčík z Veľkej Lipnice chytí nejakého hudob-

ného nástroja, srdce začína biť iným rytmom. Raz rýchlejšie, 
inokedy pomalšie, podľa toho, akú pesničku práve hrá. Najviac 
k srdcu mu však prirástol akordeón, doma má dokonca dva ak 
plnému šťastiu mu chýba už len heligónka. A práve od heligónky 
svoju príhodu s hudbou začínal.

Narodil sa v rodine Antlačíkovcov v Malej Lipnici v roku 
1945, keď Malolipničania utekali do Orávky a Podvl-
ka pred frontom, ktorý sa tu zastavil. Mal ešte dvoch 

starších bratov a dve sestry, jednu staršiu a jednu mladšiu. 
K hudbe mal blízko odmalička. Doma mali totiž heligónku, 
ktorú otec počas zarobil ako výplatu za prácu. Bolo to ob-
dobie, keď peňazí nebolo veľa a občas sa platilo nejakou 
vecou. Avšak keď mal Jozef 8 rokov, otec mu zomrel, čím 
rodina stratila hlavného živiteľa rodiny.

Aj napriek smútku na hudbu Antalčíkovci nezanevreli. 
Na tejto heligónke sa učili postupne hrať Jozefovi starší 
bratia. Keď sa starší oženil, odovzdal nástroj mladšiemu 
a ten mladší zasa mal odovzdať heligónku najmladšiemu 
spomedzi bratov – Jozefovi. Avšak jeho starší brat nechcel 
ani len počuť o tom, aby sa Jozef mohol učiť hrať. A to aj 
napriek tomu, že mu dohovárala matka. Preto Jozef strie-
hol na každú chvíľu, keď nebolo doma brata, aby aspoň 
chvíľu mohol pocvičiť.

V tom čase sa veselice, zábavy i páračky organizovali 
po gazdovstvách, doma alebo v stodole. Keď Jozef trochu 
podrástol, už chodil do školy, rád počúval spevy a hudbu, 
a tak večer utekal z domu, aby sa spoza humna mohol za-
počúvať do melódií. Keď sa domov vracal neskoro večer, 
dostal aj výprask, ale matke sa nepriznal, kde bol. Dokonca 
ho matka raz aj vymkla, lebo domov prišiel zasa neskoro. 
On si však rozobral okienko, a vošiel doň cez izby, no bez 
bitky sa neobišlo.

Pravda vyšla navonok až pri jedných páračkách, ktoré 
boli doma u Jozefovho spolužiaka a kamarát ho pozval. 
Jozef veľmi chcel ísť, ale v tom čase mal jeho brat už 
kapelu, s ktorou hrával a keby tam videl Jozefa, vyťahal by 
ho za uši a poslal domov. Jozef nakoniec prišiel, ale sadol 
si v kúte, aby ho brat nevidel. Ten však v istom momente 
vyšiel von. Vtedy zobral Jozef heligónku do vlastných rúk 
a začal hrať. Keď začal hrať, dievky začali spievať, a jeho 
brat sa nevedel načudovať, odkiaľ sa na páračkách zobral 
ďalší muzikant. Až keď vošiel dnu a zbadal, čo sa deje, 
bolo mu všetko jasné. Od toho momentu už Jozefovi cvičiť 
nezakazoval. Dokonca, a to chodil Jozef ešte len do štvr-
tej triedy základnej školy, ho poprosil, aby ho zastúpil na 
jednej svadbe, pretože on si zaťal v lese sekerou do nohy 
a nemohol ísť hrať. A tak prvú svadbu odohral Jozef ako 
10-ročný.

– Keď sa však brat oženil, – spomína ďalej Jozef, – odi-
šiel z domu a heligónku si zobral so sebou a ja som nemal 
na čom hrať. Svoju prvú harmoniku som si kúpil, až keď 

Akordeón je jeho druhým srdcom

som sa ako mládenec zamestnal pri sadení stromčekov. 
Skôr som peniaze na to nemal. Neskôr, v roku 1966, som sa 
zamestnal na Ostravsku. Keďže som bol slobodný, domov 
som mohol chodiť len raz na šesť týždňov. V tom čase som 
rozmýšľal o založení rodinnej kapely, čo sa nám nakoniec 
aj podarilo, a začal som hrávať spolu so synovcom a ďal-
šími. Aby sme však hudbu trochu obohatili, kúpil som si 
trúbku, na ktorej som sa učil hrať po víkendoch, keď všetci 
kolegovia odišli z Ostravy na víkend domov. Vedľa v izbe 
býval nejaký Slovák, ktorý však už v istom momente päs-
ťami trieskal na moje dvere, aby som prestal na nej kvíliť, 
lebo sa to nedalo počúvať. On však tiež na istý čas odišiel 
a keď sa vrátil, zrazu počul, že hrám „Do lesíčka“. Až oči 
otváral a pýtal sa ako sa to stalo, že ja hrám tak pekne. 
A ja som mu so smiechom odpovedal, že od niečoho som 
predsa začať musel a začiatky sú vždy horšie.

Neskôr som si kúpil v Čechách nový poriadny nemecký 
akordeón. Oň som však dosť rýchlo prišiel. Dozvedel sa 
o ňom totiž náčelník polície v Jablonke, ktorý tiež hrával 
a v zime, ktorýsi raz, keď poriadne mrzlo, prišiel ku mne 
domov. Ja som však doma nebol a tak mojej mame nakla-
mal, že prišiel po môj akordeón, že ja som kázal, aby mu 
ho dala. Doma sa dozvedel, že som vo Veľkej Lipnici, kam 
som chodieval za mojou nastávajúcou. Prišiel tam a pove-
dal mi, že akordeón mi už nedá, že ja si kúpim ďalší, aby 
som len povedal, koľko má za ten môj zaplatiť. A tak som 
prišiel o akordeón.
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Po nejakom čase som sa vrátil do Lipnice a oženil som 
sa. Založil som kapelu a s ňou sme hrávali po svadbách, 
zábavách a pod. Dokúpili sme dokonca saxofóny, jeden 
tenorový a druhý basový. Jeden z najlepších obchodov na 
dychové hudobné nástroje bol vtedy v Žiline. Tam sme sa 
aj vybrali a tam sme ich aj kúpili. Kapele sa darilo celkom 
dobre, avšak nie všetkým hudobníkom sa darilo nepiť do 
rána a tak sa kapela po istom čase rozpadla. Preto som sa 
vrátil späť do práce do Ostravy a neskôr som sa zamest-
nal v lesoch pri Domažliciach na českonemeckom pohra-
ničí, kde som pracoval tri roky. Rodina sa však rozrastala, 
detí pribúdalo, a bolo treba postaviť dom. Podarilo sa mi 
zamestnať v stavebnej firme v Poznani, ktorá robila cesty 
a letiská. V tejto firme bolo totiž možné získať kontrakt 
v Líbyi. Najprv sme teda rok a pol pracovali na stavbách 
v Poľsku a neskôr nás, celú brigádu poslali do Afriky. Tu sa 
mi podarilo zarobiť si na dom. No keď som sa vrátil odtiaľ 
domov, jeden z saxofónov som už doma nenašiel. Manžel-
ka mi ho totiž medzičasom predala.

Po návrate domov ma opäť ťahalo k hudbe. Potreboval 
som však dobrý akordeón. A zohnať ho vôbec nebolo ľah-
ké. Niektoré vyzerali síce dobre, ale keď sa na nich zahralo, 
rozpadávali sa pierka. Pri kúpe sa mi tiež nedarilo, pretože 
jeden môj známy, ktorý mi ich sprostredkoval, aj napriek 
tomu, že sme sa dobre poznali, nebol poctivým sprostred-
kovateľom. Po dlhých opletačkách mi však tento známy 
dohodol stretnutie s predajcom akordeónov z Lodže a ja 
som konečne kúpil poriadny hudobný nástroj, na ktorom 
hrám dodnes. Takto som našiel dobrého predajcu a s tým 
známym som sa už netrápil.

Teraz hrávam v kapele „Starzy znajomi“, v ktorej hrám 
s Bronkom Kovalčíkom. Stretli sme sa raz pri rieke, ja som 
robil s drevom a on si ma fotil. Bolo to pred Pastierskym 
sviatkom a ja som nemal s kým ísť zahrať. Už som bol 
rozhodnutý, že zahrám aj sám, ale Bronek mi povedal, že 
ak ho priučím, pôjde so mnou. Slovo dalo slovo a onedlho 
sme už spolu cvičili.

Na tom Pastierskom sviatku naozaj vystúpili, a odvte-
dy hrajú spolu. Medzitým Jozef  pri štepení stromčekov 
spoznal ďalšieho hudobníka, avšak zo Slovenska, ktorý po-
vedal, že by s nimi rád spieval. Vďaka nemu vystúpili tiež 
na malej slávnosti na Slovensku venovanej dôchodcom. 
Neskôr ich pozvali na ďalšiu slávnosť a znova na ďalšiu, 
kde sa postupne zoznamovali nielen s ľuďmi, ale i ďalšími 
hudobníkmi zo Slovenska.

Dnes si už bez kolegov – kamarátov zo Slovenska svoju 
kapelu nevedia ani len predstaviť. Keď hrajú tu v Poľsku, 
vždy len s kolegami – muzikantmi zo Slovenska, a keď zasa 
dostanú pozvánku ich slovenskí kolegovia – bez Jozefa 
a Bronka z Veľkej Lipnice nevystupujú. Takto vznikla cez-
hraničná hudobná skupina, ktorá rozveseľuje divákov na 
obidvoch stranách hranice.

Jozef si spoluprácu so slovenskými muzikantmi veľmi 
pochvaľuje, a do hudby postupne zapája aj mladšiu gene-
ráciu, takže sa kapela „Starych znajomych“ postupne roz-
širuje. Prajem im teda, aby sa im darilo, a aby ešte dlhé 
roky rozveseľovali svojou hudbou ľudí po oboch stranách 
hranice. 

Obecný dom kultúry 
v Krempachoch oslavoval
autor    František Paciga

Dňa 10. októbra sa konala v Obecnom dome kultú-
ry (WDK) v Krempachoch veľká slávnosť, pri príle-
žitosti 40. výročia jeho činnosti. Podujatie sa začalo 

sv. omšou v miestom kostole sv. Martina na úmysel pra-
covníkov kultúrneho domu a ich rodín. Oficiálna časť sa 
odohrala v sále WDK, kde prítomných privítala riaditeľ-
ka Maria Krzysztofek. V početne zhromaždenom publiku 
sa nachádzali napr. vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch, 
predseda Rady gminy Wiesław Parzygnat, riaditeľ GOK  
v Łopusznej Józefa Kuchta, predseda Rady okresu Bo-
gusław Waksmundzki, poslankyňa RP Anna Paluch, ria-
diteľka SP v Krempachoch Lidia Kamoń, dp. Dariusz 
Ostrowski, bývalí krempašskí richtári Jan Kalata a Walenty 
Gryguś, inšpektor Karol Paluch, riaditeľka gminnej knižni-
ce vo Waksmunde Maria Bednarczyk, bývalý riaditeľ RSW 
Prasa v Novom Targu Jan Książkiewicz, bývalá riaditeľka 
WDK Ludmiła Brzyzek, predsedníčka miestnej skupiny 
Spolku Slovákov v Poľsku v Krempachoch Monika Pacigo-
vá, bývalá poslankyňa gminy Anna Krištofeková, poslanec 
gminy Jozef Lorenc, terajší i bývalí pracovníci WDK, obyva-
telia Krempách i susedných obcí. Na úvod riaditeľka WDK 
pripomenula najvýznamnejšie udalosti zo 40-ročnej čin-
nosti a následne podujatie pokračovalo kultúrnym progra-
mom, v ktorom vystúpili Lidia Kowalczyk a Natalia Sobolak 
v duete, sólistky Roksana a Edyta Pietraszek, Ania Sobo-
la a Marysia Łukasz, či súbory Karmelki, Mali Toniecnicy, 
Jaworinki, Zelený javor a kabaret Krecik. Všetkých vystu-
pujúcich publikum ocenilo veľkým potleskom a nechýbal 
ani standing ovation. Po programe nasledovali poďako-
vania i oceňovanie za dobrú spoluprácu, medzi inými aj 
so Spolkom Slovákov v Poľsku a slávnostná večera, ktorú 
pripravili miestne gazdinky. Podujatie vyvrcholilo obecnou 
zábavou. V kuloároch bola vystavená pamätná kniha, kde 
mohli prítomní zapísať svoje dojmy a na pamiatku si mohli 
odniesť taktiež ozdoby, ktoré pripravil miestny umelecký 
krúžok. 
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Aquapark AquaCity Poprad

Poprad je neveľké mestečko, pri prechode ktorého si 
ani len nevšimnete, koľko krás a zaujímavých miest 
sa v ňom skrýva. Okrem historického mesta Poprad 

k mestu totiž patria aj v minulosti samostatné mestá – 
Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Matejovce a re-
kreačná osada Kvetnica. Okrem historických pamiatok do 
mesta prichádzajú turisti, ktorí majú namierené do Tatier 
a taktiež tí, ktorí si chcú oddýchnuť vo vodnom svete pod 
Tatrami Aquapark AquaCity Poprad.

Práve tu zažijete neopakovateľné chvíle po celý rok. 
Nájdete v ňom 13 vnútorných a vonkajších termál-
nych a relaxačných bazénov s celoročnou prevádzkou, 
50m krytý plavecký bazén, fitness a spinning centrum, 
športový areál na plážový futbal a volejbal, piesočnú 
pláž s beach barom, 6 tobogánov a viac ako 350 vodných 
atrakcií, hydromasáží, perličiek a vodných trysiek. Ponuku 
dopĺňajú thajské a relaxačné masáže, beauty centrum, 
kryocentrum, detská škôlka, detské kútiky a ihriská a no-
vinkou v prichádzajúcej zimnej sezóne je dvojpodlažné 
wellness centrum Fire & Water Wellness & Spa. Okrem 
toho tento komplex ponúka možnosť ubytovania sa v jed-
nom zo 4 hotelov: Mountain View ****, Seasons ***, Ri-
verside *** alebo v novom hoteli Hotel Horizont *** v Sta-
rej Lesnej.

Na ploche viac ako 1590 m2 nájdete vitálny svet 
plný kontrastov v znamení živlov ohňa a vody, v kto-
rom nájdete rôzne druhy sáun a inhalačných miestností. 
Dokonalý oddych nájdete v privátnej zóne s bazénom so 

zátokou lásky, v relaxačných miestnostiach s biokrbmi, či 
v odpočivárni s vodnou posteľou. Občerstviť sa môžete vo 
Vital Bare s trendovou ponukou zdravých nápojov, coctai-
lov a ľahkých jedál. Termálne bazény fungujú na princípe 
získavania tepelnej energie z rozsiahlych podzemných zá-
sob geotermálnej vody, ktoré sa nachádzajú pod úpätím 
Vysokých Tatier v Podtatranskej kotline.

Celoročné vonkajšie bazény s teplotou od 30 do 38°C 
sú ideálnym miestom na oddych a uvoľnenie. Voda v nich 
pramení z hĺbky 1300 m a obsahuje viac ako 20 rôznych 
minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pod 
jednou strechou tohto unikátneho vodného sveta náj-
dete kryté relaxačné termálne bazény Blue Sapphire 
s chromoterapiou, ktoré sú unikátne nielen ponúkaným 
rozsahom služieb, ale aj prínosom pri ochrane životného 
prostredia. Multimediálna 3D laserová show v týchto ba-
zénoch prinesie každý večer skvelú atmosféru. Vrcho-
lom adrenalínovej zábavy v tomto vodnom raji sú 71 m 
dlhý tobogán Čierna diera a 54 m dlhý tobogán Twister  
s množstvom zákrut.

Jednou z najväčších atrakcií je nový detský bazén Tre-
asure Island ponúkajúci dávku napätia, dobrodružstva, 
exotiky i slaného mora.  Nová detská zóna s oddychovou 
terasou je so svojimi atrakciami stvorená nielen pre deti, 
ale aj pre dospelých. Okrem bazénov si deti prídu na svo-
je v detských kútikoch či na detskom ihrisku s množstvom 
hojdačiek a detským vláčikom. Pre návštevníkov AquaCity 
je každý deň možnosť využitia detskej škôlky, kde môžu ro-
dičia nechať svoje ratolesti pod odborným dozorom a užiť 
si dokonalý relax. V AquaCity Poprad strávite so svojimi 
najbližšími nezabudnuteľné chvíle a dokonalú dovolenku. 
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Redakcia Život v spolupráci s Generálnym konzulátom 
Slovenskej republiky v Krakove vyhlasuje novú rodin-
nú vedomostnú súťaž, v ktorej budete môcť vyhrať 

štyri celodenné vstupy do Aquapark AquaCity Poprad 
v celkovej hodnote 136 eur. 

V ich rámci budete mať vstup do saunového centra a 
všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: 8 
sáun a inhalácií, privátny relaxačný bazén s vírivkami, ma-
sážnymi tryskami a zátokou lásky, vírivka, relaxačné miest-
nosti  s bio krbmi, oddychová miestnosť s vodnou posteľou, 
snežná jaskyňa. Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších 
bazénov aquaparku: Vonkajšie termálne bazény, bazény 
Blue Sapphire s Laser show, bazény Blue Diamond s nápo-
jovými barmi, 50m plavecký bazén, tobogany, detský bazén 
Treasure Island – Ostrov pokladov, Mayská pyramída a von-
kajší detský bazén (počas letnej sezóny).

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nová rodinná súťaž o lístky do Aquaparku AquaCity Poprad

Meno a priezvisko: .............................................................

Adresa: ...............................................................................

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

6. Čo sa nachádza v štátnom znaku Slovenskej republiky na trojvrší?

 Vylúšti te tajničku a dozviete sa, kde sa nachádza 
najväčší vodný svet na Slovensku

1. Ktorá krajina susedí so Slovenskou repub-
likou na severe?

2. V akom regióne leží obec Podvlk?

3. V akom regióne leží obec Tribš?
4. Jeden z kodifi kátorov spisovnej slovenčiny. V tomto roku si pripomí-

name dvesto rokov od jeho narodenia 28. októbra 1815 v Uhrovci.
5. Národné jedlo Slovákov.

Do súťaže sa môžete zapojiť takým spôsobom, že 
správne vyriešite tri zadané úlohy, v dolnej časti  uve-
diete vaše meno a priezvisko, stránku vystrihnete 
a pošlete do 23. novembra 2015 poštou na adresu re-
dakcie: ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków alebo strán-
ku naskenujete a sken zašlete na e-mailovú adresu 
zivot@tsp.org.pl. Ak vyriešite správne všetky úlohy, vaše 
odpovede budú vhodené do žrebovacej urny a budete za-
pojení do žrebovania o štyri celodenné vstupy do Aqua-
parku AquaCity Poprad. 

Pri žrebovaní bude spomedzi správnych odpovedí vy-
losovaná jedna osoba. Výsledky žrebovania budú uverejne-
né v nasledujúcom čísle časopisu Život a lístky Vám budú 
doručené doporučenou zásielkou. Prajeme Vám veľa úspe-
chov v našej novej súťaži.

NAPÍŠTE SPRÁVNE ODPOVEDE A VYHRAJTE!
 Na obrázku je hrad, ktorý sa vypína 112 metrov nad riekou Orava. Začali 

ho budovať v 13. storočí pravdepodobne na mieste dreveného hrádku. Jeho úlo-
hou bolo ochraňovať uhorsko-poľskú cestu v blízkosti  colnej stanice v Tvrdošíne. 
Významnými vlastníkmi hradu boli Turzovci, ktorí začali kolonizovať aj oravské 
obce, ktoré sa dnes nachádzajú v Poľsku. Ako sa tento hrad nazýva?

 Doplňte do slepej 
mapy osem slovenských 

miest, ktoré sú centrami sa-
mosprávnych krajov (Vyšších 

územných celkov – VÚC).
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text    Peter Luha
foto    Katarína Dvorská

Poľskí obchodníci v pohraničí, i trochu ďalej od štátnej hrani-
ce, sú zvyknutí na „nákupy chtivých“ Slovákov. Počas niektorých 
trhov, napríklad v Jablonke, v Novom Targu, a ďalších mestách či 
obciach, nechýbajú na predajných miestach a provizórnych stán-
koch slovenské nápisy. Každý slovenský zákazník chce predsa ve-
dieť, čo konkrétny stánok ponúka. Slováci merajú niekedy viac 
ako 100 či 200 km na takéto jarmoky, či sezónne trhy. Aj keď je 
k  cene nákupu potrebné prirátať pohonné hmoty a  prostriedky 
na prepravu nakúpeného tovaru, tak sa stále oplatí Slovákom 
nakupovať v  Poľsku. Oplatí sa naopak krajanom nakupovať na 
Slovensku? 

„Potravinová bezpečnosť štátu a primeraná dostup
nosť kvalitných a bezpečných potravín pre obyva
teľstvo patria medzi hlavné štátne záujmy Sloven

skej republiky. S ohľadom na spoločenský i ekonomický 
význam poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu 
a vzhľadom na ekonomickú situáciu obyvateľstva Vlá
da Slovenskej republiky pristúpila k zníženiu sadzby dane 
z pridanej hodnoty na vybrané potraviny.“ Takto začína 
Preambula Memoranda podpísaná 7. októbra 2015. Svo-
jim podpisom sa za splnenie dohodnutých a prerokova-
ných bodov zaviazal v mene vlády Slovenskej republiky 
premiér Róbert Fico splniť svoj sľub o lacnejších potravi-
nách, ktorý vzišiel z druhého sociálneho balíčka súčasnej 
vlády. „Vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že zámer 
znížiť spotrebiteľské ceny vybraných potravín prostred
níctvom zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej 
len DPH – poznámka autora) nie je možné dosiahnuť bez 
spolupráce so všetkými úrovňami výroby a maloobchodu 

na Slovensku,“ uvádza sa ďalej v Preambule Memoranda. 
Okrem premiéra memorandum podpísali: Pavol Konšti ak 
(prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej 
republiky), Katarína Fašiangová (predsedníčka Slovenskej 
aliancie moderného obchodu), Milan Semančík (predseda 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory), 
Helena Patasiová (predsedníčky Agrárnej komory Sloven-
ska), Daniel Poturnay (prezident Potravinárskej komory 
Slovenska) a Ján Lipiansky (predseda jednoty dôchodcov 
na Slovensku). Memorandum nakoniec podpísalo i päť 
veľkých zahraničných reťazcov, ktoré najprv napadli jeho 
obsah a nesúhlasili s jeho podpísaním.

Všetko vyriešil Proti monopolný úrad Slovenskej repub-
liky, ktorý potvrdil, že znenie Memoranda je v súlade so 
slovenskou legislatí vou. Lacnejšia DPH na potraviny, z 20% 
na 10%, by mala byť prvým krokom k zníženiu cien v po-
travinárskom sektore slovenského hospodárstva. Zníženie 
DPH však nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje cel-
kovú cenu potravín. Je to však ústretový krok pre znevý-
hodnené a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V Poľsku 
je situácia s DPH odlišná. Od 1. januára 2011 je základná 
sadzba DPH 23% – označovaná písmenom A na poklad-
ničných blokoch. Niektoré produkty podliehajú zníženej 
8% DPH – nájdeme ju pod písmenom B na pokladničných 
blokoch. Základné potraviny pre každodenný život sa 
v Poľsku zdaňujú 5% DPH – na pokladničných blokoch pod 
symbolom C. Časť služieb a tovaru je úplne oslobodená 
od platenia DPH. Pripravili sme pre Vás ilustračnú tabuľ-
ku, v ktorej nájdete priemerné ceny vybraných potravín na 
Slovensku a v Poľsku. Rozdiel cien je vyjadrený v eurách. 
Oplatí  sa nevynechať percentuálne vyjadrenie jednotli-
vých cenových rozdielov. Červenou farbou sú označené 
lacnejšie ceny potravín v Poľsku. Modrou farbou lacnejšia 
komodita v slovenských obchodoch, ktorá bola iba jedna.

Je výhodnejšie nakupovať potraviny 
v Poľsku alebo na Slovensku? 
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Sami sme overili nákupom  
rozdielne ceny potravín

Nie každá štatistika, či tabuľka musí pravdivo informo-
vať svojho čitateľa. Všetci dobre poznáme frázu „Papier 
znesie veľa.“ Preto sme sa rozhodli sami preskúmať, či je 
naozaj rozdiel medzi cenami potravín na Slovensku a Poľ-
sku pravdivý, ako uvádzajú internetové zdroje. Nakúpili 
sme 5 potravín, a to polovicu chleba, plnotučné mlieko, 
10 ks vajec, 1,5 litra minerálnej vody a pol litra čierneho 
piva, v Bratislave a v Krakove. Na Slovensku sme za náš 
nákup zaplatili 5,51 eura (23,42 PLN) a v Poľsku 13,01 PLN. 

Celkovo je teda nákup spod Tatier drahší o 10,41 PLN, čo 
je v prepočte podľa aktuálneho kurzu zo dňa 24. októbra  
(1 euro = 4,25PLN) približne 2,45 eura.

Situáciu by malo zmeniť už spomínané zníženie DPH pre 
základné potraviny z 20% na 10%. Takúto zmenu v zákone 
odsúhlasilo 99 poslancov slovenského parlamentu, medzi 
nimi aj niekoľko opozičných. Lacnejšie potraviny by sme 
mali na Slovensku nakupovať od 1. januára 2016. Zaplatiť 
menej by sme mali za hovädzie, bravčové, jahňacie, zaja-
čie mäso, taktiež za mäso z kôz a drobovej hydiny. Okrem 
toho by mali byť lacnejšie živé sladkovodné ryby, rybie filé 
a ostatné mäso zo sladkovodných rýb i všetky druhy čer-
stvých alebo chladených rýb. Chlieb, maslo, mlieko a smo-
tana sú taktiež na zozname potravín s lacnejšou DPH. 
Celkovo by mali vymenované potraviny zlacnieť o 8,33%. 
Toto číslo uviedli vo svojich oficiálnych vyjadreniach pred-
stavitelia Zväzu obchodu a cestovného ruchu. V praxi, pri 
nákupe spomínaných potravín s konečnou cenou päť eur, 
by mal ušetriť každý Slovák minimálne 40 centov vo svojej 
peňaženke. Značka potravín Made in Slovakia sa tak mož-
no stane známejšou komoditou nielen na Slovensku, ale 
i v susedných krajinách.  Priláka táto zmena v zákone kra-
janov i Poliakov žijúcich blízko hraníc na nákup potravín zo 
Slovenska? Nielen politici, ale i samotní obchodníci totiž 
garantujú zníženie cien vyššie uvedených potravín. Ne-
chajme sa teda prekvapiť aké ceny potravín prinesie nový 
rok a jeho prvý mesiac do slovenských obchodov.

Zdroje: www.cenynaswiecie.pl, www.mpsr.sk, www.dennikn.sk, 
www.a-static.projektn.sk,www.vat.pl

    
         
 

TABUĽKA - Porovnanie priemerných cien 
vybraných potravín medzi Slovenskom a Poľskom 

ROK 2015 

Konverzný kurz podľa NBS zo dňa 24.10.2015          1 euro = 4,25 PLN                                                       

NÁZOV POTRAVINY - (MNOŽSTVO) Slovensko Poľsko Rozdiel  
v eurách

Percentuálny 
rozdiel cien

1. Ryža (1kg) 1,45 € 2,5 PLN (0,59 €) -0,86 € 59,31%
2. Cestoviny (400g) * 0,90 € 2,5 PLN ( 0,59 €) -0,31 € 34,45%
3. Chlieb (1ks) 1,34 € 2,6 PLN (0,61 €) -0,73 € 54,48%
4. Maslo (200g) * 1,62 € 4 PLN (0,94 €) -0,68 € 41,98%
5. Žltý syr (1kg) 5,81 € 20 PLN (4,7 €) -1,11 € 19,11%
6. Vajcia (10ks) 1,49 € 5 PLN (1,18 €) -0,31 € 20,81%
7. Šunka (1kg) 6,28 € 25 PLN (5,88 €) -0,40 € 6,37%
8. Mlieko (1L) 0,75 € 2,4 PLN (0,56 €) -0,19 € 25,34%
9. Smotanový jogurt ovocný (150ml) 0,37 € 1,5 PLN (0,35 €) -0,02 € 5,41%
10. Cukor kryštáľový (1kg) 0,72 € 2,5 PLN (0,59 €) -0,13 € 18,06%
11. Paradajky (1kg) 1,37 € 4 PLN (0,94 €) -0,43 € 31,39%
12. Uhorky (1kg) 1,66 € 3,99 PLN (0,94 €) -0,72 € 43,37%
13. Zemiaky (1kg) 0,54 € 1,2 PLN (0,28 €) -0,26 € 48,15%

14. Pivo (0,5L) 0,66 € 2,5 PLN (0,59 €) -0,07 € 10,61%

15. Víno (0,75L) * 2,09 € 15 PLN (3,53 €) 1,44 € 68,90%
* cena dopočítaná, rozdielnosť veľkosti balení potravín v oboch krajinách
- percentuálny rozdiel je zaokrúhlený na dve destinné miesta, zdroje: www.cenynaswiecie.pl, www.mpsr.sk                                                        

Nákup v Bratislave Nákup v Krakove
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autor    Peter Luha
foto     Milica Majeriková Molitoris, 
Marián Smondek

Druhý októbrový piatok sa v priestoroch Slovenskej galérie 
v  centre Krakova predstavili diela slovenskej akademickej ma-
liarky Jarmily Veľkej. V  tento deň sa večer o  18.00 hodine usku-
točnilo slávnostné otvorenie výstavy Požičané ticho. Celé kul-
túrne podujatie organizačne zastrešil Spolok Slovákov v  Poľsku 
(SSP) v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave. Výstavu, 
okrem maliarky Jarmily Veľkej, krátkymi príhovormi otvorili ge-
nerálny tajomník Spolku Slovákov v  Poľsku Ľudomír Molitoris, 
riaditeľ Slovenského inštitútu Milan Novotný a slovenský konzul 
v Krakove Adrián Kromka.

Výstava Požičané ti cho zažíva v Poľsku okružnú jazdu. 
Prvýkrát ju verejnosť mohla vidieť neďaleko centra 
Varšavy, v Slovenskom inšti túte. Druhou zastávkou 

bol festi val slovenskej kultúry, ktorý sa konal neďaleko hra-
níc so Slovenskom v Bielsku-Białej. – Poloha Slovenskej ga
lérie je v širšom centre Krakova, čo z nej robí dobré miesto 
pre výstavy. So Spolkom Slovákov v Poľsku spolupracujeme 
už dlhšiu dobu. Keď privážame zo Slovenska nejakú výsta
vu, vždy sme radi, keď ju môžeme vystaviť i v Krakove. Či už 
na ceste do Varšavy, alebo potom naspäť do Brati slavy. Ja 
osobne sa veľmi teším z našej spolupráce, ktorá bude po
kračovať na jar budúceho roku vo forme prezentácií gra
fí k  významného slovenského umelca Albína Brunovského 
– vyjadril sa riaditeľ Slovenského Inšti tútu Milan Novotný.

Veľká umelkyňa vystavuje  „Požičané ticho“ 
v Slovenskej galérii Samotná autorka obrazov je priamo spätá s Krako-

vom. V rokoch 1971 – 1976 študovala na Akadémií krás-
nych umení v tomto bývalom poľskom kráľovskom meste. 
Maliarka prišla do Krakova ešte za bývalého režimu, po 
maturite, ako 18-ročné dievča, ktoré chce študovať v za-
hraničí. – Práve tu v Krakove som ľudsky dospela. Veľmi 
rada spomínam na svoje študentské časy. Podnetom tejto 
výstavy, tu v Galérii slovenského umenia, bol návrat ku ko
reňom, – uviedla v rozhovore Jarmila Veľká. Téma výstavy 
i obrazov súvisí s históriou. Ubehlo už viac ako 20 rokov 
od namaľovania prvého obrazu z prezentovanej výstavy 
Požičané ti cho. Jarmila Veľká začala vyberať „odkazy a ci-
táty“ z renesančných a barokových obrazov. Tie modifi kuje 
podľa seba do súčasnej podoby. Vznik celej série obrazov 
bol zaujímavý. – Vyprovokoval ma jeden priateľ, ktorý nie 

Návštevníci výstavy
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Maliarka prijala množstvo gratulácií a kvetov Rozhovory, nielen o umení

Anna

František

Návštevníčka

je maliarom a ktorý mi kedysi povedal, či viem vôbec ma
ľovať. Kedysi som maľovala abstraktne a on tvrdil, že to by 
dokázal aj on. To ma vyprovokovalo. Nebol to hlavný pod
net, ale také malé „vnuknuti e“. Prečo sa nevráti ť k tomu, 
čo už je povedané? Skúsme to povedať novými slovami, 
– povedala autorka, ktorá ešte doplnila svoje tvrdenie 
o hlavnú myšlienku celej prezentovanej výstavy: – Spája
júcim prvkom celej výstavy je požičané ti cho zo stredoveku 
a novoveku s odkazom pre dnešok. Človek by sa mal zasta
viť a započúvať do ti cha, hlavne v dnešných časoch, ktoré 
zneisťujú budúcnosť.

Galéria Slovenského umenia vznikla v priestoroch bu-
dovy Spolku Slovákov v Krakove v roku 2000. V každom 
roku sa predstavitelia SSP snažia minimálne štyrikrát 
zorganizovať výstavu alebo iné kultúrne podujati e, ktoré 
môže byť v priestoroch galérie odprezentované poľské-
mu publiku i krajanom žijúcim v Krakove. Priestory galé-
rie a susednej zasadačky sú prenajímané pre konferencie 
a iné spoločenské udalosti . To takti ež zvyšuje návštevnosť 
galérie. Okrem toho spolková tlačiareň pripraví vždy pre 
každého vystavovateľa malé prekvapenie. – Pri každej 
výstave vydávame katalóg o vystavovateľovi a výstave. 
Vytlačili sme 500 kusov, ktoré budú slúžiť ku popularizá
cii takýchto výstav a prezentovaného umenia,  vyjadril 
sa generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír 
Molitoris, ktorý takti ež počas rozhovoru informoval o bu-
dúcich výstavách v Slovenskej galérii – Boli by sme veľmi 
radi, ak by sa nám podarilo udržiavať čo najlepšiu spolu
prácu so slovenskými kultúrnymi inšti túciami v Poľsku, aby 
sme mohli každú výstavu, ktorá bude napríklad vo Var
šave, ukázať i verejnosti  v Krakove. Navyše už jeden rok 
máme otvorené Centrum Slovenskej kultúry v Novej Belej, 
v ktorom sa nachádza takti ež galéria. Vystavovať by sme 
chceli aj tam.

Výstava Požičané ti cho bude pre všetkých záujemcov 
a širokú verejnosť prístupná v priestoroch Slovenskej ga-
lérie v budove Spolku Slovákov v Poľsku na ulici sv. Filipa 7 
v Krakove. Vidieť výstavu môžu záujemcovia každý pracov-
ný deň od 9.00 do 15.00 hod., v mesiacoch október a no-
vember. V prípade záujmu je možnosťou osobná dohoda 
o dni a čase prehliadky celej výstavy s pracovníkmi Spolku 
Slovákov v Poľsku. Ticho sa predsa nedá v Krakove vidieť 
každý deň.

A N K E T A 

Zaujímalo nás:
1. Prečo ste sa rozhodli prísť na výstavu Požičané ti cho?
2. Aký obraz sa Vám páči a prečo?

1. Prichádzam do Slovenskej galérie na 
každé podujati e, na každú vernisáž, lebo 
som v Spolku Slovákov v Poľsku pracovala 
veľa rokov a mám to tu rada.

2. Najviac sa mi páči obraz s názvom 
Flauti sta. Má veľmi pekné farby. Flauti sto
vi nie je vidieť tvár a preto prináša tajom
stvo pre tých, ktorí sa na neho pozerajú.

_____

1. Som členom Spolku Slovákov v Poľsku. 
Galéria je krásna a navyše všetky obrazy sú 
viditeľné a exponujú sa samé.

2. Mne osobne sa páči obraz Modrá pie
seň. Ja na ňom vidím dirigenta, ktorý riadi 
orchester počas koncertu. Páči sa mi i ozdo
ba čapice, pierko, ktoré je namaľované do 
detailov. _____

1. Mám niekoľko dôvodov. Prvým je, 
že sme študovali v tom istom roku, na tej 
istej univerzite – len v iných odboroch. 
Druhý dôvod, že sme sa vtedy spriatelili 
natoľko, že dodnes naše priateľstvo trvá 
a sme v kontakte. Posledným je moja 
prítomnosť na takmer každej výstave 
a vernisáži, ktorá je organizovaná Spol
kom Slovákov v Poľsku v Krakove.

2. Najviac sa mi páči obraz s názvom Tajomstvo melódie. 
Tento obraz sa viaže s mojou prvou profesiou. Pracovala som 
ako hudobníčka. Skončila som strednú školu muzických ume
ní v Krakove. Okrem toho je ti ež na obraze namaľovaná pek
ná žena. A to je také blízke mojej duši a toho, čo sa mi najviac 
páči, čo mám rada a čo zbožňujem. Jarmilka to ukázala tak, 
že i žena na obraze je krásna, dokonca i melódia z tohto ob
razu spieva, preto sa mi veľmi páči.
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 Z DIANIA NA SLOVENSKU

Stretnutie prezidentov
Začiatkom októbra sa uskutočnilo prvé, neformálne 

stretnutie novozvoleného slovenského a poľského prezi-
denta. Už po druhýkrát sa miestom schôdzky hlavy štátov 
našich krajín stala očarujúca zamagurská obec Červený 
Kláštor. Andrej Kiska a Andrzej Duda sa stretli symbolic-
ky na moste, ktorý spája spomínanú zamagurskú destiná-
ciu s poľskou obcou Nižné Šromovce. Prezidenti si pozreli 
stredoveký kláštor a absolvovali spoločný obed, kde ho-

tošesťdesiat kilometrovú trasu zvládol za 6:14:37 hod., 
pričom dva kilometre pred cieľom ušiel svojim súperom 
a suverénne zvíťazil. (mh/mm-m)

Lietadlom z Poľska do slovenských Tatier
Do slovenských Tatier sa túto zimu 

možno dostať z Poľska už aj lietadlom. 
Letecký prepravca airBaltic z Lotyška 
bude v termínoch od 15. decembra 
2015 až do 10. marca 2016 realizo-
vať dvakrát týždenne letecké spojenie 
z letiska Chopina vo Varšave na letisko 
Poprad-Tatry. Let bude trvať príjemných 
65 minút, pričom ceny leteniek sa po-
hybujú od 225 zlotých. (mh/mm-m)

deň z / do hodina 
odletu 

hodina 
príletu

utorok  
štvrtok

Warszawa /Lotnisko Chopina/
Poprad - Tatry 16:10 17:15

utorok  
štvrtok

Poprad - Tatry  
Warszawa /Lotnisko Chopina/ 18:10 19:15

Slovenskí policajti chránia Schengen 
Od polovice októbra pomoc pri strážení južnej schen-

genskej, a teda maďarsko-srbskej hranice, poskytuje aj 

vorili o vzájomných vzťahoch oboch krajín i o medzinárod-
nej situácii, najmä aktuálnej utečeneckej kríze, či projek-
te Nord Stream 2, ktorého vybudovanie by bolo pre obe 
krajiny veľmi nevýhodné. Obaja sa tiež zhodli, že medzi 
Slovenskom a Poľskom je ešte veľa nevyužitých možností, 
či už v rámci cestovného ruchu alebo spájania spoločné-
ho ľudského potenciálu, čo by aj svojím príkladom chceli 
v budúcnosti vylepšiť. (mm-m)

Generálny tajomník OSN na Slovensku
V dňoch 17. – 20. októbra pricestoval na štvordňovú ofi-

ciálnu návštevu Slovenska generálny tajomník Organizácie 
Spojených národov (OSN) Pan Ki-mun. Počas svojho po-
bytu mal možnosť vidieť pamiatky a zaujímavosti regiónu 
Spiš, a to Levoču, ktorá je zapísaná do zoznamu UNESCO, 
Spišský hrad, či Štrbské pleso, kde sa stretol s prezidentom 
SR Andrejom Kiskom. Veľký dojem urobil na neho najmä 

prekrásny výhľad z Lomnic-
kého štítu. V Bratislave sa ná-
sledne stretol s premiérom 
SR Robertom Ficom i predse-
dom Národnej rady Petrom 
Pellegrinim a spoločne s mi-
nistrom vnútra Róbertom 
Kaliňákom navštívil aj zaria-

denie pre dočasných azylantov z Rakúska v Gabčíkove. 
Pred študentmi Diplomatickej akadémie Inštitútu medzi-
národných vzťahov Karola Rybárika vystúpil s prednáškou 
k implementácii udržateľných rozvojových cieľov, na čo 
mu Univerzita Komenského udelila čestný doktorát Doctor 
honoris causa. Pan Ki-mun potom navštívil aj Univerzitnú 
knižnicu v Bratislave, kde sa zúčastnil prezentácie unikát-
nej Bašagičovej zbierky islamských rukopisov, ktorá je na 
zozname Pamäť sveta UNESCO a v historickej budove par-
lamentu spolu s ministrom zahraničných vecí Miroslavom 
Lajčákom otvoril výstavu venovanú 70. výročiu založenia 

OSN. Na spoločnej tlačovej besede sa venovali predovšet-
kým problému migrácie, boju proti terorizmu a mierovým 
misiám. (mh/mm-m)

Peter Sagan majstrom sveta
Známy slovenský cyklista Peter Sagan opäť triumfoval 

na medzinárodnej scéne a stal sa, ako vôbec prvý Slovák 
v dejinách, novým majstrom sveta v cestnej cyklistike, 
v pretekoch s hromadným štartom mužov. Takmer dves-
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Slovensko. Do susedného Maďarska nastúpilo päťdesiat 
slovenských policajtov ovládajúcich maďarský, prípadne 
anglický jazyk. Dvadsať policajtov je z Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície, ktorí majú skúsenosť s činnosťou 
na hranici. Ďalších tridsať policajtov je do tejto misie za-
pojených z krajských riaditeľstiev z Košíc, Trnavy, Banskej 
Bystrice a Nitry. Okrem Slovenska sa do akcie zapojili tiež 
policajti z Poľska a Česka. (mh)

Lacnejšie potraviny
Národná rada Slovenskej republiky schválila v októbri 

návrh z dielne vládneho Smeru, na základe ktorého sa od 
budúceho roka zníži sadzba DPH desiatkam potravín ako 
sú ryby, mlieko, maslo, chlieb, hovädzina a iné produkty. 
Namiesto dvadsiatich percent sa sadzba zníži na desať, čo 
by malo viesť k následnému zlacneniu vybraných položiek. 

ciálneho balíčka, čo vychádza cca 10 miliónov eur, by sa 
takto malo získať viac ako 3600 nových miest pre najmlad-
ších obyvateľov Slovenska. (mh)

Nová smernica o solení jedál
Na Slovensku je priemerná spotreba soli veľmi vyso-

ká. Slovenskí lekári varujú a ape-
lujú na menšiu spotrebu. Touto 
témou sa v poslednej dobe zao-
beral tiež Úrad verejného zdravot-
níctva a školské jedálne, pekár-
ne, či reštaurácie majú do dvoch 
mesiacov pripraviť nové recepty, 
ktoré obsahujú menšie množstvo 
soli. Tento výnos bude platný od 
prvého decembra tohto roku. Výrobky ktorých sa to naj-
viac týka, sú chlieb, pečivo, chladené a mrazené výrobky 
a jedlo zo stravovacích zariadení. (mh)

Folklórni nadšenci skladali skúšky
Piaty ročník akreditovaného vzdelávania Hudobná a ta-

nečná folkloristika ukončilo 17. októbra t.r. obhajobou zá-
verečných prác 11 absolventov. Osvedčenia o absolvovaní 
prebrali z rúk garantky kurzu, doc. Hany Hlôškovej z Katedry 
etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. V priestoroch 
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organi-
zácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja, ktoré kurz s celoštátnou platnosťou realizo-
valo, absolvovali frekventanti z celého Slovenska celkom  
10 dvojdňových stretnutí. Pod vedením lektorov, najmä pe-

V obchodoch bude toto zníženie znázornené prostredníc-
tvom duálnych cien. (mh)

Jobbik na Slovensku? 
Na južnom Slovensku, konkrétne v  Dunajskej Strede, si 

maďarská extrémistická strana Jobbik otvorila kanceláriu 
svojho poslanca, ktorý pôsobí v maďarskom parlamente. 
Slovenský predseda vlády Róbert Fico označil otvorenie 
kancelárie extrémistickej politickej strany na území Slo-
venska za provokáciu, pričom predseda vlády SR Peter 
Pelle grini poslanca požiadal, aby kanceláriu v Dunajskej 
Strede zatvoril. Poslanec maďarskej strany túto žiadosť 
však odmietol. (mh)

Vzniknú na Slovensku nové škôlky?
Pre nedostatok miesta v materských škôlkach na Slo-

vensku vyčlenila slovenská vláda zo sociálneho balíčka 
15 miliónov eur na vybudovanie a rekonštrukciu nových 
priestorov, ktoré by mali slúžiť na tento účel. Z prvého so-

dagógov vysokých škôl, spoznali základy folkloristiky. Pre-
nikli do tajov slovesného a tanečného folklóru i rodinných 
a kalendárnych obyčajov. Prostredníctvom vlastného terén-
neho výskumu vo folkloristike a etnológii nadobudli praktic-
ké zručnosti s vyhľadávaním, získavaním, dokumentovaním 
a scénickým spracovaním i využitím folklórneho materiálu 
vo folklórnom kolektíve. Získali tiež zručnosti v technike 
tanca, či tvorbe a interpretácii tanečných choreografií. Ab-
solventi kurzom získali odborné kompetencie viesť folklór-
ny kolektív a všeobecný etnografický rozhľad. Veríme, že ich 
uplatnia v práci vo folklórnom hnutí na Slovensku. O záujme 
a motivácii frekventantov svedčila nielen ich práca počas tr-
vania kurzu, ale i úroveň väčšiny záverečných prác. V nich 
prevládali témy kalendárneho a rodinného zvykoslovia i hu-
dobného folklóru. Aktuálny, už šiesty ročník kurzu začína 
úvodnými prednáškami už 6. a 7. novembra. (PhDr. Miro-
slav Žabenský)
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Milan Hajaš

Odpustenie

Ulica Sama Chalúpku, Revúca, Slovensko.
Nesmierne unavený Ján Poledník už čakal len na 

to, kedy si bude môcť po namáhavom dni ľahnúť 
a vzdialiť sa od každodennej reality. Zastrelo sa mu pred 
očami a zamotanými krokmi hľadal posteľ. Ľahol si, posteľ 
bola mrazivá a tvrdá ako kameň. To mu však teraz nevadi-
lo. Hodiny nepríjemne tikali a mesiac Jánovi svietil priamo 
do tváre. Zmrzačený sa postavil a zatiahol záclony. Hodiny 
zobral a položil do kúpeľne, pretože cez hrubé kúpeľňové 
dvere nebolo takmer nič počuť. Všade vládlo ticho a tma, 
ktorá Jánovi momentálne vyhovovala. Pokojný spánok mu 
spríjemňovala vôňa muškátov a čerstvý vánok z vonku. Už 
napoly spal, keď zazvonil telefón. Vzdychol si a hlavu si na-
hnevane zakryl vankúšom. Mobil sa snažil pravou rukou na-
hmatať. Priložil k uchu a povedal: „Haló?!“

„Dobrý večer. Prepáčte, že vyrušujem. Pri telefóne poli-
cajný poručík Dabarovský. Hovorím s pánom Poledníkom?“ 
povedal rýchlo, až mu Ján takmer nič nerozumel.

„Dobrý. Áno, to som ja,“ zahundral potichu Ján Poledník
„Dostavte sa, prosím vás, do nemocnice Štefana Kuku-

ru v Revúcej, leží tu váš otec, našli ho nedávno v jeho byte 
v bezvedomí.“

Ján bol zaskočený. Ťažko sa mu dýchalo a dusil sa. Keď 
policajný poručík Dabarovský vetu dopovedal, Ján stíchol 
a celou miestnosťou sa začal síriť zvláštny tuhý vzduch a de-
sivé ticho. Vonku sa nečakane rozlial prudký lejak v kombi-
nácii s bleskami. Ľadové krúpy takmer rozbili krehké okno.

„Prosím?!“ Neveriacky sa opýtal.
„Vášho otca našli v bezvedomí! Dostavte sa do nemocni-

ce Štefana Kukuru v Revúcej...“
Ján položil telefón a zahľadel sa. Sledoval náhlivé kvapky 

dažďa. Telo mu stuhlo a cítil sa ešte viac unavený. Zamysle-
ne sa započúval. No zvuk, ktorý počul, mu nebol ani zďaleka 
príjemný, bolo to hrozivé syčanie. Akoby mal v byte desiat-
ky hladných hadov. Vyčerpaný si z posledných síl obliekol 
džínsy a starú vestu. Zabuchol dvere a priskočil k výťahu, 
aby ho privolal. Na parkovisku našiel svoju Škodu Octavia, 
zaparkovanú v pravom rohu. Aj keď bola cesta šmykľavá 
a nebezpečná, Ján neváhal a do nemocnice, nevšímajúc si 
predpisy a značky, trmácal sa plnou rýchlosťou. Rozbehol 
sa k recepčnej a v panike zakričal: „Jozef Poledník! Hľadám 
Jozefa Poledníka!“ Recepčná sa zľakla a rozbehla sa od na-
pajedeného Jána čo najďalej. Náhodní okoloidúci pani ho 
začali utišovať: „Pane, upokojte sa!“ Ján bol však nenásytný.

„Nechajte ma, nechajte!“ vykrikoval Ján. 
V tom sa z neznámych dôvodov v miestnosti objavil 

ošetrujúci lekár Poledníka staršieho. Ján si hneď pomyslel, 
že práve od neho dostane odpoveď na svoju otázku, a preto 
sa rozbehol za ním.

„Pán doktor, prosím vás, hľadám môjho otca. Volám sa 
Ján Poledník,“ povedal so slzami v očiach.

„Pane. Je mi to ľúto. Váš otec, bol to správny chlap. Asi to 
už nezvládal, predávkoval sa liekmi. Úprimnú sústrasť vám 

i celej rodine... Je mi to ľúto.“ potom sklonil hlavu a chrbtom 
k Jánovi odišiel. V jednej chvíli akoby si na niečo spomenul 
a obrátil sa naspäť k zarmútenému Janovi.

„Aj by som zabudol. Tento list vám otec nechal, zrejme 
mal ešte niečo na srdci,“ podal Jánovi mierne pokrčený 
list. Potom odišiel a už sa nevrátil.

V liste bolo napísané:
Drahý syn,
moja pút‘ sa končí. Už nevládzem. Prajem Ti, aby si mal 

šťastný a radostný život. Založ si rodinu a staraj sa o ňu. 
Všetky moje úspory a starý dom patrí tebe. Ľúbim ťa, aj 
som ťa vždy ľúbil, aj keď to tak občas nevyzeralo. Dúfam, 
že sa tam hore raz stretneme.

Zbohom.
Jan sa ocitol vonku pri sediacich chorých ľuďoch, kto-

rí naňho zvedavo hľadeli. Uprel oči na starú vŕbu, kde sa 
s otcom chodili hrávať. Nešťastnému Janovi list vypadol 
z ruky a vietor ho odfúkol. Uvedomil si, že už nemá nikoho, 
ku komu by sa prihovoril. S listom na rozlúčku odfúklo aj 
poslednú nadej.

So sklonenou hlavou odkráčal k autu a odišiel domov. 
Valil sa ulicami a opäť raz ignoroval značky a predpisy. Na 
tachometer sa ani len neobzrel. Silný dážď zvyšoval prav-
depodobnosť nehody. Cesta bola klzká a šmykľavá. Zho-
dou okolností prechádzal aj ulicou, na ktorej stal starý dom 
Poledníkovcov. Obvykle tou cestou neprechádzal, pretože 
mu pripomínala jeho ťažké detstvo. Tentoraz však na det-
stvo nemyslel, ale na to, že mu odišiel posledný príbuz-
ný. Na to, že sa nebude mat‘ s kým poradiť, porozprávať. 
Zadíval sa na starý bungalov s rozľahlou záhradou, kvetmi 
posadenými na prednej časti záhrady a starou praskajú-
cou strechou. Keď sa otočil, uvidel pred sebou dve svet-
lá a počul trúbiaci zvuk. Bol to nákladný kamión. Ján bol 
neopatrením v protismere, čo si všimol príliš neskoro. 
Stihol mierne zatočiť, tým zmiernil náraz. Čelnej zrážke 
sa už zabrániť nedalo. Jána aj s autom odhodilo na nie-
koľko desiatok metrov. Auto sa kotúľalo. Zaskočený a vy-
strašený kamionista sa snažil zachrániť si život. Nič sa mu 
nestalo, pretože stihol včas reagovať, no bol zdesený, keď 
v zmätku sledoval, ako sa Jánovo auto kotúľa ako ceruzka 
po lavici a nekompromisne sa ničí. Šofér kamiónu, trasúc 
sa, vybehol na cestu, na ktorej ležali tisícky črepín. Zazrel 
z rozbitého auta vyčnievajúcu krvavú ruku. So strachom 
a opatrnými krokmi podišiel k autu. Uvidel mladého čier-
novlasého muža, ktorý nereagoval na jeho výkriky. Kričal 
o pomoc, no o takomto čase všetci spali. Všimol si, že muž 
je v aute zaseknutý, no nedokázal mu byt‘ nápomocný. 
Vybral z vrecka mobil.

„Haló. Prosím vás, pomôžte mi. Nebola to moja chyba, 
nemôžem nič urobiť, mam zviazané ruky,“ rýchlo kričal do 
telefónu.

„Pane, kto ste? Čo sa stalo?“
„Ja som kamionista. Je tu ranený muž, išiel veľmi rých-

lo a havaroval. Nachádzam sa v Revúcej, na ulici Ľudovíta 
Štúra. Dostavte sa sem prosím čo najskôr, nereaguje na 
moje výkriky, prosím vás!“

„Rozumiem, ostaňte na mieste, ak môžete, tak postih-
nutému pomôžte, pokiaľ neprídeme.“
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Zložil mobil. Na Revúcu doľahla ranná rosa. Zvláštny 
ťažký vzduch znepríjemňoval dýchanie obyvateľov mesta. 
Len málo slnečných lúčov prechádzalo cez pospolité oblaky. 
Studený dážď hral na jednu strunu so zbesilým vetrom.

Ján bol na pohotovosti v ťažkom stave. Zlomil si nohu 
a takmer vykrvácal. Črepiny skla mu takmer podrezali tep-
nu, chýbalo niekoľko milimetrov. Stratil veľa krvi, a preto 
lekári zháňali darcov.

Okolo štvrtej hodiny sa bledý Ján zobudil z nostalgického 
spánku, v ktorom ho sprevádzali nočné mory. Porozhliadal 
sa okolo seba. Uvidel stuhnutého mŕtvolne bledého starče-
ka s plešinou pozerajúceho von cez okno. Ján naňho hľa-
del zdesene. Zamyslel sa, zatvoril oči a predstavoval si seba 
takto ležiaceho o štyridsať rokov márne čakajúc na nejakú 
návštevu. Vyšli mu slzy a uplakaný sa otočil od starčeka na 
druhu stranu izby. Nezniesol ten pohľad, navyše sa podo-
bal na jeho otca, ktorého doteraz nenávidel, no uvedomil 
si, že stratil svoju poslednú rodinu. Iracionálne, aj bez viny 
si vyčítal, že sa k otcovi nesprával lepšie. No ako sa správať 
k niekomu lepšie, kto pravidelne bije vašu mamu a o vás sa 
nezaujíma? Jeho otec ho síce veľmi ľúbil, ale dozaista nebol 
príkladným otcom. Nevedel, ako sa postarať o vlastné die-
ťa. Ale na druhej strane, každý z nás si zaslúži druhú šancu. 
Starček sa v jednej chvíli ozval s tenučkým hlasom.

„Viem, kto ste a prečo ste tu,“ pozrel sa na Jána. Ján sa 
neozýval a preto starček pokračoval.

„Váš otec, nežný Biderman, ako ho tu v Revúcej volali 
slečny a dámy, ktoré mu podľahli pre jeho džentlmenské 
správanie a horu peňazí, o ktoré bolo mimoriadne posta-
rané v seychellských bankách. Ten muž, ktorý rozbil mnoho 
vzťahov, ten, ktorý stále hľadel len sám na seba, ten, ktoré-
ho závisť nepoznala hraníc, si nezaslúži vaše vyronené slzy.“ 
Bez akejkoľvek hanby a slušnosti starec nadával na Janovho 
otca.

„Vy nič neviete, neviete, ako to bolo, ste hlupák!“ kričal 
Ján.

Vystrašená sestrička vošla do izby a zbadala kričiaceho 
Jána.

„Pán doktor, pán doktor!“ volala. Ten vošiel do izby v na-
pätej situácii a ihneď reagoval.

„Čo to má znamenať, čo sa to tu deje?! Dajte prosím pá-
novi Poledníkovi liek na upokojenie, nech ho užije a potom 
ma informujte o jeho stave.“

„Rozumiem, pán doktor,“ zakývala hlavou.
„A vy pán Gruger, dúfam, že ste v poriadku a nevystrašili 

ste sa. Ak budete žiadať novú izbu, s radosťou vám vyho-
viem.“

„Ale to nebude potrebné, ďakujem.“
Doktor odišiel.
O pár hodín sa Ján znovu zobudil zo spánku pre trblieta-

vé svetlo, ktoré mu nepríjemne pálilo oči. Bola neskorá noc. 
Dvere do izby boli mierne pootvorené. 

Ján sa pozrel do dlhej chodby, na ktorej konci bolo 
trblietavé svetlo, ktoré ho zobudilo. Sadol si pred ním 
na stojaci vozík a pomaly sa k svetlu približoval. Zdalo sa 
mu krásne a nežné. Stále bolo jasnejšie. Keď bol v bez-
prostrednej blízkosti, prehovoril sa k nemu neznámy, no 
veľmi príjemný hlas. 

„Pokoj Ti, Ján.“ Ján sa čudoval, no cítil, že hlas, ktorý sa 
k nemu prihovoril, nie je len tak obyčajný. „Kto ste?!“

„Ja som ten, ktorý som.“
Jánovi sa v tej chvíli zjavil krásny anjel, ktorý sa vynoril 

ako prízrak z tmy. Mal dlhé biele vlasy a na sebe snehovo 
biele rúcho.

„Bože, vráť mi otca, vráť mi mamu!“
Zašepkal so slzami v očiach zarmútený a nešťastný Ján.
„Tvoj otec je pri tebe, navždy pri tebe, rovnako ako mat-

ka. Večný pokoj drahé dieťa, ži s pokorou a láskou.“
Anjel sa stratil. Všade bola len čierna tma a hrobové ticho.
Ján na chvíľu zavrel oči. Potom ich otvoril a zobudil sa na 

posteli v jeho byte na tenučký hlas. Pred jeho posteľou stál 
jeho otec, ktorý sa ho spýtal: „Ján, prepáč, nechal si u mňa 
omylom kľúče. Prišiel som ťa pozrieť, už sme sa dlho nevi-
deli. Mal si zrejme nočnú moru, lebo si kričal zo sna. Teraz 
si už v poriadku, vyspi sa, určite si unavený. Ja už pôjdem.“

Jozef sa krívajúco vybral k vchodovým dverám. Keď bol 
pri dverách, smutne sa pozrel na Jána a potom za sebou 
zabuchol dvere. Jan sa však rozbehol z postele a svojho otca 
zastavil.

„Otec, nechoď!“
Jozef sa neveriac tomu výkriku opatrne otočil k Jánovi.
„Si pre mňa dôležitý, už mám iba teba!“
Ján nie veľmi presvedčivými krokmi pristúpil k otcovi 

a objal ho.
„Už neodídeš?“
„Synak, už nikdy!“
Susedia Jána cez kľúčovú dierku zvedavo sledovali prí-

jemnú situáciu a tiež boli potešení, že spor medzi otcom 
a synom sa konečne vyriešil.

In: Mladá slovenská poviedka 2014 – zborník literárnych prác 
z celoštátnej súťaže mladých autorov.

Zost.: M. Žabenský – M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 30.  
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 KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA

Na výstave o Ľudovítovi Štúrovi
Žiaci učiaci sa slovenský jazyk na základnej škole 

v Krempachoch navštívili so svojou pani učiteľkou Mo-

Fo
to
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ik
a 

Pa
ci

go
vá

nikou Pacigovou výstavu o tvorcovi modernej spisovnej 
slovenčiny Ľudovítovi Štúrovi, ktorá bola prezentovaná 
vo výstavnej sieni Centra slovenskej kultúry v Novej Belej. 
Na viacerých paneloch sa zoznámili so životnými osudmi 
a činnosťou tohto velikána slovenských dejín. (mm-m)

Gminné cvičenia jednotiek DHZ 
v Krempachoch

Dňa 11. októbra sa v Krempachoch uskutočnilo pláno-
vané jesenné cvičenie všetkých 21 jednotiek Dobrovoľ-
ných hasičských zborov z gminy Nowy Targ, pod vedením 
Jozefa Tazika. Ich cieľom bolo zosúladenie jednotlivých 
oddielov, vykonávanie rozkazov velenia, odskúšanie výko-
nu hydrantov vodovodu Krempachy – Nová Belá, či súhra 
pri dodávaní vody na väčšiu vzdialenosť. Jednotky sa zhro-
maždili na ihrisku pri amfiteátri, ale domnelý požiar bol 
na uliciach Polnej a Równi, odkiaľ je prístup k protipožiar-
nej nádrži vzdialený 850 metrov, a tak jedinou možnosťou 
bolo využiť hydrant. Cvičenia splnili svoj účel a ukázali na 
možné nedostatky, ktoré budú v budúcnosti odstránené. 
(fp)

Podvlčianske gymnázium má svojho 
patróna

Dňa 14. októbra 2015 sa v Združenej škole v Podvlku 
uskutočnila slávnosť, počas ktorej od tohto momentu pod-
vlčianske gymnázium nesie meno niekdajšieho podvlčian-
skeho farára a oravského dekana dp. Jana Góralika.

Odpust v Jurgove
V Jurgove sa 11. októbra, na Ružencovú Pannu Má-

riu, konal odpust. Na sv. omši, ktorú koncelebroval  
dp. A. Wanat, sa uskutočnila posviacka renovovanej zásta-
vy, na ktorej sú sv. Sebastián a sv. Jozef. Prostriedky na re-
nováciu darovali členovia ružencového bratstva z jurgov-
skej farnosti a anonymní darcovia. Pred niekoľkými rokmi 
bola táto zástava renovovaná s finančnou podporou Spol-
ku Slovákov v Poľsku. (dm)

Nové mosty v Hornej Zubrici a Malej Lipnici
Dňa 22. októbra 2015 boli slávnostne odovzdané dva 

mosty, jeden pri roľníckom krúžku v Hornej Zubrici nad 
Zubrickým potokom a druhý na ceste do Švinkov v Malej 

Lipnici na riečke Syhlec. Slávnosti sa okrem zástupcov gmi-
ny Jablonka zúčastnil taktiež malopoľský vojvoda Jerzy 
Miller. V Hornej Zubrici ako zástupca najstarších Zubriča-
nov slávnostne prestrihol stuhu predseda miestnej skupi-
ny SSP v Hornej Zubrici Michal Soľava, pričom stuhu držala 
mladá krajanka Julka Pavláková. (ms)
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Stretnutie pre deti v povlčianskej klubovni
Dňa 10. októbra 2015 vedúca klubovne Božena Bryjová 

spolu s vedúcou mažoretiek Annou Zborekovou zorgani-
zovali stretnutie pre deti, ktoré pravidelne prichádzajú do 
Slovenského domu na rôzne pracovné dielne alebo pôso-
bia v mažoretkovej skupine. Pôvodne mali ísť spoločne na 
výlet, ale vzhľadom na nepriaznivé počasie boli prichysta-
né v klubovni pre deti rôzne hry a zábavy, popri ktorých 
si mohli pochutiť na pizzi, hranolčekoch, či na sladkých 

Cezpoľný beh o „Pohár vojta gminy 
Jablonka“

V sobotu, dňa 10. októbra 2015 sa na športovom šta-
dióne v Jablonke uskutočnili preteky v cezpoľnom behu 
o „Pohár vojta gminy Jablonka“. Pretekov sa zúčastnilo viac 
ako 200 žiakov a študentov, reprezentantov základných 

škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí medzi sebou 
súperili v individuálnych behoch. Následne boli výsledky 
jednotlivých reprezentácií sčítavané a na základe toho 
bola vyhodnotená súťaž družstiev. Spomedzi škôl medzi 
dievčatami sa najlepšie darilo žiačkam Základnej školy č. 1 
v Jablonke a Gymnázia v Dolnej Zubrici. Spomedzi chlap-
cov si najlepšie počínali žiaci Základnej školy v Dolnej Zub-
rici a Gymnázia v Hornej Zubrici. Gratulujeme.

20. výročie otvorenia strednej školy  
vo Veľkej Lipnici

Veľkolipnická stredná škola oslávila tento rok 20 ro-
kov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila 
dňa 10. októbra 2015 slávnosť, ktorá sa začala sv. omšou 
v kostole sv. Lukáša evanjelistu. Následne prešli hostia do 
ľudového domu, kde bol predstavený umelecký program 
žiakov pripravený pri príležitosti jubilea. Na záver  si hostia 
mohli prezrieť priestory školy, kde bolo pre nich priprave-
né chutné občerstvenie.

Október – mesiac úcty k starším
Dňa 21. októbra t.r. sa uskutočnila v Trstenej slávnosť 

venovaná starším osobám, keďže na Slovensku je október 
mesiacom úcty k starším. Primátor mesta Trstená Juraj 
Bernaťák pozval na ňu taktiež zástupcov z radov orav-
ských krajanov. Na úvod trstenský primátor privítal všet-
kých hostí a v krátkosti sa všetkým prihovoril. Umelecký 
program obohatilo vystúpenie Maroša Banga  a dychovej 
hudby Oravanka. Pri tejto príležitosti sa stretli učiteľky ab-
solventi prvých ročníkov jablonského lýcea zo slovenským 
vyučovacím jazykom so svojou profesorkou z lýcea v Jab-
lonke Danutou Klochaňovou rod. Martywicz, ktorá aktuál-
ne býva v Trstenej.

pochúťkach. Deti aj napriek nepriaznivému počasiu boli 
veľmi rady, že spoločne strávili pekné popoludnie. (ms)

Gratulácia kaplánovi v Nedeci
Na slovenskej sv. omši, 18. októbra, zablahoželali ne-

deckí farníci kaplánovi Lukášovi Jachymiakovi k jeho meni-
nám, popriali mu hojnosť milosti a pevné zdravie pri práci 
na Pánovej vinici. (dm)

Pápežský deň v Repiskách
Dňa 18. októbra sa v Repiskách - Grocholovom Potoku 

konal XIII. pápežský deň. Slávnostný program sa začal sv. 
ďakovnou omšou za pontifikát sv. Jána Pavla II. v kostole 
Panny Márie ustavičnej Pomoci. Ďalší kultúrny program 
sa konal v Dome kňazov Mariánov. Na úvod sa uskutoč-
nilo vyhlásenie výsledkov súťaže „Posledná púť sv. Otca 
do Poľska“, po ktorom nasledoval kultúrny program v po-
daní žiakov Základnej školy č. 2 Jána Pavla II. v Repiskách. 
Neskôr bola predstavená divadelná hra v podaní ochotníc-
keho divadla „Jar“ z Repísk s názvom „Mučeník za vieru bl. 
Jerzy Popiełuszko”. Záver programu patril ľudovej hudbe 
a tancom FS Ciardasie a Koce Łapki z Čiernej Hory a mlá-
dežníckej hudobnej skupine z Nižných Lápš, ktorá zahrala 
spišské melódie. (dm)
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 ČITATELIA – REDAKCIA

Blahoželáme
Ak nebudú tu rodičia, 
tak kto nám občas požičia 
teplého slova sladkosť, 
ako med z tenkých plástov. 
Všetko dobré priať sme chceli, 
nech Vás láska povznáša, 
nech ste stále jarí, bdelí, 
aj keď vek sa ohláša. 
Našu vďačnosť nenahradí 
ani tisíc krásnych slov. 
múdrosť našich predkov radí – 
váž si svojich rodičov. 
Kým sa zdvihnú čaše vína 
k Vášmu sviatku, otec, mať, 
je tu vinš od dcéry, syna, 
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.

Srdečné blahoželanie k 40. vý    ročiu sobáša, ktoré oslávili  
14. septembra 2015, manželom Kataríne a Jánovi Kurna-
tovým z Kanady, rodákom z Novej Belej, zasielajú dcéry 
s manželmi a synovia s manželkami a obrovské bozky 
k tomu pripájajú vnúčatá. 

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa opätov-

ne zapojila krajanka Anna Pastušeková 
z Gaefield, pochádzajúca z Kacvína, su-
mou 200,- USD, ktoré venovala na roz-
voj a činnosť Spolku Slovákov v Poľsku. 
Anna Pastušeková podporuje Spolok 
pravidelne každý rok a patrí k najštedrejším jeho podpo-
rovateľom. Srdečne jej za finančný príspevok 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.

* * *
Jozef a Margita Pavikovci z Fridmana oslávili 50. vý-

ročie manželstva a na túto príležitosť najbližšia rodina im 
zasiela tento vinš:

To tiché áno na obežnej dráhe krúži,  
obrúčky zašli, zošúchaný monogram.  
Pripadol biely sniežik do kytice ruží.  
Svadobný pochod, príhovor a zvonohra.  
Vyzváňa polstoročie. 
Prelúdiá na organe.  
Ej, roky, roky  slnko, mráz i blen.  
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.  
Strieborný pozdrav už len ku zlatu sa chýli.  
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejší vzlet.

Dňa 27. novembra oslávi svoje 80-te narodeniny Mária 
Linkeschová rod. Chalupková z Košíc.
 
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka 
pre našu sestru od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia 
v ňom je žitia sila, 
aby tu radostne a šťastne žila.
Hodiny života krútia sa dokola, 
kto sa raz narodil musí ísť do boja. 
Ide cez bolesti, ide cez nádeje, 
dúfa, že život mu kus šťastia naleje. 
A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť, 
každý si usmernil osudu ťažkú púť. 
Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok, 
prednášame k slávnosti srdečný prípitok: 
Vďaka ti Bože náš za rokov osemdesiat, 
majme sa radi vždy tak ako v knihe stať. 
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť, 
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

K okrúhlemu životnému jubileu všetko najlepšie zo srd-
ca želajú sestry s rodinami. 

Toto krásne blahoželanie patrí Hilde Krempaskej z Čiech, 
ktorá 19. t.r. októbra oslávila osemdesiate narodeniny:

Krížik vždy nie je kríž, hoc sa tak občas javí... 
Každý deň prináša nám, ľuďom, premeny. 
V živote nás neraz prekvapia rôzne správy. 
Horíme od šťastia v horúcom plameni... 
Občas tiež nazrieme životu do svedomia 
a len tak vzhliadneme za seba nevdojak. 
V ušiach nám stáročné agáty hudbou zvonia, 
no život ulieta tak ako z hniezda vták... 
Nuž aj ty, Hilda naša, cez úspechy i pády, 
spievala si pesničky, čo ti vždy prísluší. 
Aj preto v srdiečkach našich ťa máme radi, 
kým slákom huslí nás zohrievaš na duši... 
Dnes, keď máš veľký deň, a vzduch sa šťastím plní 
chceme ťa pozdraviť najkrajšou áriou. 
Svietiš nám v živote ako lúč na výslní. 
Máš osemdesiat už, nuž teda – živio!!!

Blahoželanie zasiela švagriná s dcérou Žofkou, švagor 
Vendelín s rodinou.

* * *
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Spoločná komisia vlády a  národnostných i  etnických menšín 
bola vytvorená na základe článku 23, odseku 1 zákona zo dňa 
6. januára 2005 o národnostných a etnických menšinách a  re-
gionálnom jazyku ako poradný orgán predsedu Rady ministrov 
vo Varšave. Do jej radov sú povolávaní predstavitelia uznaných 
národností a etník žijúcich v Poľsku a zástupcovia poľskej vlády za 
účelom predkladania stanovísk ohľadom výkonu práv a  potrieb 
menšín.

Prvé slávnostné posedenie komisie sa uskutočnilo 
21. septembra 2005 a do dnešného dňa sa konalo 
51 stretnutí , počas ktorých sa riešili otázky ohľadom 

realizácie či nedodržiavania práv a potrieb menšín, návr-
hy programov, ktoré vytvárajú podmienky na zachovanie 
a rozvoj národnej identi ty minorít, návrhy právnych úprav 
v rámci menšinovej politi ky, návrhy na výšku a prerozdele-
nie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé men-
šiny pre zachovanie a rozvoj ich kultúrnej identi ty a jazyka, 
či podpora činností  zabraňujúcich diskriminácii osôb patria-
cich k menšinám.

Slovenskú národnostnú menšinu na komisii spočiatku 
zastupoval predseda Spolku Slovákov v Poľsku prof. zw. 
dr. hab. Jozef Čongva a v súčasnosti je v nej slovenským 
zástupcom generálny tajomník SSP PhDr. Ľudomír 
Molitoris. Počas tohto obdobia sa podarilo získať pre Slo-
vákov v Poľsku viacero väčších i menších grantov, ako na-
príklad na stavbu Centra slovenskej kultúry v Novej Belej 
a rekonštrukciu Slovenského domu v Podvlku, vydávanie 

časopisu Život a Almanachu 
Slováci v Poľsku, činnosť kra-
janských klubovní a súbo-
rov, realizáciu Dní slovenskej 
kultúry na Spiši a na Orave, 
Prehliadky krajanských dy-
choviek, Fašiangov-Ostatkov 
v Krempachoch a iných.

Slávnostné posedenie pri 
príležitosti  desiateho výročia 
ustanovenia Spoločnej komi-
sie vlády a národnostných i et-
nických menšín sa uskutočnilo 
22. septembra 2015. Počas 
neho bolo, na návrh ministra 
administrácie a digitalizácie Andrzeja Halickiego, ocene-
ných sedem osôb za zásluhy v prospech zachovania a roz-
voja kultúrnej identi ty národnostných a etnických menšín. 
Zlatý kríž za zásluhy získali predstavitelia arménskej a ru-
sínskej menšiny, Strieborný kríž za zásluhy zástupcovia 
Rómov a Ukrajincov a Bronzový kríž za zásluhy predstavi-
telia tatárskeho a karaimského etnika. Ďalších 47 zástup-
cov národnostných a etnických menšín bolo ocenených 
diplomami s poďakovaním za doterajšiu činnosť v komisii. 
Medzi týmito ocenenými boli aj predstavitelia slovenskej 
národnostnej menšiny, už spomínaní členovia J. Čongva 
a Ľ. Molitoris. (mm-m)

Spoločná komisia vlády a národnostných i etnických 
menšín oslávila desať rokov existencie

Predstaviteľka Rady Európy 
v Spolku Slovákov v Poľsku

Dňa 18. septembra sa v priestoroch Galérie Spol-
ku Slovákov v Poľsku (SSP) v Krakove uskutočnilo 
stretnuti e hodnoti teľky Rady Európy (RE) z Riaditeľ-

stva pre vnútorný dohľad Ricou Terbeck s predstaviteľmi 
židovskej a slovenskej komunity v Poľsku. Slovenskú men-
šinu zastupoval generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris 
a redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris. 
Počas rokovania sa predstaviteľka RE zaujímala o to, či sa 

podarilo pozití vne zmeniť niektoré z problémov nastole-
ných na poslednom stretnutí . Hovorilo sa pritom najmä 
o problémoch v oblasti  školstva, prerozdeľovania pro-
striedkov poľskými samosprávami, či o historickej pamäti . 
(mm-m)
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 ČITATELIA – REDAKCIA

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila pre-
zentácia poľského vydania knihy Jána Uličianske-
ho „Čarovný chlapec“.  Knihu v preklade manželov 

Hanny Bielawskej-Adamik a Štefana Adamika, doplnenú 
ilustráciami Petra Čisárika, vydalo v tomto roku vydava-
teľstvo Spolku Slovákov v Poľsku. Riaditeľ inštitútu Milan 
Novotný vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o jej vydanie, keďže ide po takmer 10 rokoch o 
prvú „detskú knihu” od slovenského autora na bohatom 
poľskom knižnom trhu. Po vypočutí si ukážok z knihy a ich 
následnom výtvarnom spracovaní nasledovala diskusia 
autora, ilustrátora a prekladateľov knihy so zúčastnenými 
detskými čitateľmi, ich učiteľmi, rodičmi i starými rodičmi.

Slovenský inštitút vo Varšave zorganizoval začiatkom 
októbra aj dve ďalšie stretnutia „autorského kolektívu“ 
poľského vydania knihy Čarovný chlapec s početne zastú-
penými detskými čitateľmi v ústredných knižniciach dvoch 
varšavských mestských častí. (Patrycja Grabinska)

Prezentácie poľského vydania knihy  
Jána Uličianskeho ,,Čarovný chlapec“

Ako je každoročne zvykom, aj tento rok sa v priestoroch 
redakcie Život na ulici sv. Filipa 7 v Krakove koná kurz 
slovenského jazyka, ktorý organizuje Spolok Slovákov 

v Poľsku. Prvé, úvodné stretnutie sa uskutočnilo 29. sep-
tembra. Zúčastnil sa ho aj generálny tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris, ktorý poprial kurzistom veľa chuti a úspechov pri 
učení sa slovenského jazyka a spoznávaní reálií tejto kraji-
ny. Na základe znalosti slovenského jazyka boli záujemcovia 
rozdelení do troch skupín. Najpočetnejšiu skupinu, desať 
účastníkov, tvoria kurzisti na úrovni stredne pokročilých 
(B2). Šesť kurzistov navštevuje základnú jazykovú úroveň 
(A2) a päť kurzistov tvorí skupinu začiatočníkov (A1). Ako 
po minulé roky, aj tohtoročný kurz vedie skúsená lektorka 
slovenského jazyka Drahoslava Skopárová. Lekcie sú určené 
nielen pre študentov, ale aj pre všetkých záujemcov, ktorí sa 

Odštartoval tohtoročný kurz slovenského jazyka  
v Krakove

chcú učiť slovenský jazyk a zdokonaliť sa v komunikácii. Kurz 
bude trvať do polovice júna budúceho roku a jeho ukonče-
ním kurzisti získajú potvrdenie o nadobudnutých vedomos-
tiach. Želáme im teda veľa šťastia v učení sa ľubozvučného 
slovenského jazyka. (mh)
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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.
•  november – 24.11.2015
•  december – 29.12.2015

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

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

ka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30 

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

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

ODIŠLI OD NÁS

 ČITATELIA – REDAKCIA

Dňa 3. októbra 2015 zomrel vo Jab-
lonke vo veku 64 rokov krajan

KAROL PEZDEK
Odišiel od nás dobrý krajan, brat, 

švagor a ujo. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Jablonke

V
Dňa 27. septembra 2015 zomrela 

v Hornej Zubrici vo veku 81 rokov kra-
janka

HELENA OBYRTALOVÁ
Odišla od nás dobrá krajanka a dl-

horočná čitateľka Života, mama, ba-
bička, prababička, svokra a sestra. 
Bola milovanou, trpezlivou, vzorne sa 
starajúcou matkou, ktorá aj napriek 
mnohým ťažkostiam dokázala vycho-
vať 9 detí a neskôr trpezlivo pomáha-

la vo výchove 26 vnukov a 21 pravnukov. Nech odpočíva 
v pokoji! Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Hornej Zubrici

V
Dňa 5. júla 2015 zomrela v Nižných 
Lapšoch vo veku 82 rokov krajanka

MÁRIA KOVALČÍKOVÁ
Odišla od nás dobrá krajanka a či-

tateľka Života, mama, babička, praba-
bička, svokra a sestra. Odišla od nás 
tíško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije medzi nami. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
MS SSP v Nižných Lapšoch

V
Dňa 20. septembra 2015 zomrel 

vo Falštíne vo veku 74 rokov krajan

JÁN HORNIČAK
Zosnulý bola dlhoročným čitate-

ľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, manžel, otec, svokor  
a starký. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP vo Falštíne 

Spomíname...
Čas plynie, bolesť stále trápi, 
ale Teba nám už nikto nenavráti.

Dňa 29. októbra t.r. sme si pripomenuli prvé výročie od 
úmrtia nášho milovaného syna, vnuka, bratranca a kama-
ráta Mirka Kvasnovského z Nedece.



34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/201534 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 11/2015

 MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM
Milé 
deti,

34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2015

pomaly sa nám blíži zima a na zimu si veru zvieratká musia urobiť zásoby. Vyfarbite oriešky, ktoré nazbierali myška 
a červienka, spočítajte, koľko ich je, a výsledok napíšte do žltého okienka. Potom si pospájajte body od 1 do 24 a objaví 
sa pekný obrázok, ktorý si môžete vyfarbiť. Vyfarbené obrázky i správnu odpoveď pošlite do redakcie a my vás odmení-
me peknou slovenskou knižkou. V októbri sme odmenili: Marzenu Lewandowskú z Varšavy a Tati anu Bryjovú z Podvlka.

11/10/11/201520152015
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍMtexty a ilustrácie    Renáta Milčáková

Na svete bolo oddávna veľa rôznych krajín. Niektoré sa 
pýšili širokými jazerami, iné vysokými vrchmi, niekto-
ré krajiny tvorila iba suchá púšť, inde sa ti ahli neko-

nečné ľadovce, no tam, kde slnko ohrievalo zem, objavovali 
sa lúky, na ktorých rástli kvety všelijakých tvarov a farieb 
a tam, kde sa lúky končili, začínali sa aleje stromov a ti e sa 
ďalej premieňali na husté lesy. Z diaľky sa zdalo, že stoja 
nehybne ako skalné pevnosti , že nevpusti a nikoho do svo-
jich tajomsti ev. Každý les mal svojich obyvateľov: takých, čo 
liezli po stromoch alebo poletovali pomedzi konáre, čo mali 
svoje brlohy  alebo diery 
v bútľavinách. Škriatko-
via zbierali huby a varili 
zázračné odvary. Víly 
tancovali bosé za svitu 
mesiaca, sovy húkali do 
tmy, na každom mieste 
čosi pukalo a praskalo, 
v húšti ne sa čosi hýbalo. 
Nad všetkým držal stráž 
vysoký a múdry pán le-
sov. Bol taký vysoký, že 
keď nati ahol ruku, do-
čiahol na vrcholce stro-
mov. Neúnavne cez deň 
i v noci putoval z lesa 
do lesa a dbal na to, aby 
stromy rástli do krásy 
a aby obyvateľom lesa 
nič nechýbalo. Zviera-
tá ho počúvali na slovo. 
Pod jeho jasným pohľa-
dom krotli vlci, medvede 
mu kľakali k nohám, veveričky mu sedávali na ramenách 
a kŕmili ho lieskovcami. Keď potreboval byť rýchly, vysadol 
na jeleňa a uháňal do najtmavších kútov lesa. Rád počúval 
spev vtákov. Občas si sadol do machu, aby si oddýchol. Vte-
dy pribehli škriatkovia a v kotlíkoch niesli malinový nektár, 
šípkový a mätový čaj, černicový lekvár,  lesné jahody namo-
čené v mede, muchotrávkový závin, čučoriedkový krém, 
hríbovú polievku. Predbiehali sa, kto prvý načrie lyžicou 
do svojho kotlíka a dá ochutnať pánovi lesov z pripravenej 
dobroty. Keď sa najedol, vynorili sa rozšantené víly s hus-
ličkami. Zahraj nám, pane, zatancujeme ti  najkrajšie tance, 
takto zakaždým prosíkali. Pán lesov si položil pod bradu 
husle, do dlhej ruky chyti l slák a pri prvých tónoch prileteli 
ďatle. Ťuky- ťuk, vyťukávali do rytmu, škriatkovia paličkami 
bubnovali o prázdne kotlíky a víly sa krúti li, tlieskali, až sa 
doďaleka tmavým lesom ozýval šialený huriavk. Vtedy sa 
ľudská noha neopovážila vkročiť do lesa. Počas dňa veľké 
starosti  robili pánovi lesov bludičky. Číhali na tulákov a od-

vádzali ich medzi najhustejšie 
porasty. Nechávali úbožiakov 
s nohami zapletenými do vyč-
nievajúcich koreňov, odkiaľ sa 
nemohli pohnúť. Pán lesov po-
sielal na také miesta kuny, aby 
zablúdilcov nevyľakali, ale im 
ukázali cestu späť. Všetci oby-

vatelia lesa mali svojho pána radi, lebo bol láskavý a starost-
livo sledoval dianie v lese. 

Raz na jar, počas obchôdzky, vyhľadával pán lesov spad-
nuté hniezda. Opatrne ich dvíhal zo zeme a vkladal späť me-
dzi konáre stromov. Pomyslel si, aké musí byť úžasné rozpre-
strieť krídla a vyleti eť na chvíľu ponad stromy a uvidieť svet, 
ktorý sa  začína tesne za lesom. Vyhliadol si najmocnejšiu 
jedľu, vyliezol až na samotný vrchol a odti aľ sledoval kraji-
nu. Zisti l, že jeho líšky sa rady preháňajú po lúkach a ako ich 
pozoroval, zbadal neďaleko za kopcom vyčnievajúcu vežu. 

Patrila sivému zámku, aj 
veža bola sivá, keď sa ob-
loha zati ahla dažďovými 
mrakmi, takmer ju nebo-
lo vidieť. Pán lesa zliezol 
dolu, vložil do úst dva 
prsty a zapískal. V tom 
momente priskočila jed-
na veverička a posadila 
sa na pánovo rameno. 
Poškrabkal ju za ušami 
a čosi pošepol. Veverič-
ka sa rozbehla, vyletela 
z lesa, ako najrýchlej-
šie vedela a utekala až 
k zámku. 

Ukryla sa medzi 
kríkmi záhrady a keď 
nadišla vhodná chvíľa, 
vyliezla na javor a pre-
skočila z jeho konára na 
okno sivej veže. Vošla 
dnu a ocitla sa v celkom 

malej, no útulnej komnate. Uprostred stál stolík s porcelá-
novou miskou naplnenou orieškami. Veverička cestou vy-
hladla a zahryzla sa do jedného orieška. Okamžite pocíti la 
zvláštnu chuť, akú dosiaľ neokúsila. Vzala si ešte jeden a bol 
rovnako dobrý. Pomyslela si, že možno tretí  bude chuti ť ako 
ti e zo stromu, no i tretí  chuti l rovnako skvele, čo sa dalo 
povedať i o  štvrtom, i piatom... až v miske neostal jediný 
kúsok. S plným bruškom sa veverička nedokázala postaviť 
na nohy. Oťaželi jej viečka a zaraz zaspala sladkým spánkom. 
Keď sa zobudila, bola už tma a v zámku ti cho. Celá preľaknu-
tá vyskočila na okenný rám, preskočila na javor a utekala do 
lesa. Pán lesov sedel v machu a popíjal šípkový čaj. Vyskočila 
mu na plece a huňatým chvostom hladila jeho tvár, až pána 
rozosmiala. Až potom, keď si bola istá, že sa pán nenahnevá, 
do ucha mu vyšeptala o orieškovej slabosti , ktorej podľahla 
vo veži. Pána sa zmocnila ešte väčšia zvedavosť. Kto vo veži 
býva, aké oriešky kmotrička veverička pojedla? 

Pokračovanie v ďalšom čísle
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 MÓDA A ŠTÝL 
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TRENDOVÉ KABÁTY A BUNDY 
na zimu 2015-2016 pre neho, pre ňu a pre nich

10/2015

Štýlový kabát 
pre školáka 

 179,00 zl

Dlhý kabát so zaují-
mavým zipsom

399,90 zl

Štýlový kabát biely

 399,90 zl

Teplá nepremokavá 
bunda 

 229,00 zl
Klasický kabát

299,00 zl

Teplý kabát tmavá 
odtieň

299,99 zl

Bunda s uškami 

 129,90 zl

Tmavomodrý kabát 
s veľkou kapucou 

399,00 zl

Bunda vhodná na 
studené zimné ráno 

229,00 zl
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Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

MOTO A VARENIE

Značka Volvo je už dlhé roky synonymom bezpečia 
a kvality. Cena každého modelu nie je nadhodnotená 
a každý zákazník vie, že nekupuje mačku vo vreci, ale 

kvalitný automobil nie na jeden či dva roky. Automobilka 
bojovala s existenčnými problémami potom, ako sa od-
delila od amerického koncernu Ford. Noví čínski investori 
naliali do kolabujúcej 
fi rmy so švédskymi ko-
reňmi približne 11 mi-
liárd dolárov. Výsled-
kom je nová generácia 
modelov XC90, od kto-
rej si noví majitelia 
sľubujú návrat medzi 
automobilovú elitu. 
Nový model prináša 
dve novinky. Prvou je 
priekopník bezpečnos-
ti , asistenčný systém, 
ktorý znižuje riziko ko-
lízie na križovatkách. 
Palubný počítač doká-
že v prípade nepredvídateľných zmien na ceste alebo zlé-
ho úsudku šoféra prebrať riadenie a vyhnúť sa hroziacej 
kolízii.

Nové XC90 budú poháňať dvojlitrové štvorvalce, benzí-
nové i naft ové. V najsilnejšej benzínovej verzii T6 si motor 
nového Volva bude pomáhať do 3500 ot./min. mechanic-
kým kompresorom, ktorý pri dostatočnom množstve spa-
lín nahradí turbokompresor. Jeho výkon je 235 kW (320 

k) a bez problémov udrží krok zo šesť valcovými motormi. 
Z 0 na 100 km/h dokáže zrýchliť za 6,5 s. Maximálna rých-
losť má hodnotu 230 km/h. Základným dieselovým mo-
torom je pohonná jednotka D5 Drive-E. Jej výkon je 165 
kW (225 k). Z 0 na 100 km/h to trvá 7,8 s. Oproti  ďalším 
pohonným jednotkám XC90 má však D5 Drive-E najnižšiu 

spotrebu 5,8l/100 km. Naj-
výkonnejším motorom je 
model T8 – Twin Engine, 
ktorý je hybridný. Vďaka 
pridanému elektromotoru 
má celkový výkon 300 kW. 
Výrobca udáva normova-
nú spotrebu 8l/100 km 
pre všetky modely XC90, 
no najsilnejšie pohonné 
agregáty splnia túto pod-
mienku len veľmi ťažko. 
V interiéri nechýba mäkká 
koža a drevo. Interiér je 
navyše vybavený 19 repro-
duktormi značky Bowers & 

Wilkins a takti ež vetraným subwooferom vstavaným do 
karosérie s výkonom 1400 W. Riadiaca páka je vyrobená z 
krištáľového skla. Štartovacie tlačidlo a ovládač hlasitosti  
majú diamantový výbrus. Palubný počítač sa ovláda ľahko 
a bez problémov. Model XC90 by sa mal objaviť na stre-
doeurópskych automobilových trhoch (Česko, Slovensko, 
Poľsko) v apríli počas nasledujúceho roku. (pl)

Zdroj: www.autobild.cas.sk, www.automix.atlas.sk, www.auto.cz 
Foto: www.vrworld.com 

Volvo skĺbilo cenu a kvalitu i luxus do nového modelu XC90

Slepačia (drobková) polievka
1 sliepka, soľ, čierne korenie, viazanička koreňovej 

zeleniny, 2 cibule, 2 zemiaky, Vegeta podľa potreby, 4 litre 
vody, 10 dkg ryže, pečeňové halušky (guľky).

Pracovný postup: Do studenej vody dáme variť na 
kúsky pokrájané slepačie mäso, osolíme, okoreníme a ne-
cháme variť asi za 1 hodinu slabým varom. Potom pridá-
me celé cibule, zemiaky a viazaničku zeleniny. Varíme, kým 
je mäso nie mäkké a ku koncu pridáme Vegetu. Konečne 
vyberieme zeleninu a zavaríme pečeňové halušky (guľky). 
Keď sú už halušky alebo guľky uvarené, do polievky pri-
dáme osobitne uvarenú ryžu. Polievku vylejeme do misy 
a pridáme drobno krájanú pažítku alebo zelený petržlen.

Sliepka na dánsky spôsob
1 sliepka, 10 dkg masla, 3 dkg múky, 5 dkg postrúhaného 

chrenu, 2 dkg čerstvého kôpru, trochu čierneho korenia, 
soľ, 1/2 litra smotany a 5 dkg cibule.

Pracovný postup: Očistenú sliepku rozdelíme na kúsky, 
posolíme, pokoreníme a pečieme na masti  do červena. 

Kúsky mäsa potom vyberieme do osobitnej panvice. Na 
masti  podusíme nadrobno pokrájanú cibuľu, zalejeme ju 
vodou, vložíme na ňu kúsky sliepky, prikryjeme pokrýv-
kou a dusíme v rúre. Keď je mäso mäkké, zaprášime ho 
múkou, zalejeme (trochu) vodou a smotanou a necháme 
povariť. Nakoniec pridáme postrúhaný chren, sparený 
vriacou vodou a nadrobno posekaný kôpor.

Uhorkový šalát s octom
4 väčšie mladé uhorky, 1 lyžička cukru, soľ, ocot, čierne 

korenie, 2 struky cesnaku.
Pracovný postup: Umyté, olúpané uhorky postrúhame 

na strúhadle do misy, v ktorej podávame šalát, na jemné 
kolieska a len málo posolíme, aby nevylúčili šťavu, ktorá 
obsahuje nerasty a vitamíny. Potom ich nevytláčame, ale 
necháme chvíľu stáť. Pridáme cukor, rozotrený  cesnak, 
ocot, zľahka premiešame a povrch posypeme tlčeným 
čiernym korením alebo červenou paprikou.

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

TRENDOVÉ KABÁTY A BUNDY 
na zimu 2015-2016 pre neho, pre ňu a pre nich
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 W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Pielęgnacja dłoni
Dłonie są najdoskonalszym narzędziem do wykonywania 

tysiąca czynności każdego dnia. Bez dłoni człowiek staje się 
osobą niepełnosprawną, zależną od innych. Dłonie to rodzaj 
naszej wizytówki – to przecież dłoń podajemy na powitanie 
i pożegnanie.

Skóra dłoni jest narażona na działanie wielu niekorzyst-
nych czynników:
-  niskie temperatury, zwłaszcza mróz i zimny wiatr mogą po-

wodować odmrożenia. Dlatego już od jesieni należy nosić 
ciepłe rękawice, zimą najlepsze są z jednym palcem. Ręka-
wice są wskazane nawet wtedy, gdy nie odczuwamy zimna 
- można nosić cieńsze,

-  wysokie temperatury i suche powietrze mogą powodo-
wać zbytnie przesuszenie skóry i przyczynić się do pękania 
i złuszczania naskórka,

-  w pracy wiele osób jest narażonych na mechaniczne uszko-
dzenia skóry, czy kontakt z różnymi substancjami niekorzyst-
nie wpływającymi na skórę. Pracodawca jest zobowiązany  
zapewnić rękawice ochronne stosowne do rodzaju wykony-
wanej pracy,

-  wszystkie prace domowe, zwłaszcza sprzątanie i mycie na-
czyń narażają dłonie na kontakt z substancjami chemiczny-
mi, które niszczą ochronną warstwę lipidową, przez co skó-
ra jest bardziej podatna na urazy, takie jak skaleczenia, czy 
poparzenia i które mogą powodować niepożądane reakcje 
skórne czy alergie. Dlatego wskazane jest używanie ręka-
wic – dostępnych jest wiele rękawic z różnych materiałów 
i o różnych grubościach,

-  z wiekiem skóra na dłoniach staje się coraz bardziej sucha, 
twarda i szorstka, im wcześniej zaczniemy o nią dbać, tym 
dłużej będziemy cieszyć się gładkimi i delikatnymi dłońmi.

CODZIENNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE:
Mycie
-  po zakończonej pracy dokładnie wymyć dłonie mydłem pod 

bieżącą, ciepłą wodą, nie używać ostrych szczoteczek i pu-
meksów,

-  trudne do usunięcia zabrudzenia (pasty, smary itp.) usunąć 
przy pomocy oleju lub odrobiny masła,

-  przebarwioną skórę polać sokiem z cytryny ewentualnie 
rozpuszczonym w odrobinie wody kwaskiem cytrynowym, 
można przygotować wywar z natki pietruszki,

-  wszelkie skaleczenia wymyć szarym mydłem, w razie zaczer-
wienienia zdezynfekować i po osuszeniu nałożyć opatrunek.

Kąpiele
Wygładzają skórę, nawilżają i łagodzą podrażnienia. Dokład-
nie wymyte dłonie moczymy w misce przez kilkanaście minut.
-  podgrzać oliwę z oliwek, wymoczyć dłonie przed snem i na-

łożyć cienkie bawełniane rękawiczki,
-  przygotować napar z kwiatów nagietka, kwiatów rumianku 

lub czarnego bzu, dolać szklankę mleka,
-  zagotować siemię lniane, nie przecedzać,
-  ugotować rzadki krochmal z mąki ziemniaczanej,
-  rozgotować 2 łyżki płatków owsianych w 2 szklankach wody, 

dolać szklankę mleka.
Maseczki
Odżywiają, nawilżają i ujędrniają skórę. Na wymyte lub wy-
moczone dłonie nanieść maseczkę, nałożyć bawełniane ręka-
wiczki, zmyć po 20-30 min.

-  wymieszać surowe żółtko z łyżką masła i łyżką miodu,
-  wymieszać surowe żółtko z 3 łyżkami oliwy i 8 kroplami wit. E,
-  wymieszać 2 łyżki soli (najlepiej niejodowanej) z oliwą z oli-

wek, dodać 1-3 krople olejku lawendowego,
-  do 2 łyżek oliwy lub oleju migdałowego dodać 3 krople olej-

ku cytrynowego lub pomarańczowego,
-  obrać, ugotować i rozgnieść 2 ziemniaki, dodać łyżkę glice-

ryny, łyżkę oleju migdałowego, z pestek winogron lub arga-
nowego.

Kremy
Nawilżają, natłuszczają i odżywiają skórę. Stosować na noc 
lub na dzień, po dokładnym umyciu lub kąpieli. Dostępnych 
jest mnóstwo różnych specyfików, można zrobić też kosme-
tyk samemu w domu – bez konserwantów i zbędnych che-
mikaliów.
-  stopić 3 łyżki wazeliny, dodać 2 łyżki kwiatów czarnego bzu 

i łyżkę kwiatów z nagietka (świeżych lub suszonych), pod-
grzewać 45 min. ciągle mieszając, przecedzić,

-  podgrzać (nie gotować) 3 łyżki startego wosku pszczele-
go, ½ szklanki oleju sezamowego, 2 łyżki mocnego naparu 
z kwiatów rumianku, łyżkę oleju kokosowego, łyżeczkę mio-
du, szczyptę sody oczyszczonej.

Balsamy
Działają podobnie jak kremy, jeśli skóra nie wchłonie całkowi-
cie kosmetyku, nałożyć na noc bawełniane rękawiczki.
-  wymieszać 60 ml gliceryny, 12 kropli olejku lawendowego, 

kilka kropli soku z cytryny i ok. 100 ml naparu z kwiatów 
czarnego bzu,

-  do 2 łyżek jogurtu naturalnego dodać łyżeczkę olejku rycy-
nowego, ½ łyżeczki wit. E i kilka kropli olejku migdałowego

-  wymieszać łyżkę oleju kokosowego z łyżką oleju arganowe-
go,

-  lekko podgrzać 2 łyżki oleju rycynowego, dodać kilka kropli 
olejku migdałowego.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNO-LECZNICZE:
Wspomagają leczenie farmakologiczne.
-  przy egzemach i lekkich zmianach skórnych wetrzeć olej ar-

ganowy, który działa odkażająco i regeneruje skórę,
-  w przypadku twardej i bardzo szorstkiej zniszczonej skóry 

wcierać lekko podgrzany olejek rycynowy lub wlać go do 
wody i zrobić kąpiel,

-  lekki stan zapalny skóry i podrażnienia pomoże złagodzić 
olej kokosowy,

-  drobne oparzenia i ranki można po dokładnym wymyciu 
posmarować oliwą (1 łyżka) z dodatkiem olejku z drzewa 
herbacianego (3-5 kropli),

-  kąpiel w naparze z ogórecznika lekarskiego lub w naparze 
z natki pietruszki może być skuteczna w przypadku utrzy-
mujących się przebarwień i ciemnych plam na skórze,

-  przy grzybicach skóry wskazana jest kąpiel z dodatkiem 
olejku z drzewa herbacianego (5 kropli) i cytrynowego 
(3 krople). AS
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Wniosek o wpis do CEIDG 
– kiedy jest poprawny?
Wpisy do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej) – następują na pod-
stawie wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG musi 

być złożony przez osobę uprawnioną oraz być poprawny 
w sensie formalnym. Należy pamiętać, że poprawny wnio-
sek o wpis do CEIDG powoduje wszczęcie postępowania 
administracyjnego o ten wpis. 

Poprawny wniosek musi zawierać: 
a)  dane fi rmy, przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, (o ile 

taki posiada), 
b)  numer identyfi kacyjny REGON przedsiębiorcy, (o ile taki 

posiada), 
c)  numer identyfi kacji podatkowej (NIP), (o ile taki posiada), 
d)  informację o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, (o ile 

takie posiada), i innych obywatelstwach przedsiębiorcy, 
e)  oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu, 
f)  adres do doręczeń np. pism dla przedsiębiorcy oraz ad-

res, pod którym jest wykonywana działalność gospodar-
cza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza 
miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wyko-
nywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony, 

g)  adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego 
stronę internetową, o ile takie posiada, datę rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej,

h)  określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospo-
darczej, zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności (PKD),

i)  informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólno-
ści majątkowej,

j)  informację o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została 
zawarta,

k) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia 
spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogól-
nego pełnomocnictwa,

l) informację o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej,

ł) informację o ograniczeniu lub utracie zdolności do czyn-
ności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora,

m) informację o ogłoszeniu upadłości z możliwością za-
warcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej 
likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu 
na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej 
likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postę-
powania,

n) informację o wszczęciu postępowania naprawczego,
o) informację o zakazie prowadzenia działalności gospo-

darczej określonej we wpisie do CEIDG. Ważne jest to, 
aby dane zawarte we wniosku były prawdziwe i prawi-
dłowo wpisane.
Wniosek o wpis do CEIDG musi dotyczyć działalności 

objętej przepisami ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej. Musi być on złożony przez osobę, wobec której 
nie orzeczono zakazu wykonywania określonej we wniosku 
działalności gospodarczej. Nie może być również złożony 
przez osobę, która już jest wpisana do CEIDG. Wraz z wnio-
skiem należy złożyć oświadczenie o braku orzeczonych 
zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz wykonywania działalności związanej z leczeniem, 
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Oświadcze-
nie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. Należy zapamiętać, że 
wniosek o wpis do CEIDG musi być koniecznie podpisany. 

Opracowała Ela Góra na podstawie: 
- prawodlakazdego.pl

 - htt ps://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje zawiadomienia 
o znalezieniu rzeczy, przechowuje te rzeczy, poszu-
kuje osób uprawnionych do ich odbioru oraz udziela 

informacji w przedmiotowym zakresie. Do Biura Rzeczy 
Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy 
znalezione na terenie powiatu z wyjątkiem: rzeczy znale-
zionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, 
w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy 
znalezionych w środkach transportu publicznego – wów-
czas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do 
zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środ-
ka transportu publicznego, sprzętu lub ekwipunku woj-
skowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, ma-
teriałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, 
dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów 

podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku 
policji. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszają-
ce się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić: jaka 
rzecz (przedmiot) został zgubiony, opisać rzecz, charakte-
rystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także  przedsta-
wić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy 
np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne 
oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia. Rzeczy 
w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 
2 lat. Po upływie tego czasu przechodzą na własność Skar-
bu Państwa. 

Opracowała Ela Góra na podstawie:
- infor.pl 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93 z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie 
rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 
depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537);

- Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w spra-
wie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezio-

nych (M. P. Nr 65, poz. 312). 

Gdzie należy 
szukać zagubionej rzeczy?
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HVIEZDY O NÁS
 ZÁBAVA A HUMOR NÁŠ TEST

STRELEC (23.11.-21.12.)
Mesiac uplynie v znamení 

premenlivej nálady, spôso-
benej podmienkami, v akých 
žiješ. Nemôžeš ich zmeniť, ale 

ak budeš dosť energický, dôsled-
ný a vytrvalý, hravo si poradíš so všetkými 
problémami, dokonca aj s fi nančnými.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Vyhýbaj sa sporom a konfliktom 

s najbližším okolím, do kto-
rých sa môžeš dostať pre ne-
znalosť situácie na obidvoch 

stranách. Aj malý ústupok môže 
značne zlepšiť ovzdušie a prispieť k 

urovnaniu vážnejších sporov.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Mesiac uplynie bez väčších 
problémov a starostí . Podarí 
sa ti  vyriešiť k všeobecnej spo-
kojnosti  niekoľko dôležitých 

záležitostí . Niekto z blízkych však nevie 
oceniť tvoje úspechy, ako si to zasluhujú, 
ale ostatní ich vidia a doceňujú.

RYBY (19.2.-20.3.)
Venuješ sa podujatiu spoje-
nému so značným fi nanč ným 
rizikom. Máš však našťasti e 
dosť rozvahy, aby si sa vyhol 

nepremysleným investí ciám. Venuj viac 
pozornosti  svojmu zdraviu, veľmi by sa 
ti  zišiel aspoň krátky odpočinok.

BARAN (21.3.-20.4.)
V najbližšom čase počuješ 
veľa milých slov od osôb, kto-
rých mienku si ceníš. To ťa po-
vzbudí k aktí vnejšej činnosti . 

Budeš chcieť dokázať, že pochvaly boli 
opodstatnené, že skrátka nesklameš 
dôveru, ktorú ti  preukázali.

BÝK (21.4.-20.5.)
Ocitneš sa v dosť zložitej 
situácii, v ktorej bude po-
trebný takt. Musíš sa vcíti ť 
do situácie, lebo aj celkom 
nepatrné šliapnuti e vedľa 

môže mať vážne následky a vyvolať 
dlhodobé nepríjemnosti. Ak nevieš, čo 
povedať, radšej mlč.

Poznáte svoju cenu? 
Viete sa správne ohodnotiť?

Personalisti  upozorňujú, že pri pri-
jímacích pohovoroch sú najčastejšie 
vyraďovaní ľudia, ktorí sa príliš podce-
ňujú, alebo naopak, ktorí svoju cenu 
preháňajú. Ako ste na tom vy? Poznáte 
svoju cenu a viete sa dobre predať, ale-
bo sa zbytočne podceňujete? Odpoveď 
vám dá nasledujúci test.
1. V spoločnosti  niekto rozpráva 

o téme, ktorej trochu rozumiete, a vie
te, že rozpráva nezmysly. Istý si však 
nie ste:

A) Radšej mlčíte. B) Vyjadríte pochyb-
nosť, ale súčasne dodáte, že si nie ste 
úplne istý. C) Presvedčene sa bijete 
a nepriznáte sebamenšie zaváhanie.

2. Niekto vám zloží kompliment:
A) Obvykle mu neveríte. B) Poďakujete 

a pokiaľ to uznáte za vhodné, zložíte 
mu aj vy nejakú poklonu. C) Ste na to 
zvyknutý. Pokiaľ je na to dôvod, kom-
pliment je na mieste.

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

A) Bránite sa, že to nie je zďaleka 
pravda. Nie ste radi stredobodom zá-
ujmu. B) Pokiaľ majú vaši spoločníci 
záujem, ochotne odpovedáte na ich 
otázky, ale za chvíľu prevediete hovor 
na inú tému. C) Súhlasíte a ochotne 
sa o svojom obore rozhovoríte.

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

A) Áno, stáva sa vám to často. B) Stalo 
sa vám to len jeden alebo dvakrát.
C) Nie, nikdy.

5. Už ste si niekedy (napríklad na pri
jímacom pohovore) vymysleli znalosť 
či schopnosť, ktorú nemáte?

A) Nie, to by ste si nikdy netrúfl i. B) Po-
kiaľ áno, tak rozhodne nič veľkého ani 
zásadného. C) Áno, robí to tak predsa 
každý.

6. Myslíte si, že ste výnimočný?
A) V žiadnom prípade, nemyslíte si ani, 

že by ste boli nejako zvlášť dobrý. 
B) Máte o sebe pozití vnu mienku, 
ale výnimočný sa rozhodne necíti te.
C) Svojím spôsobom áno.

7. Váš šéf od vás chce, aby ste urobili 
prácu, s ktorou nemáte vôbec žiadne 
skúsenosti :

A) Vystrašene odmietnete, predsa ne-
môžete robiť niečo, na čo nemáte 
kvalifi káciu. B) Súhlasíte, ale najprv 
ho upozorníte, že nemáte dostatok 
skúseností . C) Samozrejme sa do 
toho vrhnete s elánom, nech už to 
dopadne akokoľvek.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Na pracovisku bude po-
kojné obdobie. Ak správne 
oceníš situáciu, môžeš pri-
praviť pôdu pre uspokoje-
nie svojich ambícií. Musíš 

len odhadnúť hranice rizika. V rodin-
nom živote pokoj, ak ho nenarušíš nie-
čím nepremysleným.

RAK (22.6.-22.7.)
Bude to celkove dobrý 
mesiac. Snaž sa brať svoju 
situáciu v práci s humorom, 
čo ti značne uľahčí život. 

V rodinnom živote sa ti  podarí vyriešiť 
problém, ktorý ťa už oddávna trápil. 
Čoskoro sa končia aj zdravotné ťažkosti  
jedného z členov tvojej rodiny.

LEV (23.7.-23.8.)
Dostaneš sa medzi mlyn-
ské kamene a každé roz-
hodnuti e bude ťažké. Snaž 
sa preto konať tak, aby 

žiadna zo strán nebola urazená. Nebu-
de to ľahké, ale je to jediné východisko, 
ak sa nechceš dostať do nekonečných 
sporov.

PANNA (24.8.-23.9.)
Ocitneš sa pred viacerými 
zložitými problémami, s kto-
rými si nakoniec predsa len 
poradíš. Čaká ťa niekoľko slu-

žobných ciest, na ktoré nechceš ísť, aj keď 
prinesú dobré výsledky. Dostaneš list od 
rodiny, ktorý ťa veľmi poteší.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V najbližšom čase ťa čaká 
viac zaujímavých udalostí . 
Získaš si obdiv osoby, na kto-
rej ti  záleží. Výrazne sa zlepší 
tvoj zdravotný stav, uvoľní 

sa v tebe chuť do práce. Tvoja fi nančná 
situácia nebude zlá, ale s výdavkami ne-
smieš preháňať.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V práci dostaneš nové úlohy, 
ktoré sa ti  podarí aj napriek 
istým ťažkosti am a narúšaniu 
tvojich kompetencií dobre 

splniť. Čím menej budeš o tom hovo-
riť, tým lepšie. V tvojom okolí sú toti ž 
ľudia, ktorí striehnu na každú chybičku. 
(ms )
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

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

Pýta sa otec v pôrodnici lekára:
– Minulý týždeň sa mi narodil syn. 

Kedy sa moja žena začne správať nor-
málne? 

– Až vaše dieťa odíde na vysokú...
***

Syn po príchode hlási: 
– Mami, nezdržím sa dlho, večer 

máme v pláne ísť s kamarátmi do krč-
my. 

– Dúfam, že sa vrátiš po dvoch! 
– Myslíš po dvoch pivách, alebo po 

dvoch hodinách? 
– Toľko optimizmu nemám, sy-

nak... myslela som počet končatín.
***

– Prečo sedí blondínka v kine v pr-
vom rade?

– To neviem.
– Aby film videla prvá.

***
Pán Novák leží v nemocnici po ťaž-

kej autonehode. Netrpezlivo očakáva 
návštevu svojej ženy. Konečne príde  
v norkovom kožuchu. Ohúrený man-
žel skríkne:

– Ale čo! Poisťovňa už zaplatila?
***

Muž veľmi kašľal, lekár mu teda 
predpísal liek. V lekárni mu však omy-
lom vydali preháňadlo. Na druhý deň 
sa lekár spytuje:

Najviac odpovedí A 
Vaše sebahodnotenie je pre Vás 

náročné. Poznáte svoje slabé a silné 
stránky, no bojíte sa otvorene vyjad-
riť svoj názor. Pre zachovanie pokoja 
v práci, dobrých pracovných vzťahov 
a výšky výplaty obetujete viac ako je 
treba, čo Vás znevýhodňuje. Snažíte sa 
vyhovieť všetkým, lebo nechcete mať 
problémy a povinnosti navyše. Chýba 
Vám väčšia otvorenosť a zdravý úsudok 
počas riešenia nečakaných problémov. 
Na druhej strane ste pracovitý typ, kto-
rému chýba len kúsok sebavedomia, 
aby dosiahol kariérny úspech. Nebojte 
sa otvorene vyjadriť a povedať nahlas 
svoj názor, ktorý držíte vo svojej hlave. 
Ak vaše obavy prekonáte, tak lepšia ka-
riéra i práca bude iba otázkou času. 

Najviac odpovedí B 
Nepodceňujete sa, ani svoje schop-

nosti nenadsadzujete so zbytočným 
sebavedomím. Viete sa dobre predať 
a pretože predávate len to, čím ste si 
istý, pôsobíte sebaisto a presvedčivo. 
Nemáte potrebu zvyšovať si sebavedo-
mie tak lacnými trikmi ako je vymysle-
ný životopis alebo zbytočné frajerstvo. 
Na druhej strane tiež odmietate robiť 
svojmu okoliu ochotnú handru pou-
žiteľnú na všetko. Ste prístupný kom-
promisom a máte pomerne flexibilné 
hranice, z ktorých ste schopný o kúsok 
ustúpiť, pokiaľ máte pocit, že je to pre 
vás ešte prijateľné. S vaším osobnost-
ným vybavením ste ideálne vybavený 
na vyjednávanie o kvalitnom pracov-
nom postavení, ktoré tiež nepochybne 
dosiahnete.

Najviac odpovedí C 
Nepoznáte termín podceňovanie.  

V pracovnom rozhovore sa vždy snažíte 
byť dominantnejší a dosiahnuť odpo-
vede, ktoré Vás zaujímajú bez ohľadu 
s kým a o čom sa rozprávate. Počas 
pracovného pohovoru sa nebojíte pri-
krášliť svoj životopis len preto, aby ste 
získali prácu. Pre získanie lepšej výplaty 
a kariéry nerobíte žiadne kompromisy. 
Ste autoritatívny typ, ktorý sa snaží byť 
vždy nad vecou a sebavedome prezen-
tovať svoje názory a postoje. Mali by 
ste však trochu ubrať zo svojho seba-
vedomia a naopak pridať na logickom 
úsudku a zreteľne vnímať potreby svo-
jich kolegov či obchodných partnerov. 
Máte osobnostné predpoklady na ria-
diace funkcie, preto radšej uberte zo 
svojho ega, začnite viac tolerovať svoje 
okolie a lepšie pracovné miesto nene-
chá na seba dlho čakať. (pl) 

Zdroj: wanda.atlas.sk

V POĽŠTINE V SLOVENČINE 
żupan mužský staropoľský odev 
szlafrok župan
puch páperie
odór, fetor puch
mieszkać bývať
spóźniać się meškať
kochać się milovať sa
podziwiać kochať sa
lutować spájkovať
żałować ľutovať
odporny odolný
wstrętny odporný

– Tak čo, ešte stále kašlete?
– Oj, to by som si nedovolil...

***
– Moja žena má vždy posledné slo-

vo. Aj ozvena v jaskyni to po hodine 
vzdala.

***
Pokiaľ prechádza láska skutočne 

žalúdkom, tak kde, preboha, teda po-
tom končí?

***
– Povedzte, James, kto je tu blbec, 

vy či ja?
– Pán gróf... vy nie ste človek, ktorý 

by zamestnával blbca.
***

– Jean, pamätáte sa, ako sme boli 
pred tridsiatimi rokmi v Afrike?

– Ľutujem pane, ale to bol ešte 
môj predchodca.

– Ale nie, Jean, to ste boli určite vy. 
Spomínate si predsa, ako vás tam po-
tom zožral ten lev!

***
Sedia dvaja veľmi smutní infor-

matici v serverovej miestnosti, príde  
k nim tretí a pýta sa:

– A čože ste takí smutní? 
– No, včera sme sa trošku ožrali  

a menili sme heslá.



42 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

 ZAUJÍMAVOSTI

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

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

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, 

ZARZĄD GŁÓWNY

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

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

Zespół: p.o. redaktor naczelny: Ludomir Molitoris
redaktorzy: Dorota Moś, 

Milica Majeriková-Molitoris
sekretarz redakcji: Marián Smondek

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

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

Žofia Fifanská
 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: 
Drukarnia TSP

31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

WARUNKI PRENUMERATY:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje 

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

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

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

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

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2015
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:

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

INDYWIDUALNA: 

krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:

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

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

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

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

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

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

pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych  
z poglądami redakcji.

Za niezamówione teksty redakcja nie płaci 
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO-KULTURALNY

Počas sprchovania  
ušetríte ešte viac výdavkov

Sprchovanie je najšetrnejší spôsob 
umývania ľudského tela. Počas osvie-
žujúcej sprchy minieme menej vody 
ako kúpeľom v plnej vani. V tomto prí-
pade platí taktiež rovnica, čím kratšia 
sprcha, tým viac vody ušetríme. Ne-
menovaná firma priniesla na trh nové 
„ekonomickejšie“ sprchové hlavice, 
ktoré dokážu o 70% šetriť množstvo 
vody ako tie súčasné. Sprchová zosta-
va je výnimočná v tom, že rozprašuje 
vodu na milióny drobných kvapôčok. 
To je fakt, ktorý robí novú sprchovú 
hlavicu ešte účinnejšiu. Vďaka špeci-

nový obal pre „balenie vody“. Projekt 
vedcov sa nazýva Ooho a v budúcnos-
ti by mohol úplne nahradiť dnešné 
PET fľaše. Ooho vyzerá ako silikonový 
implantát či vodou naplnený balónik. 
Tento tvar je docielený zmrazením 
vody v tvare gule a jej následným 
obalením vrstvami chloridu vápenaté-
ho a hnedých rias. Vrchná želatínová 
vrstva je jedlá. Ovocie a zelenina ne-
budú jediným spôsobom, ako možno 
jesť vodu. Vynálezcovia si kladú za cieľ 
v budúcnosti úplne nahradiť plastové 
obaly tekutín novým druhom jedlej 
Ooho vody. Takýto vynález má tak-
tiež enviromentálny význam. V Ame-
rike sa napríklad každoročne spotre-
buje až 50 miliárd plastových fliaš.  

Lampa v tvare mesiaca 
príjemne upokojuje 

Taiwanská firma Acorn Studio 
navrhla sériu lámp Luna s dizajnom 
mesiaca. Nie toho kalendárneho, ale 
toho v oblakoch. Časť vesmíru môže 

álnej technológii drobných kvapôčok 
pokryje nová hlavica 10-krát väčší 
priestor než bežne používané hlavice. 
Okrem toho výrazne zníži spotrebu 
vody aj energiu. Štandardné sprchy 
spotrebujú 2,5 galóna vody za minú-
tu. Spoločnosť však toto čísla znížila 
až na 0,75 galóna vody za 1 minú-
tu. Okrem toho sprcha šetrí taktiež 
energiu. Pri používaní tejto hlavice 
sa k vášmu telu dostane 13 krát viac 
tepla, za ktoré platíte. Výrobcovia od-
hadujú návratnosť počiatočných ná-
kladov do dvoch rokov.   

Voda na zjedenie
Traja výskumníci z Londýnskeho la-

boratória Skipping Rocks Lab vymysleli 

byť priamo vo vašej obývačke či noč-
nom stolíku. Lampa napodobňuje 
spln mesiaca, ktorý dodáva interié-
ru špecifické čaro. Každá lampa radu 
Luna je vyrobená jedinečne a origi-
nálne. Používa halogénovú žiarovku 
a má možnosť nastavenia intenzity 
svetla. Lunu sa dá zavesiť na strop no 
i položiť ako dekoračná lampa na kaž-
dý druh nábytku. Prostredie, v ktorom 
trávime čas, má priamy a veľký vplyv 
na naše emócie i náladu. Mesiac, 
symbol duchovna, vytvára pokojnú 
a harmonickú atmosféru. Nikto z nás 
nezabudne na to, ako sme počas mla-
dosti alebo so svojou láskou hľadali 
na nočnej oblohe práve mesiac. Pre-
meny mesiaca, jeho odtiene a farby 
ľudí zaujímali vždy. Prečo sa nepotešiť 
splnom mesiaca priamo vo vašej obý-
vačke a v pohodlí vášho obľúbeného 
kresla? (pl)

Zdroj: www.zaujimavosti.net
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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


