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Milí moji krajania, 
prichádza nám čas sviatočný - vianočný, ktorý, ako vravievala moja stará mama, vonia medom, ihličím 

a dobrôt plný stôl, vylieči nám každý bôľ.  Preto by som Vám v duchu týchto vzácnych slov chcel pripomenúť, že 
najkrajšie  sviatky roka by mali mať svoje čaro najmä v tom duchovnom zmysle, že nákupy, často aj zbytočných 
darčekov, by mali zostať tam niekde za dverami a namiesto zhonu v preplnených obchodoch je lepšie povenovať 
sa sami sebe, svojim najbližším, zohriať sa vareným vínkom a plnými dúškami nasať  tajomnú vôňu Vianoc.

Vinšovanie k Vianociam a Novému roku je náš dávny zvyk a ja spolu s manželkou využívam časopis Život, 
aby sme Vám obaja všetkým popriali v roku 2016 hlavne pevné zdravie, ktoré je určite najdôležitejšie v živote. 
Okrem zdravia Vám prajeme aj veľa lásky a pohody v rodinách, najmladšej generácii nielen veľa darčekov pod 
stromčekom, ale aj úspechy v škole, najmä pri učení slovenčiny, strednej generácii dobre platenú a zaujímavú 
prácu a tej najstaršej generácii, čo najviac krásnych a spokojne prežitých dní.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a najmä na  stretnuti a s Vami v roku 2016, ktorý leží pred nami ako nepopísaná 
stránka a verím, že ju zas spoločne popíšeme tými najkrajšími zážitkami.

Generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa 
s manželkou Jozefínou

Vianočný pozdrav z Matice slovenskej
Na cesty sa sype ťažký čerstvý sneh, plný mesiac sa skvie medzi miliónmi zlatých, strieborných i bronzovo-

žltých hviezd a ľudia, z takmer celého sveta, v teple domova, ti cho, túžobne i radostne očakávajú začiatok najkraj-
ších sviatkov roka – sviatkov vianočných. 

Práve v tomto čase si mati čiari intenzívnejšie pripomínajú, že slovenský svet sa nerozpresti era iba od Brati slavy 
po Košice, ale jeho hranice objímajú takmer celý svet.

Vianoce sú azda najkrajší kresťanský sviatok. Človek k človeku má v tomto čase bližšie, v hrudiach bijú sloven-
ské srdcia hlasnejšie, náruč sa otvára širšie, ruky viac hladia, ústa viac chvália... 

Pre slovenskú náturu však celoročne ostáva typické, že si z pokolenia na pokolenie zachovávame svoje zvyky, 
lipneme na starootcovskom dedičstve a nezabúdame na tradičné...

Mnohí z krajanov ešte stále na stromčekoch majú zavesených vyrezávaných drevených anjelikov, krehké bábi-
ky zo šúpolia, kúsky sušeného ovocia, vlašské oriešky, voskové sviece a na štedrovečernom stole sa tkvie krásna, 
slovenská výšivka. 

Podľa starých zvykov je pod ňou ukrytá šupina z kapra – pre bohatstvo a na nej sú položené misky s cesnakom, 
medom, oplátkami, jablkom i trúnkom – pre zdravie i poslušnosť. A poznáte poveru s orechovou škrupinkou? Keď 
sa vlašský orech rozpolil, položila sa škrupina na vodu a tomu, komu odplávala najďalej, predpovedala odchod do 
cudziny. Kto vie, či sa takáto predpoveď ukázala i našim krajanom, ktorých osud zavial ďaleko od svojej domoviny.

Po Štedrej večeri mnohí odchádzali do kostola, iní vytvárali živý Betlehem a chodili spoločne koledovať z jed-
ného konca dediny, na druhý. 

Aj my, tak ako betlehemskí koledníci, Vám chceme adresovať naše prianie do všetkých kútov zeme, všade tam, 
kde žijú naši krajania. Zo sídla a srdca Mati ce slovenskej, z Marti na, Vám chceme z úprimného srdca zaželať krás-
ne, pokojné, radostné a najmä šťastné a veselé Vianoce, plné vzájomnej lásky a pokoja. 

Mati ca slovenská je hrdá na to, že i dnes, v roku 2015, udržujete slovenské zvyky a cíti te sa byť Slovákmi. 
 Šťastné a požehnané, milí krajania! 

Riaditeľka Krajanského múzea Mati ce slovenskej 
Zuzana Pavelcová

 Šťastné a požehnané, milí krajania! 
Riaditeľka Krajanského múzea Mati ce slovenskej 
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Vianočný čas sa pomaly blíži a veru, nemožno si to nevšimnúť, 
veď odvšadiaľ na nás dýcha vianočná atmosféra. Na námestiach 
a  námestíčkach pomaly pribúdajú vianočné stromčeky 
a  roz voniavajú všakovaké vianočné dobroty, v  inštitúciách 
i  obcho doch nás vítajú vianočné ozdoby od výmyslu sveta 
a  v  masovokomunikačných prostriedkoch nás zaplavujú via-
nočné piesne, fi lmy a  reklamy. Ako však vyzeral vianočný čas 
v minulosti a ako vyzerá dnes na Spiši a Orave? Opýtali sme sa 
krajanov z Podvlka, Nedece, Tribša, Jurgova a Krempách.

Predvianočné obdobie bolo v minulosti  spojené s množ-
stvom ľudových zvykov a tradícií, ktoré mali zabezpečiť 
zdravie, šťasti e, hojnosť, či dobrú úrodu, ale aj čosi na-

povedať o budúcnosti .

Predvianočné kúzla
Možnosť nahliadnuť do budúcnosti  mala byť práve na 

sv. Ondreja, teda 30. novembra. Slobodné dievčatá v tento 
deň varili halušky, ale nie hocijaké. Vkladali do nich toti ž 
papieriky s krstnými menami mládencov. Ako halušky za-
čali vychádzať na povrch, dievčatá si ich vyberali, pričom 
v haluške na papieriku sa malo nachádzať meno ich budú-
ceho ženícha.

Niečo o budúcom manželovi mal napovedať aj ďalší on-
drejský zvyk – liati e olova alebo vosku. Slobodné dievčatá 
a mládenci sa zišli zvyčajne v dome, kde chodili na priadky. 
Na lyžičke zohriali olovo alebo vosk, ktoré potom cez kľúč 
liali do misky so studenou vodou. Na základe tvaru, v akom 
olovo alebo vosk stuhli, sa vešti lo napríklad to, aké povola-
nie bude mať budúci vyvolený.

Vianočný čas na Spiši a Orave
autori    Milica Majeriková-Molitoris, Peter Luha

V predvianočnom čase sa dalo ti ež zisti ť, ktoré z dievčat 
sa vydá ako prvé. Stačilo, aby si dievčatá vyzuli svoju obuv 
a položili na stred izby. Vyzuté topánky sa potom prekla-
dali jedna cez druhú až ku prahu. Čia topánka ako prvá 
prekročila prah, tá si mala najskôr nájsť ženícha.

V predvianočnom období sa prakti zoval ti ež zvyk o po-
časí. Od dňa sv. Lucie do Vianoc sa sledovalo počasie a kaž-
dý deň sa zapisovalo. Verilo sa toti ž, že aké bude počasie 
v týchto dňoch, také isté bude v každom jednom mesiaci 
počas nasledujúceho roku.

Verilo sa ti ež, že drevená stolička, ktorá sa bude po-
maličky vyrábať každý deň v čase adventu, bude mať 
na Štedrý večer čarovnú moc. Ak sa v tento večer gazda 
vybral s dokončenou stoličkou do maštale, kde si na ňu 
sadol, mal rozumieť reči zvierat, respektí ve mal dobytok 
prehovoriť k nemu ľudskou rečou. Často aj deti  utekali po 
polnočnej omši ku maštali a načúvali, či nebudú počuť roz-
právať zvieratá.

Dávnejšie sa ti ež neslávil sviatok sv. Mikuláša, tak ako 
ho poznáme teraz. V Krempachoch sa pri návšteve sv. Mi-
kuláša v domoch recitovalo: Ja som 99. ročný svätý Mi-
kuláš. Chodím od dediny do dediny a roznášam darčeky. 
Dobrým deťom koláče a zlým prút a korbáče.

Kresťanská tradícia
V našom kultúrnom prostredí je vianočné obdobie spo-

jené najmä s kresťanskou vierou a v podstate sa dá vyme-
dziť adventným časom, teda štyrmi nedeľami pred sviat-
kom narodenia Ježiša Krista. Je to obdobie, počas ktorého 
veriaci očakávajú príchod Krista a pripravujú sa na stretnu-
ti e s ním. Advent vrcholí 24. decembra na Štedrý večer, 
kedy sa končí pôst a polnočnou omšou sa začína sláviť Bo-
žie narodenie. Viaceré zvyky a tradície sú teda prepojené 
práve na túto udalosť.
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Štedrovečerný stôl
Na úvod, ako rodina zasadla za štedrovečerný stôl, čí-

talo sa po slovensky zo Svätého písma. Následne sa všet-
ci pomodlili, podelili oblátkou a zapriali si všetko dobré. 
Na podvlčianskom štedrovečernom stole nesmeli chýbať 
hrach, bôb, slivky, kapusta, hríby, ryža poliata maslom 
a škoricou, halušky a v neskoršom období i ryba. V Nedeci 
by ste na štedrovečernom stole našli taktiež rybu so ze-
miakmi, kapustu s hrachom a hríbmi, fazuľovú a hríbovú 
polievku, cestoviny s makom, či pirohy s hríbmi. V Tribši 
nesmie chýbať na stole kyslá polievka z kapusty, ovocná 
polievka s haluškami, fazuľou a sušenými slivkami, halušky 
s makom, či ryba so zemiakmi. V krempašských rodinách 
dodnes tradične varia hríbovú a fazuľovú po-
lievku so sušenými slivkami, kašu so sušenými 
jablkami, hruškami, slivkami a tvarohom tzv. 
zufku, malé pampúšiky z kysnutého cesta, po-
lievané medovým sirupom tzv. bombolky, či 
kompót zo sušeného ovocia. Nechýba ani ka-
pusta, hríby, podplamienok potretý mliekom 
s karamelom tzv. koloc, chlieb, koláče, drob-
né vianočné pečivo a samozrejme medovníky 
ozdobené bielkovou polevou. Na stole je po-
ložený aj dodatočný tanier a príbor pre nezná-
meho návštevníka.

V Jurgove medzi tradičné štedrovečerné 
jedlá patrí zemiakovo-hrachová polievka, kapus-
ta s hríbmi a sušenými slivkami tzv. zur, či ha-
lušky s makom. Ryba sa stala tradíciou až v po-
sledných rokoch. Na stôl, na ktorom sa večeralo, 
sa pod obrus dávalo seno, ovos a zemiaky na 
štyri rohy stolu. Potom sa následne dala na stôl 
misa, z ktorej sa spoločne jedlo. Počas Vianoc sa 
nesmelo nič požičiavať, lebo sa verilo, že keď sa 
išlo niečo požičať, tak potom bude bieda trvať 
počas celého roka. Na večeru sa tiež volali divé 
zvieratá, líšky a vlky, aby sa prišli najesť a potom 
neškodili počas nasledujúceho roku.

V Podvlku sa tradovalo, že ak pri chystaní 
štedrovečerného stola gazdiná zobrala väčší počet lyžíc ako 
bolo sediacich, do rodiny malo pribudnúť dieťa, ak však zo-
brala menej, mal niekto v rodine zomrieť. Na stole nesmelo 
chýbať jablko, ktoré po večeri šúpali, pričom museli dávať 
pozor, aby sa im to podarilo vcelku, lebo ak sa šupka pre-
trhla znamenalo to, že niekto z rodiny zomrie. Na stôl sa tiež 
dávalo seno, ako symbol narodenia Ježiška, ale aj zrno, kto-
ré potom v čase sejby zasadili. Po večeri si gazda v žiadnom 
prípade nemohol ľahnúť, lebo potom aj všetka úroda by sa 
mu počas roku zľahla.

„Podlazy“, koledy a sv. omša...
Po večeri prichádzali na návštevu chlapci, ktorí sa chceli 

ženiť, navštíviť svoju vyvolenú, na tzv. podlazy, keďže v čase 
pôstu sa nemohli stretávať. Spievali sa koledy v slovenčine, 
napríklad Do hory do lesa valasi, Buďme všetci potešení 
a iné. Do polnoci sa potom rozprávali rôzne príbehy v náre-
čí. Darčeky v minulosti neboli vôbec samozrejmosťou, skôr 

výnimkou. O polnoci sa rodina vybrala na polnočnú svätú 
omšu, ktorá mala vždy zvláštnu slávnostnú atmosféru. Keď 
organista začal hrať a ľudia v kostole spievať Tichú noc, be-
hal veru krajanom mráz po chrbte a nebolo to len od zimy.

Vianočný stromček
Vianoce si dnes azda ani nevieme predstaviť bez vianoč-

ného stromčeka. V minulosti ho krajania vyzdobovali rôz-
nymi doma vyrobenými ozdobami, jabĺčkami, perníkmi, či 
kockami cukru, ktorý bol zabalený v pozlátkovom papieri. 
Pod stromčekom ležalo ihličie, seno alebo malý betlehem. 
Darčeky sa pod stromček nedávali, tie totiž priniesol Je-
žiško a každý teda svoj darček našiel až po polnočnej omši, 
pod vankúšom na svojej posteli. V niektorých obciach ne-

bol vianočný stromček postave-
ný na zemi, ale visel zo stropu. 
Stromček sa zdobil zvyčajne až 
počas Štedrého dňa, niekde až 
po večeri. Do lesa prichystať, 
odťať a priniesť stromček cho-
dili vždy chlapi. Ženy boli gazdi-
né, upratovali dom a prihotovali 
jedlá na štedrovečerný stôl. 

Vetvičkou smreka sa ozdobo-
vali aj domy a maštale, a to tak, že 
vrcholec z ihličnanu sa pribil nad 
dvere domu i nad dvere maštale. 
Ozdoba sa nazývala „podlaznič-
ka“, pričom mohla mať aj tvar 
kríža. Bola symbolom Vianoc 
a zároveň vianočnou ozdobou. 
V Jurgove sa takéto ozdoby robia 
ešte aj dnes.

Koledovanie
K vianočnému času neod-

mysliteľne patrí aj koledovanie 
a koledníci, ktorí chodia s betle-
hemom po dedinách od Božieho 

narodenia až do Troch kráľov. V minulosti chodil koledovať 
aj miestny farár a miništranti so zvončekmi, na ktorých zvo-
nili. Keď boli v dome mladé dievčatá, tak počúvali, ktorý 
zvonček zvoní najkrajšie. Potom si do neho nabrali trochu 
vody a vypili ju. Verilo sa, že potom budú spievať tak pek-
ne, ako ten zvonček. Kolednícke zvyky sa na Spiši a Orave 
zachovali dodnes. Koledníci s betlehemom, oblečení za bib-
lické postavy, chodia po spišských a oravských dedinách od 
domu k domu, spievajú koledy a vinšujú.

Vianočná atmosféra
Taká je teda vianočná atmosféra na Spiši a Orave. Plná 

tajomstiev, kúziel a túžob, ale aj vôní, spevu a radostného 
očakávania. Vianoce sú rodinnými sviatkami, plné rados-
ti, pokoja, návštev a koledníkov. Najkrajší čas v roku, keď 
sa všetci zídeme so svojimi najbližšími a chceme si navzá-
jom urobiť radosť a prežiť spoločne kúzelnú atmosféru 
vianočných sviatkov. 

Milan Budzák

Vianočné vločky
Biele vianočné vločky
z krídiel orla tatranského, 
pokojne na matku zem 
sa usádzajú. Modrá obloha,
farbu na šedú mení. 
Lietajúci kráľ zvesť o sviatkoch
pokoja ľuďom dobrej vôle,
na vedomie dáva.

Tuhý mráz lásku bielych vločiek
skúša. Oni odolávajú a k sebe 
sa túlia. Barikády, čo lásku 
chránia, stavajú. 

Sú nemé. Na tých, čo slobodnú 
vôľu, ako nevesta vienok do daru
dostala, volajú. Vráťme lásku 
deťom i ľuďom, čo studené 
hniezda majú.
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Tri dni v starej vlasti
autori    Monika Pacigová, Dominik Surma

V  dňoch 22. až 24. novembra sa žiaci zo základných škôl 
v Krempachoch, Novej Belej a Podvlku, ako aj študenti z gymná-
zií v  Krempachoch a  Podvlku, zúčastnili poznávacieho výletu na 
Slovensko. Tentokrát naša cesta smerovala na západ, do hlavné-
ho mesta Slovenska.

Deň prvý
Hneď na začiatku našich potuliek po starej vlasti nás 

očarila krásna jesenná oravská príroda. Oravské lesy 
v tomto čase hýria pestrými farbami, počnúc od zelenej 
cez oranžovú, červenú až do hnedej. Prvou zástavkou na 
ceste do hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy 
bol Trenčiansky hrad. Počas prehliadky po malom okruhu 
sme mali možnosť vojsť na hrad, vidieť niektoré pamiat-
ky, z veže si pozrieť panorámu mesta Trenčín a zoznámiť sa 
s históriou tzv. studne lásky. Pri spiatočnej ceste sme vošli 
do miestneho hotela, kde sme videli nápis na skale, ktorý 
tu v roku 179 zanechali rímske légie. Tento nápis vytesa-
ný do hradného brala predstavuje jednu z mála rímskych 
písomných zmienok na sever od Dunaja. Nápis na hrad-
nej skale vznikol na pamiatku víťazstva nad germánskymi 
Kvádmi a v preklade znamená: „Víťazstvu cisárov a vojska, 
ktoré sídlilo v Laugariciu, v počte 855 vojakov II. légie, dal 
zhotoviť M. V. Maximianus, legát II. pomocnej légie.“

Naša cesta pokračovala ďalej smerom na hrad Devín, 
ktorý sa nachádza na sútoku riek Váh a Morava. Mimoriad-
ne výhodná poloha tohto miesta lákala už Keltov a práve 
kvôli tomu tu založili rozsiahle hradisko. Najväčší význam 
mal hrad Devín za čias Veľkomoravskej ríše. Zdržiavali sa 
tu kniežatá z Veľkej Moravy, medzi inými aj knieža Rasti-
slav, ktorý pozval na územie dnešného Slovenska vzdelan-
cov Konštantína a Metoda. V 19. storočí sa stal hrad Devín 
symbolom slávnej slovanskej minulosti. Ako hrdý Slovák 
ho často spomínal aj Ľudovít Štúr, pričom štúrovci si práve 
tu sľúbili vernosť slovenskému národu. Od roku 1961 je 
hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

S bratislavským „Schöne Nácim“
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Po návšteve Devína sa slnko už pomaly blížilo k západu, 
tak sme sa aj my pobrali do Mariánky pri Bratislave, kde nás 
v Pútnickom dome Kongregácie Bratov Tešiteľov z Getse-
mani čakala večera a pripravené miesta na oddych. Marián-
ka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho pôvod 
a história je sčasti zahalená legendami. Mnísi Rádu pavlínov, 
spravujúcich toto miesto, zapísali ústne tradovanú legendu 
o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva 
si vytesal sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré nastali 
v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svoj-
ho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa 
o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob, ako sa soška našla, je 
tiež zahalený tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda 
hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko po-
stihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví 
svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Mat-
ka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť 
tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe 
deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po 
tejto udalosti svoj život Božej službe.

Deň druhý
Druhý deň sme sa dostali do centra Bratislavy, na 

Hviezdoslavovo námestie s Národným divadlom a na Hlav-
né námestie. V očakávaní na vstup do divadla sme sa zozná-
mili s bratislavským sochami – Hviezdoslavovou, Čumila, 
Schöne Náciho a Napoleona. V bratislavskej radnici si žiaci 
zahrali historické postavy z čias Márie Terézie. Bola to živá 
lekcia histórie. V Divadle P. O. Hviezdoslava sme si pozreli 

predstavenie Koza rohatá. Bol to veselý príbeh o lenivej 
koze, ktorá sa len na slnku opaľovala a maškrtila bez prá-
ce, spestrený chytľavými pesničkami a milým humorom. 
Dej žiakov veľmi zaujal, pretože texty piesní niesli aj morál-
ne posolstvo. Krátky príbeh o koze rohatej v divadle trval 
hodinu a pol. Potom sme nastúpili do turistického vláčika 
Blaváčika na kolesách a zviezli sme sa vybranými ulicami 
na Bratislavský hrad. Počas cesty sme mohli obdivovať 
krásne a dôležité miesta v hlavnom meste, o ktorých nám 
viac porozprávala naša sprievodkyňa.

Z hradu sme išli navštíviť Národnú radu Slovenskej re-
publiky. Zoznámili sme s jej históriou a atribútmi slovenskej 
štátnosti, ktoré sa tu nachádzajú. Vošli sme aj do rokovacej 
siene, kde žiaci mohli zaujať miesta poslancov, ba dokonca 
si mohli sadnúť aj na prezidentské miesto a postaviť sa za 
rečnícky pult, čo bol pre deti veľký zážitok. Po obede sme 
sa dostali do obchodného centra Eurovea a podvečer, po 
takomto zaujímavom dni, sme sa zúčastnili sv. omše v Má-
rianskom kostole v Mariánke. Dozvedeli sme sa, že je tu pra-
meň s vodou, ktorá má zázračné, ozdravujúce a skrášľujúce 
účinky, preto hneď ráno sme sa zastavili pri prameni. Kto 
chcel byť zdravý a pekný, mohol sa napiť zázračnej vody.

Deň tretí
To sa už začal posledný deň výletu a náš pobyt na Slo-

vensku sa pomaly chýlil ku koncu. Pred odchodom do-
mov sme navštívili Lurdskú kaplnku pri pútnickom dome, 
kde každý z nás mohol zložiť svoje prosby. Na spiatočnej 
ceste sme sa zastavili v starobylom slovenskom meste 
Nitre. Prešli sme hlavnou ulicou na Nitriansky hrad, kde 
sa nachádza katedrála sv. Emeráma. Počasie bolo pre-
krásne a tak sme na záver nášho výletu ešte zabočili do 
Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme nielen obdi-
vovali rôzne exotické stromy a dreviny, ale mohli sme aj 
ochutnať exotické druhy ovocia, pričom viacerí z nás mali 
obavu, či je naozaj jedlé. Niektorí si v arboréte zakúpili 
okrasné stromčeky.

Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách, unave-
ní, ale šťastní, plní nových poznatkov a dojmov. Mali sme 
možnosť poznať kúsok starej vlasti, vlasti našich predkov. 
Žiakov počas výletu sprevádzali učitelia: Monika Pacigová, 
Gražina Kozaková, Dominik Surma a odbornou sprievod-
kyňou bola Janka Cabadová z Tvrdošína. Touto cestou ďa-
kujeme vedeniu Spolku Slovákov v Poľsku za krásne chví-
le a zorganizovanie výletu a Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí i Ministerstvu školstva Poľskej republiky (Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej RP) za finančnú pomoc pri 
realizácii tohto podujatia Pod Trenčianskym hradom

V slovenskom parlamenteKorunovácia Márie Terézie
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V Bukovine – Sídlisku
autor    Marián Smondek

Malebne položená dedinka, či skôr osada, leží vo vysoko po-
loženom horskom teréne. Je najvyššie položenou obcou hornej 
Oravy a  patrí k  tým najvyššie položeným v  rámci celého Poľska. 
Ak nikde inde už sneh nie je, tu na pomedzí medzi Bukovinou 
a Podsklím ho ešte vždy aj koncom jari nájdete. Studené podne-
bie azda trošku zohrieva prekrásna okolitá príroda. 

Práve v tejto dedinke pramení Čierna Orava. Jej pra-
meň je len ťažko nájsť, pramení toti ž v mokradiach, 
odkiaľ vyteká malá bystrina zberajúca pomaly malin-

ké prítoky z oboch strán pomaly sa črtajúcej doliny. Pre-
bieha tu európske rozvodie Čierneho a Baltského mora. 
Nad Bukovinou sa vypína Bukovinský kopec (940 m n. m.), 
najvyšší vrch Oravských dielov s krásnou vyhliadkou na 
Tatry, Gorce, Oravu a Babiu horu. V dobrom počasí vidieť 
Spiš, spoza ktorého vyčnievajú Pieniny s Troma korunami. 

Prvá písomná zmienka o Bukovine pochádza z roku 
1566. Spolu so susedným Podsklím bola Bukovina najstar-
ším strediskom osadníctva na hornej Orave. Od r. 1622 
obec administratí vne patrila k Podskliu. V r. 1673 richtár 
obce Ján Bukovinský dostal šľachti cký ti tul od cisára Le-
opolda I. za jeho účasť vo vojne o katolícku vieru na Ora-
ve. V roku 1999 si obyvatelia tejto malej obce vybudovali 
vlastný murovaný kostolík.

Politi cko-hospodárske ťahanice spojené s územ-
nosprávnym členením tohto regiónu sa azda najviac dotkli 
práve tejto dedinky. Z geografi ckého hľadiska sa táto obec 
nachádza na Orave. Avšak osoba neznajúca pomery si pre-
chádzajúc obcou ani len neuvedomí, že domy postavené 
v časti  „Beskyd“, ktoré stoja len niekoľko desiatok metrov 
od domov bukoviských, už nepatria obci, ale do podhal-
skej obce Odrowąż. Bukovinu od týchto domov delí jedna 
zákruta na úzkej asfaltovej ceste, a pomaly zanikajúce sta-
ré hraničné kopce oddeľujúce slovenskú časť Uhorska od 
Poľska a tým aj Oravu od Haliče. O tom, že vzdialenosť je 
neveľká, svedčí možno aj skutočnosť, že ti eto domy boli 
pripojené na bukovinský obecný vodovod, ktorý bol v obci 
vybudovaný ešte v 90-tych rokoch.

Obec patrí do gminy Raba Wyżna, teda do neoravskej 
gminy, aj spolu s Harkabúzom a Podsrním. Z cirkevného 
administratí vneho hľadiska patrí do oravského dekanátu, 

ktorý združuje všetky hornooravské obce, a do farnosti  
Bukovina-Podsklie. V Podsklí sa nachádza aj farský kostolík 
sv. Rozálie, ten bukovinský zasvätený sv. Krížu je len fi liál-
ny. Na hornom konci Podsklia sa nachádza takti ež cintorín, 
nazývaný Bukovinský, kde Bukovinčania pochovávajú svo-
jich zosnulých. Avšak Podsklie ako obec patrí do inej gminy 
– do Czarného Dunajca. Ľudia si však na tento administra-
tí vny chaos už dávno zvykli a tu, v oravských kopcoch, si 
žijú svoj pokojný život.

Ako som sa dozvedel v rozhovore s richtárom Jozefom 
Kwakom, ktorý túto obec vedie už 13 rokov, v Bukovine zo-
stalo ešte niekoľko gazdovsti ev. Časť miestnych obyvateľov 
chová ti ež ovce, okolité lúky sú priam stvorené na pasien-
ky. S obrábaním pôdy je to toti ž horšie, pretože v danom 
podnebí sa toho veľa neurodí.

V obci je približne 50 domov, v ktorých bývalo v druhej 
polovici novembra 2015 216 obyvateľov. 
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Richtar obce Józef Kwak
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Čo sa týka plánov, nie sú veľké, pretože obec nemá veľké 
fi nančné prostriedky. Môžeme však povedať, že za posled-
né roky sa tu predsa len niečo deje. Opravená bola cesta 
cez obec a v roku 2007 bola čiastočne vyasfaltovaná komu-
nikácia smerom na Podsklie. Neskôr bola táto komunikácia 
práve v celku dokončená, takže dnes už existuje pohodlné 
spojenie medzi týmito od vekov spojenými obcami. Takti ež 
bola opravená lokálna komunikácia cez „Beskyd“. K najdô-
ležitejším investí ciám patrí nepochybne výstavba požiar-
nej zbrojnice. Pôvodne už mala stáť v roku 2006, a to na 
mieste bývalého obchodu GS, nakoniec sa však slávnostné 
otvorenie uskutočnilo až na jar 2009. 
V zbrojnici je garáž pre jedno požiar-
nické auto a jedna menšia spoločenská 
miestnosť, ktorú v poslednom čase za-
čal aktí vnejšie využívať Krúžok vidiec-
kych gazdiniek. Miestni hasiči dostali 
ti ež nové zásahové vozidlo. 

K posledným dôležitejším investí ci-
ám patrí osvetlenie obce. To síce už bolo 
dávnejšie, ale len v centre a tak bolo 
pred rokom dorábané smerom na hor-
ný i dolný koniec obce. Obecné cesty sú 
všetky spevnené a tak majú obyvatelia 
hotové cesty priamo k svojim dvorom. 
Časť týchto ciest bola asfaltovaná, avšak 
väčšina je vyložená betónovými kocka-
mi. Z farských investí cií boli tento rok na 
miestnom kostolíku vymenené dvere.

V najbližších rokoch by mal byť po-
stavený v obci chodník od kostolíka až 

po horný koniec a takti ež, podľa slov richtára, 
by mala byť postavená kanalizácia. Kedy to však 
presne bude, ťažko povedať. Prechádzajúc touto 
obcou mám toti ž zakaždým pocit, akoby tu čas 
plynul omnoho pomalšie, pokojnejšie. A tak mô-
žeme povedať len toľko, že Bukovinčania s isto-
tou zrealizujú aj svoje ďalšie plány, avšak pomaly 
a v pokoji.

V obci sa nenachádza škola a deti  dochádzajú 
do neďalekého Harkabúza. V harkabúzskej ško-
le sa slovenčina už dlhé roky neučí. Časopis Život 
miestni obyvatelia poznajú, a niekoľko rodín si ho aj 
predplácalo. Iní v ňom zasa od času do času listovali 
u svojich blízkych v iných oravských obciach.

Zdalo by sa, že obec vďaka svojej polohe vytvá-
ra vhodné podmienky na oddych v čistom horskom pro-
stredí, ďaleko od hluku miest a tranzitných ciest. Avšak aj 
napriek tomu, že cez obec prechádza niekoľko turisti ckých 
a cyklisti ckých trás, ktoré sa tu križujú, v obci sa doposiaľ 
agroturisti ckým centrám nedarí.

Aká bude teda budúcnosť tejto malebnej dedinky? 
N echajme sa prekvapiť, mladí tu síce vyrastajú, avšak od-
chádzajú za prácou do zahraničia. Z času na čas tu však 
vyrasti e nový domček a tak sa zdá, že život tu nevymiera, 
len si prúdi ďalej už niekoľko stáročí vo svojom pokojnom 
rytme. 
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Nová požiarna zbrojnica

Obnovený kostolík sv. Kríža
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20. 12. 2015
4. adventná nedeľa  (Lk 1, 39-45)

„Toto hovorí Pán: Betlehem Efratský, najmenší medzi 
judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izrae-
la.” (Mich 5, 1). Betlehem bol malým mestom a akosi sa 
neočakávalo, žeby sa mohla udiať nejaká veľká udalosť 
v spojitosti s ním. Áno, kráľ Dávid pochádzal odtiaľ, ale 
to bola zašlá história a prekvital predsa Jeruzalem. Toto 
mesto bolo centrom všetkého diania. Aj mudrci z Východu 
sa vybrali práve tam, keď nasledovali hviezdu. V Jeruzale-
me sa informovali o tom, ako je to s narodeným kráľom 
a Herodesovi pobočníci sa pozastavili nad tým, že proroc-
tvo spomína Betlehem, ale vo svojom pohodlí a neohroze-
nej pozícii Herodes len oslovil mudrcov, aby ho informovali 
o tejto záležitosti na spiatočnej ceste. Boh má inú mieru 
ako ľudia a povýšil maličký Betlehem, lebo sa v ňom na-
rodil Spasiteľ sveta. Spasiteľ prišiel, aby povýšil Betlehem 
ľudskej bytosti. Prijatím Boha sa stávame veľkými. Každý 
z nás je malým, úbohým stvorením, ale Boh nás povolá-
va k veľkosti, veď sa pre neho môžeme stať Betlehemom. 
Spôsob akým sa to môže stať, hľadajme u Panny Márie. 
Ona sa stala Betlehemom svojím áno Božej vôli. 

27. 12. 2015
Sviatok svätej Rodiny Ježiša, Márie  

a Jozefa  (Lk 2, 41-52)
Jedna stará mama nepripisovala veľkú hodnotu mate-

riálnym veciam. Kládla dôraz na Pána a na lásku k iným. 
Jej deti sa ale za ňu hanbili. Trvala na tom, že chce nosiť 
starý zimník, ktorý už mal svoje lepšie časy za sebou. Tak 
sa jej sklamané deti napokon zložili a kúpili jej nový kabát.  
A mama bola veľmi vďačná. Neskôr, keď rodina išla do 
reštaurácie na veče ru, mama si obliekla svoj starý kabát. 
Deti taktne naznačili, že by ju radi videli v novom kabáte. 
Bez zaváhania sa priznala: „Ó, darovala som ho.“ K dverám 
domu totiž prišla stará žena a poprosila o nejaké jedlo. „Ale 
úbohá chuderka mala na sebe starý deravý kabát, a tak 
som jej dala môj kabát, aby jej bolo teplo.“ Udivené deti sa 
spýtali: „Prečo si nedala tej starkej svoj starý kabát?“ Matka 
na chvíľu ostala udivená a potom sa spýtala: „Máme dávať 
iným to najlepšie, však? Nepovedal to tak Ježiš?“ Je ťažké 
dohadovať sa s takýmto druhom dobroty. Skôr či neskôr 
sa musíme spýtať seba samých: „Na čom mi veľmi záleží? 
Na čo najčastejšie mys lím? Čo si vyžaduje moju pozornosť? 
A z čoho mám obavy?“ Čas oddychu cez vianočné sviatky 
je vhodnou dobou na takéto skúmanie duše. Je to vhodná 
doba na to, aby sme si urobili zoznam osobných požeh naní, 
vďačný súčet všetkých darov, ktoré nám Boh dal. Potom si 
spolu s Pannou Máriou aj my dokáže me uvedomiť, že ten, 
ktorý je mocný, urobil v nás veľké veci. Možno objavíme, že 
väčšina našich ne pokojov pochádza z toho, že konáme pri-
veľa ne správnych vecí. Za všetky dary a najmä za dar tvojho 
Syna, ktorý žije v nás, ti ďakujeme.

3. 1. 2016    
2. nedeľa po narodení Pána (Jn 1, 1-5. 9-14)

V jednom príbehu sa spomína mládenec, ktorý prišiel 
bývať do dediny, v ktorej ľudia dobre nažívali. V jednom 
dome sa piekol chlieb, v druhom sa tkali koberce, v treťom 
bol dobrý a múdry chovateľ zvierat. Ľudia sa navštevovali, 
predávali si a vymieňali si to, čo mali a vzájomne si radili. 
Mladý prisťahovalec si však povedal: „VŠETKO ZLÁDNEM 
SÁM!“ Darilo sa mu, bol sebestačný. Prišla však víchrica, 
zničila takmer všetky strechy. Mladík sa i vtedy chcel po-
starať sám. Ostatní ľudia si pomáhali a mali strechy rých-
lo opravené. S ním to nevyzeralo nedobre. Bolo jasné, že 
tuná so zásadou – všetko zvládnem sám neobstojí. Všetky 
strechy v dedine boli opravené, len jeho svietila. Vo Svätom 
písme je množstvo udalostí, keď Boží ľud doplácal na vlast-
nú sebestačnosť. Počítajme s Božím požehnaním, s Božou 
pomocou a konajme tak, aby to Boh mohol požehnať. Rob-
me tak akoby všetko záviselo od nás – teda nespoliehajme 
na Boha a my nič, my sa chceme iba prizerať a na druhej 
strane – počítajme s Božou pomocou, akoby všetko záviselo 
od neho. Vzájomná harmónia, rovnováha nesmie chýbať. 
V prvých dňoch Nového roka si musíme byť vedomí, že nie 
všetko pôjde hladko. Nový rok prinesie nejednu ťažkosť. 
Niektoré si možno prenášame z rokov minulých. Rátajme 
s ťažkosťami, krízami, problémami. Nie všetko bude ružové. 
Vždy počítajme s Božou pomocou! Možno ťažkosti nepomi-
nú, možno kríž nebude ľahší, ale jedno je isté: ak nám Boh 
neodníme kríž, určite nás s ním nenechá samých. 

10. 1. 2016
Krst Krista Pána  (Lk 3, 15-16. 21-22)
Krst je pre každého človeka bránou do Cirkvi a vstupom 

do spoločenstva s Bohom. Obdarúva nás a dáva nám mnohé 
práva. Jeden mladý chlapec, ktorý prijal krst neskôr, dostal 
potvrdenie o krste, ktoré bolo nezvyčajné. Zahŕňalo tzv. char-
tu kresťanských práv. Je to zhrnutie, čo v nás krst začal a čo 
všetko naň nadväzuje. Bolo tam napísané: Krstom si sa naro-
dil z vody a z Ducha Svätého a dostal si život, ktorý nekončí 
smrťou. Stal si sa Božím dieťaťom a chrámom Ducha Svätého. 
Bol si prijatý medzi Boží ľud, kráľovské kňazstvo a si právoplat-
ným členom Cirkvi. Máš účasť na slávení Eucharistie a môžeš 
prijímať sviatosti Cirkvi. Máš právo prijať dary Ducha Svätého 
vo sviatosti birmovania a šíriť Božie kráľovstvo vo svete. Keď 
podľahneš v boji s pokušením, môžeš dosiahnuť zmierenie 
s Bohom a s Cirkvou. Máš právo budovať Božie kráľovstvo vo 
svojom životnom povolaní – v manželstve alebo kňazstve – 
a prijať k tomu sviatostnú milosť a silu. Máš práva na všet-
ky požehnania Cirkvi. Máš podiel na každej obete sv. omše, 
ktorá je slávená kdekoľvek na svete. Máš podiel na každom 
dobrom skutku a na každej modlitbe kresťanov kdekoľvek na 
svete. Tvoje bratstvo s pokrstenými presahuje hranice zeme, 
siaha až k zosnulým v sláve neba. V ťažkej chorobe ťa posil-
ní sviatosť chorých a prevedie ťa k večnému životu. A keď ťa 
zavolá k sebe Pán, Cirkev ťa bude sprevádzať modlitbou prí-
hovoru pred Božiu tvár a s úctou uloží tvoje telo. A hoci sa vy-
tratíš z pamäti ľudí, budeš stále prítomný v modlitbách Cirkvi. 
Krstom si povolaný k sláve zmŕtvychvstania a k nevýslovnej 
radosti a šťastia v Bohu.  Spracoval Viktor Pardeľ

 Horčičné zrnko
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V  Krempachoch tento rok mnoho našich krajanských rodín oslavovalo krásne ži-
votné jubileá. Na kus reči som sa zastavila u manželov Jána a Kristíny Kovalčíkovcov, 
ktorí 10. júla t.r. oslávili 60. výročie svojho manželstva. 

Požehnaných 60 rokov manželstva

Aj preto ma veľmi zaujímal ich recept na šťastné a dlhé 
manželstvo, ktorý by mohli prezradiť mladším manželským 
párom, ako aj tým, čo sa na manželstvo ešte len pripravujú. 
Ich recept bol veľmi jednoduchy a so smiechom na ústach 
mi ho veľmi radi povedali: – Rýchlo sa zobrať a potom mať 
veľa pochopenia a porozumenia pre partnera.

Nuž zdá sa, že táto rada by mohla naozaj fungovať. 
Manželom Kovalčíkovcom ďakujeme veľmi pekne za roz-
hovor a prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa 
krásnych spoločných spoločne prežitých chvíľ. 

Zlatú svadbu oslávili z Krempách  
krajanské manželské páry:

Jozef a Katarína Faltynovci
Alžbeta a Jozef Petrašekovci

Anna a Andrej Moszovci
Toto blahoželanie im zasielame pri príležitosti krásneho ži-
votného jubilea - 50 rokov spoločného manželského života. 

Slávnostné je ovzdušie dnes, 
atmosféra zvláštna, 

občania, čo chystá sa tu 
v tejto sieni za slávu? 

Veď je celá obec na nohách 
a taká šťastná, 

lebo drahí Faltynovci, Petrašekovci a Moszovci 
slávia svadbu zlatú! 

Boli by sme všetci veľkí nevďačníci, 
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali, 

keby sme sa tu dnes do jedného všetci 
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Ján a Kristína 
KovalčikovciObidvaja pochádzajú z uvedomelých slovenských 

roľníckych rodín. Kristína sa narodila 25. júna 1934 
v rodine Valenta a Márie, rodenej Švecovej. Mala 

brata Emila a sestry Máriu a Irenu. Základnú školu na-
vštevovala v rodisku, samozrejme slovenskú, a po zmene 
hraníc školu dokončila už v poľskom jazyku. Bola veselým 
dievčaťom. Od detstva bola spojená s rodinným hospodár-
stvom. Najprv sa pomaly priúčala od rodičov, ako vyzerá 
práca na roli a potom sa postupne do tejto práce zapá-
jala aj ona. Nakoniec si spolu s manželom založili vlastné 
gazdovstvo a začali gazdovať spoločne. V tom čase bola 
jediným zdrojom obživy pôda. Existovala však aj možnosť 
odísť za sezónnou prácou, napríklad do západného Poľska 
až k nemeckej hranici a privyrobiť si aspoň trochu peňazí.

Kristína s nostalgiou spomína „tamtie“ veselšie časy, 
kedy sa mladí i starší stretávali na páračkách alebo pri pra-
dení. Ako vraví, – hoci bolo to ťažké obdobie, bolo veselšie 
a ľudia mali viac pre druhého času a častejšie sa so sebou 
zhovárali. V dnešnej dobe je iba zhon, stále počuť, že ľudia 
nemajú čas, – konštatuje Kristína.

Ján sa narodil 4. júla 1931 v rodine Jána a Žofie Kovalčí-
kovcov. Pochádzal z mnohodetnej rodiny. Má sestru Emíliu, 
ktorá býva s rodinou v Nitre, v Starom Smokovci je sestra 
Mária, v Krempachoch ostala Kristína. Žofia s rodinou naj-
prv bývala v Čechách a potom emigrovala do Spojených štá-
tov, žiaľ, už zomrela. Jánov otec bol kantorom v miestnom 
kostole, a tak bolo samozrejmosťou, že ho otec začal priúčať 
hudbe. Základnú školu absolvoval v rodisku. Detstvo a mla-
dosť strávil po boku otca, ktorý mu stále vštepoval lásku 
k hudbe. Ján dlhé roky pôsobil v miestnej dychovke a bol aj 
kapelníkom, a po svojom otcovi bol tiež kantorom. 

Jubilanti, Ján a Kristína Kovalčíkovci, sa zosobášili  
10. júla 1955. V tento deň sa sľubom vernosti a lásky až 
po hrob začala ich spoločná púť. Od chvíle, keď si povedali 
slávnostné ÁNO, už prešlo už 60 rokov. Spoločne vycho-
vali štyri deti: dvoch synov Valenta a Milana, a dve dcéry 
Boženu a Lýdiu. Všetky deti sa nakoniec spolu so svojimi 
rodinami usadili v Krempachoch. Oslávenci sa za tie roky 
dočkali siedmich vnúčat a taktiež sa tešia jednému prav-
nukovi. Ján, okrem toho, že spolu s Kristínou viedli vlastné 
hospodárstvo a popri tom sa plne angažoval do hudby, si 
privyrábal aj na stavbách po okolí. Spoločne s manželkou 
si spoločnými silami vybudovali pekný rodinný dom. Ján 
v istom momente vycestoval za prácou do USA, kde praco-
val štyri roky. Dnes už obaja manželia odpočívajú na zaslú-
ženom dôchodku. Ich potešením sú ich deti, vnuci i prav-
núčik. Neustále si vzájomne pomáhajú a sú si navzájom 
neoceniteľnou oporou.
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Prednostné zásobovanie plebiscitných území sa neda-
rilo dodržiavať, keďže v Československu sa nenachá-
dzal dostatočný počet železničných vozňov, čo bolo 

príčinou meškajúceho zásobovania.85 Toto sa stávalo čas-
tým dôvodom ponosovania plebiscitných komisárov a žu-
panov Oravy a Spiša, ktorí vysielali svojich úradníkov, aby 
čo najrýchlejšie riešili nepriaznivé situácie priamo v skla-
diskách.86

Ťažkosti spôsobovalo aj kolkovanie starých peňazí, 
keďže ľudia sa obávali prijímať tieto peniaze s poukázaním 
na to, že nevedia, ako sa situácia vyrieši. Obyvateľstvo sa 
obávalo falošných kolkov a preto viazol obchod a aj vybera-
nie daní štátom. Zároveň poľská strana využívala kolkova-
nie peňazí na rozširovanie falošných kolkov a pokútny ob-
chod s nedostatkovými tovarmi. Ako nás informuje správa 
župana mesta Košice a župy Abauj- turňanskej z obdobia 
22. novembra až 29. novembra 1919, vyskytovali sa na 
slovenskom území falzifikáty 5 000 korunových bankoviek, 
ktoré sa zhotovovali v Krakove.87 Župan v svojej neskoršej 
týždennej správe oznamoval, že „pri Spišskej Belej zatkli 
orgány tunajšieho kapitanátu široko rozvetvenú spoloč-
nosť zaoberajúcu sa pašovaným obchodom. Dovážali sa 
falošné kolky v ohromnom množstve z Poľska, vyvážal sa 
cukor, ktorého je na Spiši pred plebiscitom veľké množstvo, 
tabák, obuv atď.“88 Falošné kolky rozširovali aj samotní 
predstavitelia samospráv. V Novej Belej vydával starosta 
Ján Gnida za vykonané práce neokolkované peniaze, kto-
ré privážal z Poľska. Tieto potom obyvatelia Novej Belej 
mohli utratiť len v Poľsku, čo vzbudzovalo nedôveru voči 
československému štátu a hodnote jeho peňazí.89 Kolkova-
nie peňazí na plebiscitných územiach bolo komplikované 
aj následkom falošných správ z Poľska, na základe ktorých 
obyvatelia žijúci na sporných územiach odovzdávali svoje 
peniaze do peňažných ústavov v Poľsku, „najmä do Nové-
ho Targu, kde je zo Spiša a z Oravy peňazí skoro za 2 a ½ 
milionu korún“. Na žiadosti o vyplatenie týchto obnosov, 
poľské peňažné ústavy podľa Memoranda obyvateľstva 
Hornej Oravy zaslaného Medzinárodnej plebiscitnej komi-
sii, subkomisii pre Oravu a Spiš, reagovali odpoveďou, že 
„len vtedy peniaze dostanú, keď Orava pripadne Poľsku“. 
Z tohto dôvodu a zo strachu, aby im peniaze neprepadli, 
títo obyvatelia mienili hlasovať za Poľsko, „čo je nie iste 
prejav slobodnej vôle“. Podobná situácia podľa Memoran-
da panovala aj v otázke kolkovania cenných papierov, keď 
na hornej Orave zostalo „veľa akcií a štátnych pôžičiek 
neokolkovaných, ktoré naša vláda neuzná, a polská vláda 
tiež prv nevyplatí, vraj až keď bude Orava pripojená ku Pol-

85  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 1, inv. č. 1, č. 53/1919.
86  ŠA Bytča, f. OŽ II., škat. 765, inv. č. 1718, č. 818/1919.
87  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 5, inv. č. 328, č. 3/5.
88  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 5, inv. č. 328, č. 7/5.
89  ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900-1949, škat. 

11, inv. č. 13, č. 375/1919.

Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši V.
sku“.90 Teda aj takýmto spôsobom, prostredníctvom nevy-
jasnených povojnových pomerov sa snažili poľské úrady 
pôsobiť na výsledok plebiscitu. Pisatelia Memoranda žia-
dali Medzinárodnú plebiscitnú komisiu, aby buď nariadi-
la poľským bankám vyplatenie peňazí uložených z Oravy, 
alebo dovolila sa nezúčastniť, resp. zakázala ľuďom vlast-
niacim vklady v týchto bankách, hlasovanie v plebiscite. 
Podobne v prípade cenných papierov žiadali komisiu, aby 
československý minister financií zabezpečil prijímanie aj 
neokolkovaných cenných papierov z územia hornej Ora-
vy.91 Toto memorandum bolo podpísané 108 obyvateľ-
mi Jablonky, Pekelníka, Podvlka, Hornej a Dolnej Zubrice 
i Hornej a Dolnej Lipnice.

O hospodárskych pomeroch na plebiscitných územiach 
vypovedá list uverejnený v Slovákovi, kde sa anonym vy-
jadruje: „Nám je tu teraz dobre. Nedbali by sme, keby 
to hlasovanie trvalo na večné časy. Bolo by rumu, cigár, 
petroleja, soli, vozili by sme sa v automobiloch. Nech Boh 
živí našich pánov, ktorí tak sa starajú o nás ubiedených.“92 
Obyvatelia teda reflektovali skutočnú situáciu v štáte 
a uvedomovali si, že sú prednostne zásobovaní len na 
dobu trvania plebiscitu.

Poľská strana účinne využívala aj tzv. „Spišskú légiu“, 
ktorá pozostávala z prevažne poľských prívržencov po-
hraničného územia Spiša. Títo sa organizovali do polo-
vojenského zoskupenia a vytvárali nátlak na slovenských 
agitátorov a českých úradníkov pôsobiacich na plebiscit-
nom území. Nezastavili sa ani pred ozbrojenými prepadmi 
a násilím. Situácii nepomohlo ani odvolanie českosloven-
ského vojska dňa 29. marca 1920 a príchod francúzskeho 
vojska v počte 80 mužov.93 Dňa 20. júna 1920 v Spišskej 
Starej Vsi došlo k prepadnutiu českých a slovenských štát-
nych úradníkov poľskými banditami zo Spišskej légie, „při 
kterém prepadení byli dvaja na místě zastřelení, traja těž-
ce ranění, jeden odvlečen a jeden se útěkem zachránil.“94 
Pravdepodobne o tomto útoku poľských „agitátorov“ in-
formoval aj Slovák v článku „Zúfalý hlas Spiša a Oravy“. 
Zároveň informoval aj o útoku na richtára Nedece Stron-
čeka, ktorému hodili do domu bombu, následkom čoho 
bol richtár smrteľne ranený a jeho dcéra ľahko. Taktiež 
zaútočili aj na dom „občana Bonka, kde jedného mladíka 
usmrtili, jedno dieťa ranili a jedna žena utrpela nervový 
otras“. Posádku dohodového vojska malo na tomto území 
tvoriť len päť Francúzov s dôstojníkom, a tak „celý okres 
staroveský je ponechaný na pospas krvelačných agitáto-
rov poľských“.95 Medzinárodná plebiscitná komisia na toto 
stupňujúce sa násilie mala reagovať pokynom, že v každej 
obci „postaviť sa má nočná stráž z 8 chlapov, ktorí dosta-
nú aj zbraň a muníciu aj trúbu na značenie alarmu. Cez 

90  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 8, inv. č. 17, č. 914/1920.
91  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 8, inv. č. 17, č. 914/1920.
92  List z Oravy. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 42, s. 3.
93  SNA Bratislava, f. MPS, škat. 306, č. 1102/1920. 
94  ŠA Levoča, f. SŽ, škat. 2813, č. 1503/1920.
95  Zúfalý hlas Spiša a Oravy. In: Slovák, roč. 2, 1920, č. 134, s. 3.
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deň sú zbrane u rychtára. Tá stráž má nosiť na ľavom ru-
káve bielu stužku s literami: S. O. (Spiš a Orava) a bude 
kontrolovaná četníkmi a francúzskymi vojakmi.“96 Úlohou 
bánd bolo počas plebiscitu „odstraňovať predných našich 
pracovníkov a agitátorov v plebiscitnom území.“97 Podľa 
získaných údajov sa v Poľsku vytvárali aj jednotky pozostá-
vajúce z maďarskej a slovenskej národnosti: „...v Novom 
Sandci sa tvorí formácia zo zajatcov z boľševickej fronty 
národnosti maďarskej  slovenskej, sa potvrdzuje a jej sila 
je asi 800 mužov, vzrastá však denne.“98 Na koncentráciu 
poľských jednotiek upozorňoval aj Slovák, keď napísal: „Je 
zistené, že na pohraničí Poliaci sústredili viacej batalionov 
vojska s úmyslom, aby vtrhli na plebiscitné územie Spiša 
a Oravy. V Novom Targu a iných pohraničných miestach sú 
formované maďarské légie zo zajatých prišlých z Ruska.“99

Proti poľským násilnostiam na území Tešínska pro-
testoval aj minister Beneš u generálneho sekretariátu 
Spoločnosti národov, ktorému podľa Slováka adresoval  
31. mája 1920 list. V tomto liste sa ponosoval na násilnosti 
páchané v Tešínsku „nezodpovednými živly poľskej národ-
nosti“. Upozorňoval sekretariát, že poľská strana sa snaží 
znemožniť uskutočnenie plebiscitu viacerými prostriedka-
mi: „nesostavujú voličských listín, páchajú násilnosti, kto-
ré ovšem vyvolávajú odvety so strany Čechov“. Dohodové 
vojsko pritom nedokázalo zabezpečiť potrebný poriadok 
a k upokojeniu nenapomáhali podľa Slováka ani vyjadre-
nia poľských predstaviteľov, keď sa napríklad minister Sta-
nislaw Patek vyjadril, že „vláda poľská nebude môcť uznať 
výsledok plebiscitu, neučiní-li vláda československá prietrž 
násilnostiam na Spiši“. Podobne sa vyjadrovali aj krakov-
ské a varšavské noviny, ktoré mali denne hroziť ČSR vojnou 
a vyhlasovať, že „Poľsko dobyje mečom Tešínsko, nedosta-
ne-li ho plebiscitom“.  Na všetky obvinenia reagoval Beneš 
žiadosťou voči Spoločnosti národov, aby vyslala na toto 
tešínske územie vyšetrovaciu komisiu, ktorá by vyšetrila 
násilnosti páchané na obyvateľstvu.100 Takáto komisia ale 
nebola na toto územie vyslaná.

Napriek veľkému tlaku a silnej agitácii poľskej strany 
sa situácia na plebiscitnom území Oravy a Spiša ukazo-
vala priaznivá skôr pre ČSR. Zložitejšia situácia panovala 
v otázke Tešínska. Hrozilo reálne nebezpečenstvo, že by 
etnické, a teda aj plebiscitné hranice mohli vyzerať inak, 
než to vyhovovalo hospodárskym záujmom ČSR. Z tohto 
dôvodu bol aj Masaryk od počiatku za ústupky Poliakom 
na Slovensku. Dňa 12. marca 1919 písal Benešovi do Parí-
ža: „polské požadavky v Orave, Spiši: horalú je málo a tak 
jim múžeme vyhovět, nezkazí to strategickou hranici“.101 

96  Z plebiscitnej Spišskej Magury. In: Slovák, roč. 2, 1920, č. 141, 
s. 3.

97  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 3, inv. č. 15, č. 1390/1920.
98  SNA Bratislava, f. ÚKP, škat. 3, inv. č. 15, č. 1593/1920.
99  Poľské vojská na hranici Oravy a Spiša. In: Slovák, 1920, roč. 2, 

č. 110, s. 1.
100  Minister Beneš na obranu Tešínska proti poľským násilnos-

ťam. In Slovák, roč. 2, 1920, č. 114, s. 1. 
101  ŠOLLE, Z.: Vzájemná neoficiální korespondence T.G. Masary-

ka s Eduardem Benešem z doby pařížských mírových jednání (Říjen 
1918- prosinec 1919). Čast 2. Dopisy. Praha : Archív Akadémie věd 
ČR, 1994, s. 192. Beneš označil karvínske bane a košicko-bohumín-

Neustále nepokoje na plebiscitných územiach, postup 
sovietskej Červenej armády proti Poľsku a nátlak Fran-
cúzska napokon viedli k obojstrannému kompromisu. Už  
29. mája prišli správy z Paríža, že plebiscit na Tešínsku 
má byť odvolaný.102 Následne 5. júna informovali poľské 
denníky, ako o tom písal Slovák, „že dohoda zamýšľa zrušiť 
plebiscit na Tešínsku. O osude Tešínska rozhodne rada vy-
slancov.“103 Aj z toho dôvodu odcestoval do Paríža poľský 
minister zahraničných vecí Patek dňa 10. júna z Viedne.104

Dňa 15. júna 1920 sa Beneš vybral na cestu z Parí-
ža do Prahy, aby tam informoval kompetentné úrady 
o rokovaniach s Dohodou ohľadne zahraničnej politi-
ky ČSR, a teda aj o otázke plebiscitu na Tešínsku.105 Dňa  
27. júna informovala tlač, že ministerstvo zahraničných 
vecí obdŕžalo depešu z Paríža s otázkou, či československá 
vláda príjme alebo odmietne arbitráž Najvyššej rady. 
V tomto období ešte stále Slovák veril v prevedenie ple-
biscitu.106

V Spa sa 10. júla 1920 Beneš s poľským ministrom za-
hraničia Grabskim dohodol, že sa podriadia arbitráži Naj-
vyššej rady. Súhlasili s odvolaním plebiscitu a zaviazali sa 
rešpektovať rozhodnutia veľmocí. Najvyššia rada poverila 
rozhodnutím a rozdelením sporného územia Konferenciu 
veľvyslancov. Veľvyslanci riešili hranice uznesením 28. júla 
1920.107 Rozhodnutie prijali ešte toho istého dňa zástup-
covia Československa a Poľska Beneš a Paderewski. Aj keď 
Poliaci utrpeli týmto rozhodnutím porážku, ČSR získalo Te-
šínsko a Poliaci sotva polovicu požadovaného územia, Slo-
vensko stratilo 12 oravských a 13 spišských obcí. Na Orave 
to boli: Srnie, Podvlk, Harkabúz, Vyšná a Nižná Zubrica, 
Orávka, Bukovina-Podsklie, Pekelník, Jablonka, Chyžné, 
Vyšná Lipnica, Hladovka, Suchá Hora a časť Nižnej Lipnice. 
Územie pripojené z Oravy k Poľsku malo asi 60 000 kat. jut. 
a 16 000 obyvateľov. 

Pokračovanie v ďalšom čísle.

sku dráhu na  rokovaniach v Paríži a v Spa za nepostrádateľné pre 
ČSR a zahrnul ich do hospodárskeho minima československého štá-
tu. KLIMKO, J.: Politické a právne dejiny..., s. 57-58.

102  Slovák, roč. 2, 1920, č. 108, s. 2.
103  Zrušenie plebiscitu na Tešínsku. In: Slovák, roč. 2, 1920,  

č. 114, s. 1. Podobne písal Slovák aj 12.6.1920, pričom riešením roz-
delenia Tešínska mala byť poverená medzinárodná komisia na čele 
s belgickým kráľom Albertom. Plebiscit nebude. In: Slovák, roč. 2, 
1920, č. 117, s. 1.

104  Poľský minister zahraničia na ceste do Paríža. In: Slovák, 
roč. 2, 1920, č. 118, s. 1.

105  Otázka Tešínska. In: Slovák, 1920, roč. 2, č. 122, s. 2.
106  Dohoda a tešínsky problém. In Slovák, roč. 2, 1920, č. 133, 

s. 1.
107  KAMIŃSKI, M. K. - ZACHARIAS, M. J.: Politika zagranicza II 

Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wy-
dawnicza, 1987, s. 51. Najpodrobnejšie zo slovenskej strany k zru-
šeniu plebiscitu a prijatiu arbitrážneho rozhodnutia HRONSKÝ, M.: 
Otázka Oravy a Spiša – od idey plebiscitu k arbitrážnemu rozhod-
nutiu Konferencie veľvyslancov. In: Ľ. Kazmerová – E. Orlof (eds.): 
Slovensko – poľské vzťahy 1918 - 1945 očami diplomatov. Bratisla-
va : Historický ústav SAV, 2008, s. 27 – 37. Slovo ľudu hornej Oravy 
a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Bratislava 
1947, s. 11.
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Na hodinách slovenčiny v jablonskom lýceu
autor    Marián Smondek 

O slovenský jazyk je v jablonskom lýceu záujem stále. Síce ma-
turanti pravidelne odchádzajú, znova a znova prichádzajú prváči-
kovia, ktorí si tento pekný jazyk vyberú a  potom sa ho tri toky 
viac či menej usilovne učia. V  jablonskom lýceu patrí slovenčina 
k  jeho tradíciám, veď kedysi tu bola vyučovacím jazykom. Dnes 
sa vyučuje ako cudzí jazyk 2 hodiny týždenne a  hodiny vedie  
Mgr. Anna Lenczowska. O  záujme o  tento jazyk svedčia aj počty 
študentov. Tento školský rok je na slovenčinu zapísaných doved-
na 38 študentov, z čoho v skupinke maturantov je 15 študentov. 
V miešanej skupinke druhákov a tretiakov je 12 študentov a v tej 
najmladšej, teda miešanej skupinke prvákov a druhákov, 10 štu-
dentov. Dodatočne jeden študent z  druhého ročníka má indivi-
duálne vyučovanie.

So študentmi lýcea som sa stretol koncom novembra 
na hodine slovenčiny priamo v lýceu. Prvé, čím sa po-
chválili, boli učebnice slovenského jazyka Krížom-Krá-

žom, ktoré, ako bolo odrazu vidieť, už naplno využívajú pri 
výučbe a nevedia si ich vynachváliť. Preto by chceli ešte raz 
poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a Spolku Slovákov v Poľsku za pomoc 
pri ich zadovážení.

S najmladšou skupinkou som sa tento rok videl po 
prvýkrát. Okrem mňa bola na vyučovacej hodine prítomná 
aj zástupkyňa riaditeľa Zofia Łopata. Vlaňajší gymnazisti, 
po väčšine Jablončania, zasadli tento školský rok do stre-
doškolských lavíc a pomaly sa začali pripravovať na skúšku 
dospelosti. Síce k nej im chýba ešte dosť času, vidieť že sú 
usilovní. Najväčším prekvapením bola pre mňa ich výslov-
nosť, správne zmäkčovanie, dokonca nechýbali ani dĺžne. 
Po necelých troch mesiacoch sa naučili o sebe aj niečo po-
vedať. Ale najprv som sa im predstavil ja. Opísal som im 
prácu v redakcii, rozprávali sme sa tiež o prekladoch. Pre-
klady boli pre nich aktuálnou témou, pretože na minulej 
hodine písali písomku a ako sa ukázalo, prekladanie bolo 
jednou z úloh, nepochybne najťažšou. Aj napriek tomu 
si s ňou vedeli poradiť a písomku veľmi dobre napísali. 
Taktiež sme sa rozprávali o Slovensku, o možnosti štúdia 
i o prázdninovom kurze slovenského jazyka. Bolo vidieť, 
že ich táto téma zaujala. Taktiež téma štúdia na Sloven-
sku. Ako som sa neskôr dozvedel, keď každý z nich povedal 
niečo o sebe, téma im nie je cudzia, pretože časť žiakov 
pochádza z krajanských rodín, vo svojich domácnostiach 
majú časopis Život, či dokonca niekto z rodiny študoval na 
Slovensku. Rozhovor sme viedli dvojjazyčne, ale najmlad-
ší študenti už boli natoľko zbehlí v slovenčine, že vlastne 
všetko rozumeli. Na ďalšej vyučovacej hodine si urobili 
študenti spoločnú fotografiu a následne som mal možnosť 
pozorovať, ako vyzerá ich vyučovacia hodina, ako sa vedia 
zapájať a ako rýchlo si vedia osvojiť nové poznatky a ve-
domosti.

O štyri dni neskôr som sa videl so staršími študent-
mi. Najprv so skupinou maturantov a neskôr so strednou 
skupinkou druhákov a tretiakov. V prípade oboch skupín 
som sa zameral predovšetkým na ponuku štúdia na Slo-
vensku a podrobnejšie som im opísal, ako vyzerá proce-

Najmladšia skupinka

Najstarší študenti, budúcoroční maturanti
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dúra prihlasovania sa na štúdium a koľko formalít treba 
vybaviť. Zároveň som ich upozornil na webovú stránku 
vladnestipendia.sk, na ktorej si môžu nájsť všetky pod-
robné informácie o štúdiách na Slovensku a taktiež som 
dodal, že pokiaľ by mali záujem o takéto štúdium, nech 
sa kontaktujú na Spolok Slovákov v Poľsku alebo redakciu 
Život a my im vo všetkom pomôžeme a usmerníme ich.

V prípade záujmu som ich taktiež informoval o prázd-
ninových kurzoch slovenského jazyka na Slovensku. Nie-
len preto, že sa teraz učia slovenčinu, ale tiež preto, ak 
by sa v budúcnosti potrebovali zdokonaliť v slovenskom 
jazyku kvôli vlastnému zamestnaniu. Síce tento kurz je 
až nad 18 rokov, v prípade záujmu sa môžu naň prihlásiť 
aj 17-roční študenti. Pre ešte trochu mladších pripravuje 
Centrum ďalšieho vzdelávania týždenný kurz slovenského 
jazyka, tzv. mobilnú učebňu, v rámci ktorého je aj trojdňo-
vá exkurzia po Slovensku. A taktiež som počas rozhovorov 
o Živote študentov nezabudol upozorniť na novú súťaž, 
v ktorej majú možnosť vyhrať štyri celodenné lístky do 
aquaparku Aquacity Poprad. Táto téma všetkých aspoň 
trochu oživila, nuž uvidíme, či budú v nej lycealisti aktívni.

Aj druháci písali na poslednej hodine písomku. Tú píšu 
na záver každej lekcie. Žiaľ, prváčikom sa darilo asi lepšie, 
a tak sme si náladu zdvihli novou, vianočnou témou, ktorú 
začali preberať. Keďže sa Vianoce blížia, porozprávali sme 
sa o vianočných zvykoch, aké majú doma, čo varia, ako 
stolujú, čo je v ich domácnostiach na Vianoce výnimoč-
né. U nikoho doma nechýbal vianočný stromček, oblátky 
a darčeky. Čo sa týka jedál, ich zoznam bol pestrý a zakaž-
dým trošku iný. Ale všetci mali jedno spoločné, na Vianoce 
sa už veľmi tešili.

Tretiaci práve začínali s novou témou „Život je zmena...“ 
Tá sa na moju návštevu naozaj hodila a práve pre maturantov 
je priam aktuálna, pretože maturitná skúška zatvára za nimi 
školské brány a otvára nové perspektívy dospelosti. 

Dosť študentov však tento deň na slovenčine chýbalo, 
pretože boli práve na Slovensku v gymnáziu v Trstenej, 
s ktorým majú družbu už dvadsať rokov. Pravidelne sa 
dvakrát do roka stretávajú, raz v Trstenej a raz v Jablonke 
a organizujú zápasy v basketbale, volejbale, futbale a uni-
hokeji, takže si študenti navštevujúci slovenčinu mohli svo-
je schopnosti preskúšať priamo v praxi.

Chcel by som poďakovať vedeniu Združenej školy i pani 
učiteľke Anne Lenczowskej za to, že som sa mohol týchto 
hodín zúčastniť, študentom za milé chvíle strávené spolu 
s nimi a zároveň im popriať čo najviac úspechov v stredo-
školskom štúdiu, aby sa čo najlepšie pripravili na skúšku 
dospelosti. 

Podujatie na Sliezskej 
univerzite venované Ľ. Štúrovi

V priestoroch Inštitútu slovanskej filológie Sliezskej uni-
verzity v Katoviciach sa uskutočnilo podujatie venované 
životu a dielu Ľudovíta Štúra. Poľskí a slovenskí jazyko-

vedci, literárni vedci i samotní študenti vo svojich prednáš-
kach, prezentáciách a následných diskusiách, priblížili jednot-
livé oblasti pôsobenia Ľ. Štúra i celej „štúrovskej generácie”. 
Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy „Míľniky života Ľu-
dovíta Štúra”, ktorú pre slovenské zastupiteľské úrady pri-
pravil Odbor kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR. Riaditeľ Slo-
venského inštitútu vo Varšave Milan Novotný a generálny 
konzul SR v Krakove Ivan Škorupa vo svojich príhovoroch k pe-
dagógom, vedeckým pracovníkom a študentom univerzity 
vyzdvihli význam „viacrozmernej” činnosti Ľ. Štúra pre jeho 
súčasníkov i celý ďalší vývoj slovenského národa a poďako-
vali vedeniu inštitútu slovanskej filológie i tamojšiemu aktív-
nemu lektorátu slovenského jazyka za dlhodobú spoluprácu 
pri organizovaní kultúrno-prezentačných podujatí v rámci 
jednej z najvýznamnejších univerzít v Poľskej republike. 
Podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra 
zorganizoval Inštitút slovanskej filológie Sliezskej univerzi-
ty v Katoviciach v spolupráci so Slovenským inštitútom vo 
Varšave a Generálnym konzulátom SR v Krakove.  (Ludmila 
Miller)

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan František 

Vodžák z Częstochowej, rodák z Kacvína, sumou 100,- zlo-
tých, ktoré venoval na rozvoj a činnosť Spolku Slovákov 
v Poľsku.

Do našej akcie Dar srdca sa zapojili tiež krajania zo Sliez-
ska, a to: Bronislav Knapčík z Mikołowa sumou 1400,- zlo-
tých a Iwona Leżochová z Mikołowa sumou 500,- zlotých. 
Tieto čiastky venovali na činnosť Miestnej skupiny Spolku 
Slovákov v Poľsku na Sliezsku.

Srdečne ďakujeme!
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže pri-

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

Stredná skupinka
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Na knižných trhoch 
v Krakove a Bratislave
autor    Milica Majeriková-Molitoris

Vydavateľstvo a  tlačiareň Spolku Slovákov v  Poľsku sa so 
svojou produkciou už pomerne úspešne etablovalo na poľskom 
i slovenskom knižnom trhu. V našom repertoári sa nachádza jed-
nak odborná vedecká literatúra, ale aj beletria, či poézia, a  to 
tak poľských, ako i slovenských autorov.  V niektorých prípadoch 
figurujeme ako tlačiari, inokedy aj ako vydavatelia, pričom ročne 
opustí našu inštitúciu viac ako sto nových titulov.

V októbri a novembri sme prezentovali knižnú pro-
dukciu Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov 
v Poľsku na dvoch významných medzinárodných 

knižných trhoch v Krakove a Bratislave. Krakovský knižný 
trh sa konal v dňoch 22. až 25. októbra vo výstavnej sieni 
Expo. Hosťami nášho stánku boli o.i. generálny konzul SR 
Ivan Škorupa, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Mi-
lan Novotný, bývalý minister školstva RP Bolesław Faron, 
historik a sociológ Jerzy S. Lątka, či poetky Magda Plichta, 
Boba Dyga a Joanna Rzodkiewicz. Návštevníci sa zaujímali 
nielen o poľské tituly, ale aj o slovenskú produkciu a poda-
rilo sa predať aj niekoľko kníh v slovenskom jazyku.

Iná situácia bola na Bibliotéke Pedagogike, ktorá sa 
konala v dňoch 5. až 8. novembra v bratislavskej Inche-
ba Expoaréne. Návštevníci prirodzene prejavovali záujem 
predovšetkým o slovenské tituly. Najpredávanejšími boli 
Tajné dejiny hornej Oravy a Vojna po vojne, ale predávali 
sa tiež Almanachy, či novinky, ktoré sme počas dvoch dní 
prezentovali na výstavných pódiách. Ako prvé sme 5. no-
vembra uviedli do života Kanonické vizitácie Dunajeckého 
dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832, a to za účasti 
oboch autorov: prof. Jozefa Šimončiča, ktorý napísal úvod-
nú štúdiu a preložil texty vizitácií do slovenského jazyka 
a Mgr. Kataríny Karabovej, PhD., ktorá urobila transkrip-
ciu vizitácií v latinskom jazyku. Na druhý deň sme prezen-
tovali ďalšiu novinku z našej vydavateľskej činnosti, a to 
Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku, ktorého gro tvoria 
výsledky výskumu pracovníkov Slovenskej akadémie vied 

v niekoľkých spišských a oravských obciach v Poľsku, pri-
čom úvodné časti napísali PhDr. Ľudomír Molitoris a PhDr. 
Milica Majeriková-Molitoris, PhD. Podujatia sa zúčastnil 
aj spoluautor a tvorca myšlienky vytvorenia spomínanej 
publikácie PhDr. Mojmír Benža, PhD. Počas oboch prezen-
tácií sme predstavili taktiež našu ďalšiu vydavateľskú a tla-
čiarenskú činnosť.

Stánok sme mali spoločne s našim, dá sa povedať, part-
nerským vydavateľstvom Goralinga, ktoré všetky svoje 
tituly tlačí v našej tlačiarni. Počas štyroch dní nás navští-
vilo viacero osobností politického, umeleckého, či spolo-
čenského života, medzi inými bývalý slovenský prezident 
Ivan Gašparovič, bývalý premiér Ján Čarnogurský, politik 
a historik Anton Hrnko, poradkyňa predsedu Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová i pracovníčka 
spomínaného úradu Milina Sklabinská, bývalý gen. konzul 
SR v Krakove Marek Lisánsky, bývalý poslanec NR SR Jozef 
Rydlo, historici Dušan Škvarna, Peter Jašek, Pavol Matula, 
Martin Homza, Martin Lacko, Ivan Petranský, Ondrej Po-
dolec, spisovatelia Anton Hykisch, Peter Glocko, Ján Uli-
čiansky, publicisti Roman Michelko a Viliam Jablonický, 
maliari Jarmila Veľká a Martin Kellenberger, či básnik Jozef 
Leikert.

Obe podujatia ukázali, že rozhodnutia vybudovať a pre-
vádzkovať vlastné vydavateľstvo a tlačiareň, ako aj vydá-
vať vlastnú produkciu, v súčasnosti najmä historického 
charakteru, mali svoje opodstatnenie a pomáhajú budo-
vať nielen ekonomickú základňu, ale aj vytvárať objektívny 
a pozitívny obraz o našej komunite doma i v zahraničí. 

Pred krakovským stánkom Uvedenie Kanonických vizitácií do života Prezentácia vydavateľskej a tlačiarenskej činnosti SSP

V našom stánku s bývalým prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
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Honoris gratia
autor    Milica Majeriková-Molitoris

Tak znie názov najvyššieho vyznamenania prezidenta mesta 
Krakov, ktoré od roku 2005 udeľuje osobám zaslúžilým pre toto 
starobylé stoličné kráľovské mesto. Dňa 9. novembra sa takejto 
pocty dostalo aj predstaviteľom Vydavateľstva a tlačiarne Spolku 
Slovákov v Poľsku.

Ocenenie zaslúžilých pre mesto Krakov sa odohrávalo 
v slávnostnej atmosfére Tanečnej sály Hotela Euro-
pejskiego, počas XXX. ročníka Zádušného stretnutia 

básnikov, kde sa so svojimi veršami a spomienkami delila 
takmer stovka poetov z Poľska i spoza hraníc. Podujatie 
s príznačným názvom Mimo času moderoval krakovský 
básnik Jacek Lubart-Krzysica, pričom verše už nežijúcich 
autorov priblížili viacerí známi poľskí umelci. Poetické 
pásma boli popretkávané spievanou poéziou populárne-
ho krakovského speváka Andrzeja Sikorowskiego a odzneli 
taktiež preklady veršov slovenských autorov Anny Majeri-
kovej a Antona Straku.

Ľ. Molitoris s vyznamenaním

Samotný akt dekorovania sa uskutočnil v úvode podu-
jatia. Prezident mesta Krakov Jacek Majchrowski udelil 
vyznamenanie viacerým krakovským básnikom, pričom 
najvyšším vyznamenaním Honoris gratia poctil taktiež ge-
nerálneho tajomníka a riaditeľa Vydavateľstva a tlačiarne 
SSP Ľudomíra Molitorisa a grafičku Vydavateľstva a tlačiar-
ne SSP Ewu Kozioł. Toto ocenenie je výsledkom dlhoročnej 
spolupráce nášho vydavateľstva s krakovským Bratstvom 
poetov a propagácie poľského umenia, keďže SSP bol svoj-
ho času najväčším vydavateľom mladej poľskej poézie.

Z tlačiarenských strojov nášho vydavateľstva 
a s grafickým dizajnom ocenenej grafičky vyšla aj jubilejná 
séria k tridsiatemu výročiu Bratstva poetov, ktorá bola 

na podujatí prezentovaná. Pozitívnu spoluprácu so Spol-
kom Slovákov v Poľsku ocenili tiež prítomní básnici z Nysy, 
ktorí už vytlačili v spolkovom vydavateľstve viacero titu-
lov a svoju spokojnosť vyjadrili drobnými darmi zo svojho 
regiónu.

Na záver sa k prítomným prihovoril generálny konzul 
Slovenskej republiky v Krakove Ivan Škorupa. Zablahoželal 
oceneným k renomovaným vyznamenaniam a všetkých 
prítomných pozval na pohár dobrého slovenského šam-
panského. 

Ocenenie pre grafičku E. Kozioł

Vyznamenanie Honoris gratia ude-
ľuje prezident mesta Krakov za zásluhy, 
ktoré vykonali ocenené osoby pre mesto. 
Na odznaku sa nachádzajú obrysy Ma-
riánskej veže a zástava vo farbách sta-
robylého stoličného kráľovského mesta 
Krakov. Súčasťou vyznamenania je aj 
legitimácia s menom dekorovaného 
a podpisom prezidenta mesta.

Spoločná fotografia Slovákov  
s organizátorom (zľava: J. Lubart-Krzysica,  
A. Majeriková, I. Škorupa, Ľ. Molitoris)
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kach festivalov a súťaží v Poľsku i na Slo-
vensku. 

Ľudová kapela z Podvlka funguje 
pod vedením predsedu miestnej skupiny 
v spomínanej oravskej obci Krištofa Pie-
ronka. Kapela má vo svojom repertoári 
množstvo slovenských ľudových piesní, 
ktoré prezentuje jednak počas podujatí 
organizovaných Spolkom Slovákov v Poľ-
sku, ale aj na iných fórach v Poľsku a na 
Slovensku. Vedúci kapely sa venuje tiež 
výchove mladej generácie, ktorej predá-
va svoje muzikantské umenie a učí ju po-
znávať tradičnú slovenskú ľudovú pieseň. 

Bronzové medaily Christiane a Vlada 
Tabačikovcov za vynikajúcu verejnú pre-

zentáciu tradič-
nej ľudovej kultúry folklórnych 
kolektívov zahraničných Slovákov 
boli všetkým trom navrhnutým 
kandidátom odovzdané generál-
nym tajomníkom Spolku Slová-
kov v Poľsku Ľudomírom Molito-
risom 5. júla počas Dní slovenskej 
kultúry v Podvlku. Za ocenenie 
Spolku francúzsko-slovenského 
priateľstva ďakujeme, je veľkým 
povzbudením a motiváciou na 
zachovávanie našej jedinečnej 
slovenskej kultúry a jej odovzdá-
vanie ďalším generáciám a pre-
zentovanie iným národom. 

Odmenení medailami Christiane a Vlada Tabačikovcov
autor    Milica Majeriková-Molitoris
foto    Milica Majeriková-Molitoris, Jozef Majerčak

Hoci sa Francúzsko v  sú-
časnosti spamätáva najmä 
z  novembrových teroristic-
kých útokov, máme z  tejto 
krajiny aj jednu pozitívnu 
správu. Predstavitelia Spol-
ku francúzsko-slovenského 
priateľstva sa totiž rozhodli 
udeliť v  tomto roku vyzna-
menanie za zviditeľňovanie 
slovenskej kultúry v  zahra-
ničí trom krajanským zosku-
peniam z Poľska.

Bronzovú medailu známych slovenských folkloristov 
vo Francúzku, Christiane a Vlada Tabačikovcov, získa-
li: folklórny súbor Spiš z Novej Belej, folklórny súbor 

Hajduky z Vyšných Lápš a ľudová kapela Krištofa Pieronka 
z Podvlka.

Folklórny súbor Spiš z Novej Belej je nositeľom sloven-
skej kultúry už viac ako šesťdesiat rokov. V súčasnosti fun-
guje pod vedením podpredsedu Ústredného výboru Spol-
ku Slovákov v Poľsku a vedúceho Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej Jozefa Majerčaka. Združuje vo svojich radoch 
najmä miestnu mládež, ale aj starších členov, s ktorými 
predstavuje rôzne tematické pásma v slovenskom jazyku 
o živote v minulosti. Počas svojej existencie prezentoval 
slovenské spevy a tance na stovke podujatí nielen v Poľ-
sku, ale aj na Slovensku, či v Českej republike. 

Medaila Christiane a Vlada Tabačikovcov 
Christiane a Vlado Tabačikovci boli 

manželia, ktorí sa významne zaslúžili 
o propagáciu Slovenska a najmä sloven-
ského folklóru vo Francúzsku. V roku 
1981 založili v Montpellier na juhu 
Francúzska v regióne Languedoc Rous-
sion spevácku skupinu Dolina, ktorá sa 
o osem rokov neskôr rozrástla aj o ta-
nečnú zložku. Počas nasledujúcich 25 rokov zorganizovali sa-
mostatne alebo v spolupráci s inými slovenskými súbormi viac 
ako sto vystúpení. V súbore Dolina spievali a tancovali okrem 
Slovákov aj Francúzi, ktorí si obľúbili ľubozvučné slovenské 
spevy a rezké tance. V roku 1996 dostali manželia Tabačikov-
ci uznanie od ministra kultúry SR za organizovanie cyklického 
podujatia Presences Slovaques a zviditeľnenie Slovenska vo 
Francúzsku. Spolok francúzsko-slovenského priateľstva dal 
pod vedením Edity Manákovej vyhotoviť na počesť manželov 
Tabačikovcov bronzovú medailu, ktorú udeľuje slovenským 
súborom za zviditeľňovanie slovenskej kultúry v zahraničí.

Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš je najmlad-
ším krajanským folklórnym súborom, napriek tomu má už 
za sebou viacero úspešných prezentácií. Funguje od roku 
2011 pod vedením vedúcej klubovne vo Vyšných Lapšoch 
a redaktorky časopisu Život Doroty Mošovej, pričom zdru-
žuje najmä mládež vo veku od 15 do 26 rokov. Členovia 
folklórneho súboru, spoločne s ľudovou kapelou Griglá-
kovcov, doteraz prezentovali slovenské umenie na desiat-
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autor    Milica Majeriková-Molitoris
V dni, keď sa v kalendári stretli dve jedenástky, teda 11. no-

vembra t.r., sa v starobylom centre slovenského národného hnu-
tia v  Martine uskutočnilo, po dlhšej časovej odmlke, zasadanie 
a  prakticky aj oživotvorenie Rady pre Slovákov žijúcich v  zahra-
ničí pri Matici slovenskej (RSŽZ).

Na úvod privítal delegátov z ôsmich štátov Európy, kon-
krétne z Poľska, Chorvátska, Švédska, Maďarska, Fran-
cúzska, Srbska, Rumunska a Česka, predseda dozornej 

rady Matice slovenskej (MS) Štefan 
Martinkovič. Následne tajomník MS 
Marek Hanuska odovzdal účastníkom 
pamätné listy, vydané pri príležitosti 
obnovenia činnosti Rady. Rokovania 
sa zúčastnili tiež riaditeľ členského ús-
tredia MS Martin Fejko, podpredseda 
MS Marián Gešper, riaditeľka Krajan-
ského múzea MS Zuzana Pavelcová 
a delegátov prišiel pozdraviť aj pred-
seda MS Marián Tkáč.

Jedným z hlavných bodov progra-
mu bola voľba orgánov RSŽZ, na čele 
ktorej zasadne predsedníčka Matice 
slovenskej v Srbsku Katarína Melego-
vá-Melichová, spoločne s podpredse-
dami: Alžbetou Hollerovou-Račkovou, 
predsedníčkou Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku a Adriánom 
Miroslavom Merkom, predsedom 
Demokratického zväzu Slovákov a Če-
chov v Rumunsku. Ďalšími členmi RSŽZ sa stali zástupco-
via spomínaných štátov a taktiež z Ukrajiny, Čiernej Hory, 
Kanady, Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poľsko v tejto rade zastu-
puje generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudo-
mír Molitoris a ako jeho náhradníčka redaktorka časopisu 
Život Milica Majeriková-Molitoris.

Po voľbách si delegáti vypočuli viacero referátov pred-
staviteľov MS i zástupcov jednotlivých krajanských ko-
munít v zahraničí, z ktorých sa mohli dozvedieť viac o ži-
vote Slovákov v iných krajinách, ale aj praktické informácie 
o možnostiach založenia miestnych odborov MS, či o mož-
nostiach podávania projektov prostredníctvom MS.

Na záver novozvolení členovia RSŽZ prijali na svojom 
zasadaní nasledovné rezultáty:
• RSŽZ pri MS navrhuje, aby pri ďalšom zasadaní RSŽZ pri 

MS boli prítomní počas celého rokovania všetci vedúci 
funkcionári MS.

• RSŽZ pri MS navrhuje zmenu Stanov MS v oblasti zjedno-
dušenia legislatívy vzniku miestnych odborov MS v za-

hraničí a navrhuje zníženie poplatku za kolektívne člen-
stvo v MS. 

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS aktívne pôsobila pri oži-
votvorení miestnych odborov MS v zahraničí.

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS pomohla podporiť vyda-
vateľskú a edičnú činnosť krajanov podporou tlače kra-
janských periodík a publikácií v tlačiarni Neografia.

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby sa uskutočňovala výmena 
publikácií medzi MS a členskými organizáciami RSŽZ pri 
MS.

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS podporovala vlastivedné 
zájazdy krajanských detí a mládeže, a to aj za pomoci 
využitia kapacít matičného nehnuteľného majetku.

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vyvinula smerom k vlád-
nym inštitúciám iniciatívy na podporu zvýšenia štátnych 
dotácií pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na podporu 
prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby Matica slovenská vyvinula ak-
tivity na podporu sprístupnenia slovenského vysielania 
verejno-právnej televízie v zahraničí. 

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS venovala väčšiu pozornosť 
prezentácii významných osobností slovenských dejín 
doma i osobností slovenských dejín v zahraničí. 

• RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS a SZSZ spolupracovali pri 
projekte vzniku Centra slovenského zahraničia v Brati-
slave a projekte pri príležitosti predsedníctva SR v EÚ. 

• RSŽZ pri MS odporúča štátnym orgánom SR zvýšiť fi-
nančnú podporu Matice slovenskej, najstaršej národ-
nej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov, osobitne 
v prospech aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Oživotvorenie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
pri Matici slovenskej
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Porada Života v Podvlku
autor    Marija Hekelj, Milica Majeriková-Molitoris
foto    Milica Majeriková-Molitoris, Peter Luha

Mesačník Život je pre Slovákov v Poľsku dôležitou súčasťou za-
chovania si kultúry, či už krajanov v Poľsku alebo v celom svete, kde 
sa Život posiela. Ako je každoročne zvykom, aj tento sa konala po-
rada redaktorov, kolportérov a dopisovateľov časopisu Život, ktorá 
sa uskutočnila 22. novembra, v novom zrekonštruovanom Sloven-
skom dome v  Podvlku. Na porade sa zišli krajania zo Spiša,  Oravy 
i Sliezska, doručovatelia z miestnych skupín a nechýbalo ani vede-
nie Spolku Slovákov v Poľsku i celá redakcia Života.

Omša v slovenskom jazyku
Krajania do Podvlku pricestovali autobusom a dvomi 

minibusmi, ktoré pre nich zorganizoval Spolok Slovákov 
v Poľsku. Na začiatok nedeľného podujati a bola odslúže-

ná v podvlčianskom kostole svätého Marti na svätá omša 
v slovenskom jazyku, ktorú celebroval vdp. Jozef Bednar-
čík. V kázni okrem iného poďakoval redaktorom, doručo-
vateľom i všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom za-
sluhujú o to, aby časopis Život každý mesiac vyšiel a dostal 
sa do krajanských domácností .

Vítanie prítomných a príhovory
Po sv. omši sa všetci presunuli do Slovenského domu 

v Podvlku a porada Života sa mohla začať. Tohtoročné 
zasadnuti e moderoval tajomník redakcie časopisu život 
Marián Smondek, ktorý na úvod vysvetlil niekoľko tech-
nických záležitostí . Všetkých pekne v Podvlku privítala 
predsedníčka Obvodného výboru Spolku Slovákov v Poľ-
sku na Orave pani Genovéva Prilinská. Ako prvých pozdra-
vila vážených hostí : generálneho tajomníka SSP Ľudomíra 
Molitorisa s manželkou, podpredsedu Ústredného výboru 
SSP a predsedu miestnej skupiny SSP v Jablonke Jána Ba-
šistyho, ako aj ďalších dvoch podpredsedov Ústredného 
výboru SSP Dominika Surmu a Jozefa Majerčáka. Privítala 
ti ež všetkých doručovateľov, krajanov a redaktorov časopi-
su Život, ktorým vyjadrila vďaku za napísané články a po-
priala im veľa úspechov do budúcna.

Potom sa prihovoril predseda miestnej skupiny SSP 
v Podvlku krajan Krištof Pieronek, ktorý ti ež pozdravil všet-
kých prítomných a vyjadril radosť, že sa toto stretnuti e 
koná práve v novom zrekonštruovanom Slovenskom dome 
v Podvlku. Následne Marián Smondek poďakoval obom 
predrečníkom za privítanie a sám srdečne pozdravil všet-
kých prítomných na tohtoročnej porade a zároveň všet-
kých vyzval, aby si minútou ti cha ucti li krajanov, ktorí už 
nie sú medzi nami. Spomenul o.i. odchod krajana Franti ška 
Plevu, ktorý dlhé roky doručoval Život a patril medzi tých 
najaktí vnejších krajanov vo Fridmane, zosnulú učiteľku Žo-
fi u Stašikovú, rodenú Paluchovú z Krempách, ktorá bývala 
v Malej Lipnici a učila tam dlhé roky slovenčinu, či Juliána 
Kovalčíka z Hornej Zubrice, ktorý prichádzal dlhé roky na 
ti eto porady. Moderátor privítal aj  vdp. Jozefa Bednarčíka 
a vyjadril mu vďaku za celebrovanie svätej omše.

Na záver úvodu tejto porady sa slova ujal generálny ta-
jomník SSP Ľudomír Molitoris. Pozdravil všetkých prítom-
ných a pripomenal, že Život je dôležitým periodikom, ktoré 
z nás utvára jednoliate spoločenstvo s určitými cieľmi, kde Sv. omšu v slovenskom jazyku celebroval vdp. J. Bednarčík



21KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 57

sa zverejňujú všetky naše predsavzatia, problémy v jed-
notlivých obciach, či kultúrne podujatia. Je to časopis, kde 
sa krajania môžu realizovať a na tejto porade je potrebné 
povedať, čo treba zmeniť, ako postupovať ďalej, ako riešiť 
predplatné a iné organizačné veci. Samozrejme poďakoval 
redaktorom i všetkým tým, ktorí tento mesačník roznášajú 
a vyzval ich, aby sa podelili o problémy, týkajúce sa tejto 
činnosti. Na záver pripomenul históriu Slovenského domu 
v Podvlku, ktorý bol otvorený 4. júla tohto roku. Slova sa 
ujala aj šéfredaktorka Agáta Jendžejčiková, ktorá je mo-
mentálne na materskej dovolenke. Všetkých srdečne po-
zdravila a popriala krajanom úspešnú prácu v propagácii 
Života v prostredí, kde žijú, lebo bez vás by sme to nedo-
kázali robiť. Vyjadrila zároveň veľkú prosbu, aby krajania 
naďalej pomáhali a propagovali Život, aby ich prostredníc-
tvom dochádzal do každej krajanskej obce.

Štatistika
Po úvodných slovách sa porada posunula ďalej. Hovo-

rilo sa o štatistických údajoch, ktoré neboli veľmi poteši-
teľné, keďže predplatné Života zaznamenalo  od minulého 
roku pokles o 119 kusov, z toho 103 kusov v rámci miest-
nych skupín. To bolo spôsobené aj tým, že sa v niektorých 
miestnych skupinách menili doručovatelia, ktorí by mohli 

ešte skúsiť osloviť ďalších potenciálnych čitateľov. Čo sa 
týka samotných miestnych skupín, doručovali sme do nich 
1078 Životov. Individuálne bolo zasielaných 111 Životov, 
z toho 40 do Poľska a 37 na Slovensko, 29 do Spojených 
štátov a Kanady a 5 kusov do rôznych štátov Európskej 
Únie. V rámci povinnej zásielky sme posielali 163 životov, 
z toho bezplatné povinné do Poľska 17 kusov. Spoločne 
sa teda každý mesiac rozchádzalo minimálne 1369 kusov. 
Okrem toho sa podarilo predať tri Životy aj v elektronickej 
podobe, na stránke e-prasa. Krajania, ktorí sú ďaleko v zá-
morí si takto jednoducho môžu predplatiť na základe ban-
kového prevodu, pričom to stojí rovnako ako v printovej 
podobe. Čo sa týka predplatného, to sa oproti minulému 
roku nezmenilo v miestnych skupinách a pre zahraničie, 
ale zvýšilo sa na Slovensko, kde ročná zásielka stojí 84 zl. 

Doručovatelia
Za neoceniteľnú prácu, ktorú vykonávajú krajania 

v jednotlivých obciach pri doručovaní Života, ich Ústredný 
výbor SSP a redakcia Života každoročne odmeňuje diplo-
mom, finančnou odmenou a darčekovou taškou. Najvyššie 
predplatné mali tradične miestne skupiny v Krempachoch, 
kde Životy roznáša Alžbeta Klukošovská a v Novej Belej, 
kde sa Životy dostávajú ku krajanom prostredníctvom Evy 

Chalúpkovej. Veľa čitateľov má náš 
časopis aj v Jurgove, kde je dlhoroč-
nou doručovateľkou a dopisovateľ-
kou Anka Mačičákova, či v Čiernej 
Hore z jurgovskej strany, kde Životy 
roznáša František Mlynarčík. Do Kac-
vína sa k čitateľom Životy dostanú 
vďaka Martine Pitoňovej, Karolíne 
Radeckej a Jánovi Molitorisovi, do 
Vyšných Lápš vďaka Anne Starosto-
vičovej, do Fridmana vďaka Jozefovi 
Plevovi a Františkovi Šviecovi, a do 
Tribša vďaka Márii Kačmarčikovej. 
Na Orave najviac Životov odoberá 
Podvlk, kde sú doručovateľmi man-
želia Genovéva a Eduard Prilinskí. 
Rovnako manželia, avšak Mária 
a Vendelín Krempaskí, roznášajú 

Krajanov v Slovenskom dome v Podvlku privítali 
predsedníčka OV SSP na Orave G. Prilinská a predseda MS SSP K. Pieronek

Poradu Života moderoval tajomník redakcie 
M. Smondek

Prihovorila sa tiež šéfredaktorka A. 
Jendžejčiková

Porady sa zúčastnilo takmer deväťdesiat krajanov za Spiša, Oravy a Sliezska
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časopis v Nedeci. Kolportovanie v hornej časti  tejto obce 
má na starosti  Emil Neupauer a v Nedeci-Zámku Augustí n 
Findura. Do Chyžného sa Život k čitateľom dostane pro-
stredníctvom Karola Fulu, do Čiernej Hory z tribšskej strany 
prostredníctvom Márie Milanovej, do Repísk prostredníc-
tvom Genovévy Jurgovianovej a Jána Solusa, do Nižných 
Lápš prostredníctvom Stanislava Staneka, do Lapšanky 
prostredníctvom Franti ška Šoltýsa a do Falští na prostred-
níctvom Anny Klimčákovej. Na Orave sa do krajanských 
domácností  dostanú Životy vďaka Jánovi Bašistymu a Má-
rii Kašprákovej v Jablonke, Žofi i Fifanskej v Orávke, Jánovi 
Zonzelovi v Podsrní, Jánovi Švientekovi a Ignácovi Jazov-
skému v Pekelníku, Franti škovi Harkabúzovi v Harkabúze, 
manželom Štefánii a Jozefovi Pytelovcom v Podsklí, Karolo-
vi Michalákovi, Vendelínovi Vontorčíkovi, Jánovi Sterculo-
vi vo Veľkej Lipnici, Viktórii Smrečákovej a Leonovi Łuko-
vi v Malej Lipnici, Vladislave  Bogáčovej v Hornej Zubrici, 
Ľudmile Vengrinovej a Vendelínovi Bosákovi v Dolnej Zub-
rici. Na Sliezsku kolportuje medzi krajanov Životy Bronislav 
Knapčík. V súťaži o Zlaté pero už niekoľký rok po sebe zví-
ťazil krajan Franti šek Paciga.

Priestor na diskusiu a krajanské otázky
Po udelení odmien, pokračovala porada, ako je kaž-

doročným zvykom, diskusiou. Ako prvá sa v diskusii uja-
la slova krajanka Monika Pacigová. Kriti zovala módnu 
stránku, ktorá sa jej zdá byť zbytočná a navrhla na danú 
stranu uverejňovať namiesto módy fotografi e krajanov, či 
krajanských obcí. Iný návrh bol, aby bola táto strana ve-
novaná deťom, s tým, že by ich učitelia viedli k tomu, aby 
písali alebo maľovali a následne by sa ich výtvory objavili 
v časopise. Krajanka Anka Krištofeková zasa navrhovala 
uskutočniť fotografi ckú súťaž. Spomínala sa aj súťaž, kto-
rú začala organizovať redakcia Život spolu so slovenským 
konzulátom v Krakove a ktorá by mala upriamiť pozornosť 
najmä mladých čitateľov, lebo odmena je plnohodnotná 
a venovaná práve tejto cieľovej skupine. Slova sa ujal aj 
krajan Brobislav Knapčík, ktorý porozprával o činnosti  
miestnej skupiny SSP na Sliezsku a pochválil redaktorov 
Života za pekný časopis. 

Šéfredaktorka Agáta Jendžejčiková pripomenula, že pri 
najbližšom daňovom vyrovnaní môžu krajania odviesť jed-
no percento z dane pre Spolok Slovákov v Poľsku, čo bude 
aj v prospech redakcie Život. Prihovoril sa ti ež krajan Fran-
ti šek Mlynarčík so slovami vďaky voči redaktorom Života 
a generálnemu tajomníkovi Ľudomírovi Molitorisovi. Kra-
jania Emil Neupauer a Vendelín Krempaský z Nedece zas 
otvorili tému chýbajúcej krajanskej klubovne v obci. Na 
záver sa ujala slova krajanka Bendiková z Novej Belej, ktorá 
predostrela otázku možnosti  otvorenia kuchyne a podá-
vania obedov v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. 
K téme sa vyjadrili gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris aj 
vedúci spomínaného centra Jozef Majerčak s tým, že aby 
bola kuchyňa rentabilná, muselo by na obedy pravidelne 
chodiť pomerne veľké množstvo ľudí. Tým bola ofi ciálna 
diskusia zakončená a po chutnom obede, ktorý pripravi-
li gazdinky z miestnej skupiny SSP v Podvlku, sa krajania 
odobrali do svojich domovov. 
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Anka Mačičáková, JurgovAlžbeta Klukošovská, Krempachy
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Aj vďaka týmto ľuďom sa každý mesiac 
dostane časopis Život priamo k Vám...
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Žofi a Fifanská, Orávka

Ľudmila Vengrínová, Dolná Zubrica

Vladislava Bogáčová, Horná Zubrica

Stanislav Stanek, Nižné Lapše

Mária Kašpráková, JablonkaMária Kačmarčíková, TribšMartina Pitoňová, KacvínKarol Michalak, Veľká Lipnica

Ján Zonzel, PodsrnieJán Stercula, PrívarovkaJán Solus, RepiskáJán Bašisty, Jablonka

Ignác Jazovský, PekelníkFrantišek Šoltýs, LapšankaFrantišek Mlynarčík, Čierna HoraFrantišek Harkabúz, Harkabúz

Eduard Prilinský, PodvlkBronislav Knapčík, SliezskoAugustín Findura, Nedeca-ZámokAnna Starostovičová, Vyšné Lapše
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Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec
Dňa 24. októbra zomrel v Nitre vo veku 91 rokov nit-

riansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. 
Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch, v roku 1939 

vstúpil do rehole jezuitov v Ružomberku. 
V roku 1944  zmaturoval na gymnáziu ako 
externý študent a následne študoval na Fi-
lozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej 
v Brne, odkiaľ odišiel do Trnavy, kde po-
máhal v redakcii Posol a študoval teológiu. 
Počas komunizmu sa aj on stal obeťou reži-
mu, bol odvolaný a poslaný do civilu, ale aj 
tak si našiel svoju cestu a 1. októbra 1950 
bol tajne vysvätený v Rožňave. Po uväz-
není a internovaní takmer všetkých bisku-
pov bol v roku 1951 vysvätený za biskupa. 
V roku 1960 ho komunistický režim odsúdil 

za vlastizradu a do verejného života sa vrátil až po nežnej 
revolúcii v roku 1989. V roku 1990 bol po žiadosti pápeža 
Jána Pavla II. menovaný za nitrianskeho diecézneho bisku-
pa a neskôr za kardinála, čím sa stal prvým predstaviteľom 
kardinálskeho kolégia zo Slovenska. 

Rozlúčka s emeritným biskupom Jánom Chryzostomom 
Korcom sa konala na Nitrianskom hrade, kde sa s ním roz-
lúčili tisícky veriacich i mnohí predstavitelia slovenského 
politického a spoločenského života, medzi inými prezident 
Andrej Kiska, premiér Róbert Fico, či predseda Národnej 
rady SR Peter Pellegrini. (mh)

Valné zhromaždenie SZSZ
V sobotu 14. novembra sa konalo v Bratislave Valné 

zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí 
(SZSZ), ktoré zastrešuje 101 spolkov a inštitúcií z 24 krajín 
sveta, čo predstavuje takmer dva milióny Slovákov žijúcich 
mimo svojej vlasti. Slovákov z Poľska zastupoval generál-
ny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris. 
Delegátov prišli pozdraviť: poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky Miroslav Číž, známy slovenský básnik Ľubo-
mír Feldek, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí (ÚSŽZ) Ján Varšo i predseda Ekumenickej duchovnej 
rady biskup Samuel Vrbovský. Pozdravný list poslal taktiež 
prezident SR Andrej Kiska. Valné zhromaždenie si násled-
ne zvolilo svoje vrcholné orgány. Predsedom SZSZ sa opä-
tovne stal Vladimír Skalský (Česko) a podpredsedami Du-
šan Daučík (Švédsko), Pavel Hlásnik (Rumunsko) a Milan 
Čuba (USA). Do generálnej rady boli zvolení ďalší zástup-
covia z USA, Česka, Maďarska, Srbska, Francúzska, Malty, 
Rumunska, Poľska, Ukrajiny a Veľkej Británie. V hodno-
tiacej správe za uplynulé obdobie sa Valné zhromaždenie 
SZSZ venovalo o.i. aj úrovni podpory zo strany Slovenskej 
republiky, ktorú označilo za nedostatočnú a znepokojujú-
cu svojou výškou i klesajúcou tendenciou. Pripomenulo 
uznesenie vlády SR o tom, že grantový program na pod-
poru krajanov má byť na úrovni prinajmenšom 1,3 milió-
na eur, no napriek tomu podpora ÚSŽZ každoročne klesá  
a v roku 2014 už bola iba na úrovni necelých 800 tisíc. 
V záveroch SZSZ deklarovalo o. i. zámer zriadiť multifunkč-

 Z DIANIA NA SLOVENSKU

né Centrum slovenského zahraničia v Bratislave, ktoré by 
prezentovalo kultúrne tradície, živú kultúru, ale napríklad 
aj gastronómiu Bratislavčanom i návštevníkom hlavného 
mesta. V návrhoch sa objavilo tiež znovuzriadenie komisie 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore 
Národnej rady SR. (mm-m)

Zasadala bezpečnostná rada štátu
V súvislosti s teroristickými útokmi, ktoré sa stali v po-

lovici novembra v Paríži, mimoriadne zasadla Bezpečnost-
ná rada štátu. Na zasadnutí bolo prijatých niekoľko opat-
rení ako zvýšené monitorovanie hraníc, monitorovanie 
záchytných táborov, posilnenie bezpečnosti pri masových 
športových a kultúrnych podujatiach, ako aj pri objektoch 
zvláštneho významu ako napríklad jadrové elektrárne. 
V nepretržitej pohotovosti bude aj Národné bezpečnostné 
analytické centrum. (mm-m)

Protest učiteľov
Slovenskí učitelia prejavili v novembri svoju nespokoj-

nosť so situáciou v školstve dvoma protestnými podujatia-
mi. Najskôr začiatkom mesiaca zorganizovali pred Úradom 
vlády SR Zraz dlhých nosov, ktorého sa zúčastnilo okolo 
300 pedagógov. Chceli ním upozorniť na nesplnené sľuby 
o primeranom ohodnotení a spoločenskom postavení uči-

teľov, či navýšení prostriedkov do slovenského školstva. 
Protestnou akciou pokračovali 19. novembra, keď vyhlá-
sili tzv. Deň zdravia. Počas neho ostalo zatvorených alebo 
fungovalo v obmedzenom režime vyše dvesto škôl na Slo-
vensku, pričom učitelia využili svoje právo na zdravotnú 
prehliadku, či darovanie krvi. (mm-m)

Výstava Sloveniek z Poľska na Orave
Deviateho novembra sa vo výstavných priestoroch 

Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne kona-
la vernisáž diel Anny Jagodovej a Weroniky Surmovej. 
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Anka Jagodová je rodáčka z Humenného. Vyštudovala 
Akadémiu výtvarných umení v Krakove a je členka zväzu 
poľských umelcov a dizajnérov. Našim čitateľom je známa 
z výtvarnej súťaže L. Korkoša, kde hodnotí diela našich ma-
lých umelcov. Weronika Surmová sa narodila vo Varšave 
v krajanskej rodine Dominika a Márie Surmovcov z Krem-
pách. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Vysokej 
škole umení E. Geppera vo Vroclavi. (mm-m)

Zlá dopravná situácia na hornej Orave 
Na slovenskej časti hornej Oravy hrozí štrajk autodo-

pravcov. Dôvodom je zlá situácia na cestách v súvislos-
ti s mostom na medzinárodnom ťahu v Podbieli, ktorý 
je uzavretý. Autodopravcovia sa sťažujú na neprejazdnú 
cestu a pripomínajú, že ak sa do určitého času nepostaví 
náhradná železná konštrukcia medzi Podbieľom a Nižnou, 
budú nútení štrajkovať a zablokujú Chyžné i Trstenú. (mh) 

Nové vlakové spojenie 
Od 13. decembra tohto roku pribudne nové vlakové 

spojenie pod názvom EuroCity, ktoré umožní lepšie sa 
pohybovať po celej Európe. Bude to priame spojenie, bez 
prestupov, z Varšavy až do Moskvy, pričom do vlaku budú 

zaradené vagóny, do ktorých bude možnosť nastúpiť a vy-
stúpiť v Krakove, Břeclavi, Ostrave, Bratislave, Budapešti, 
Belehrade a v Sofii. V lete by sa táto ponuka mala ešte 
rozšíriť a vlakom by sme mali dostať priamo k Jadranské-
mu moru, do Čiernej Hory a do letovísk v Bulharsku. (mh)

Noví slovenskí profesori
Koncom novembra vymenoval prezident Slovenskej 

republiky Andrej Kiska 29 nových vysokoškolských profe-
sorov z rôznych odborov ako filozofia, medicína, história, 
katolícka teológia, či sociálna práca. Medzi novovyme-
novanými profesormi, v odbore slovenské dejiny, je aj  

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., ktorý sa svojho času venoval 
problematike plebiscitu na severnom Spiši a hornej Ora-
ve, pričom viacero jeho publikácii vyšlo vo Vydavateľstve 
a tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. (mh/mm-m)

Spomienka na Štefana Furdeka
Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, si 
v novembri pripomenulo 160. výročie 
narodenia a 100. výročie úmrtia rodáka 
z Trstenej Štefana Furdeka, ktorý bol za-
kladateľom krajanských národných a ná-
boženských organizácií v USA a bojovník za 
slobodu Slovákov po prvej svetovej vojne. 
Prvé podujatie, realizované v spolupráci 
s  mestom Trstená, Maticou slovenskou  
v Martine a Miestnym odborom Mati-
ce slovenskej v Trstenej, sa uskutočnilo 
10. novembra v kine Mier v Trstenej, kde 
odzneli zaujímavé referáty o tomto vý-
znamnom slovenskom národovcovi z hor-
nej Oravy a taktiež jemu venovaný kultúr-
ny program. Ďalšie podujatie sa uskutočnilo v spolupráci 
s Obcou Oravcov v Bratislave 25. novembra v priestoroch 
Archa v Primaciálnom paláci v Bratislave. Okrem odbor-
ných príspevkov bol súčasťou programu aj koncert spevác-
keho zboru Tristianus z Trstenej a dramatické pásmo v po-
daní žiakov Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Trstenej. 
Súčasťou obidvoch podujatí bola výstava dokumentov zo 
života Štefana Furdeka. (Adam Záň)
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 POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Matúš Jakubík

Bezdomovec s trvalou adresou
Domov, predtým mi tak známy, snímaný neviditeľnými vlna-

mi mojich pohľadov, hologramami mojich dotykov, už necíti sa 
byť viac mojím domovom. Som nahý, nahý viac ako ľudia na nuda 
pláži, nahý tak, ako je nahé dieťa, práve opúšťajúce telo svojej 
matky, a  nemám kam ísť. Nikdy som sa nenarodil a  nikdy som 
nezomrel, existujem len kvôli Henrymu...

Ahoj denník, ja som Henry, dnes je nedeľa 27. aprí-
la 2014 a musím niečo robiť, inak sa zbláznim. Se-
kundy v mojich hodinkách tikajú veľmi sebavedomo, 

ich pulz umocňujú štyri steny zízajúce na seba a zároveň 
všetky spolu na mňa. Mám pocit, že sa zužujú a začínajú 
okolo mňa vykonávať obradný tanec. Hovoria na mňa zvý-
šeným hlasom, a tak si skrčený, opretý v kúte vkladám do 
úst tabletku nádeje. Myšlienka, že minútová ručička sa 
ešte dvakrát obtrie o dvanástku na ciferníku a príde nový 
týždeň, ma povzbudzuje. Pomalé ubiehanie času sledu-
jem spolu s neznámym druhom hmyzu, ktorého do izby 
nalákal Thomas Edison svietiaci v lustri a otvorená náruč 
bieleho, zaschnutým smogom pokrytého okna. Dúfajúc, že 
zazriem siluetu nejakého tela, lustrujem pohľadom okolité 
postele, ale všetky sú prázdnejšie ako tunajší bar počas in-
ventúry. Spolubývajúci prídu až zajtra, a tak dnes dostane 
priestor moja introvertná povaha. Slúchadlá do uší tryskajú 
rytmicky ladený zvuk, ktorý má za úlohu odviesť pozornosť 
od dotykov, roztrúsených samotou po mojej duši. Náhodný 
výber skladieb v telefóne ma však odvial k hlbokým vnú-
torným úvahám, kde akokoľvek nádherne sfarbené motýlie 
krídlo musí nutne znamenať smrť húsenice.

Idem si dať sprchu. Kvapky opúšťajúce sprchovú hlavi-
cu narážajú o každú bunku mojej bytosti, sú ako tisíce bo-
dajúcich dýk. Spôsobujú vykrvácanie myšlienkam, ktoré 
okupovali pobrežie nekonečna vo mne. Prietok vody lipne 
v hustých vlasoch a malé čiastočky zachytené ochlpením 
rúk vytvárajú na mojej koži tenkú vrstvu pripomínajúcu 
rosu rozprestretú po horskej lúke. Je to krásny akt, ale 
o pár minút sedím opäť sám, opretý o zaprášenú parape-
tu, s myšlienkami pachtiacimi po ďalšej tabletke lítia. Pri 
pohľade cez okno ma okrem bezdomovca, hľadajúceho 
po kontajneroch zvyšky šťastia, upútalo snáď len uvedome-
nie si mojej malosti v porovnaní s nekonečným vesmírom. 
Prstom zotieram kvapku chladu z plechovky koly a zamys-
lenie sa, či celé snaženie ľudskej rasy na tejto planéte nie je 
len jedna z mnohých reality šou, na ktoré sa každý deň po-
zerá nejaký vyspelejší život, pridalo jednu rovnakú kvapku 
chladu na moje čelo. Škrípajúca internátna brána preniesla 
moju pozornosť na vlajúci štipľavý cigaretový dym, z kto-
rého sa vynoril zarastený, v župane odetý muž. Z každého 
jeho kroku sršala sebaistota a zvláštny druh tajomnosti, 
ktorú podčiarkovali čierne okuliare. Presný opak mňa krá-
čal dolu chodníkom...

Ulica je padnutá v tme, no tie mladé duše, viazané na ži-
vot, sú nevyžiadaný, ale prirodzený zdroj svetla pod oknami 
priľahlej bytovky. Trávnik tváriaci sa tak sviežo, letne, aj keď 

v kalendári flirtuje ešte len apríl s májom, prichýlil skupin-
ku dievčat a pod ich telami sa v jemnom vánku správa ako 
morské riasy v prúde. Po ďalších pár krokoch, keď horiaca 
časť cigarety bola bezprostredne blízko k filtru, sa chvenie 
vody v malej fontánke snaží prehrať odraz oblohy očiam, 
žiaľ neúspešne. Elegantným pohybom ukazováka o palec 
cigareta čľupla do vody ako pes v snahe chytiť loptičku ho-
denú jeho pánom a zastenala svoj posledný výdych. Náhle 
som si uvedomil, že ten muž v župane napáchnutom ciga-
retovým dymom som ja, Henry. Kto vlastne som? Intro-
vert sediaci v okne izby, alebo extrovert snažiaci sa dostať  
k pumpe? Prečo mám pocit, že žijem v kocke a celý svet 
prebieha okolo mňa? Je táto realita, ktorú zdieľa sedem 
miliárd ľudí, vôbec realita, alebo len naša spoločná pred-
stava? Po istej chvíli odosobnenia som konečne po stopách 
električkovej trate dorazil k pumpe. Jej prenikavé zelené 
svetlo ma na moment oslepilo natoľko, že som si nevšimol 
pred vchodom Romana popíjajúceho kávu.

Romana som spoznal asi pred pol rokom na jednej z tých 
akcií, kde sa pečeň stáva wikipédiou alkoholu. Po otcovi je 
to polovičný Arab, ide z neho celkom strach, ale páčia sa 
mi jeho tetovania. Kým dopil kávu, ukazoval mi najnovšie 
na chrbte. Boli to korene stromov vzájomne prepojené do 
tvaru srdca. Potom sme už prešli do predajne. Stále som si 
nebol istý tým, čo chcem, a tak som si ako tradične vypýtal 
fľašu fínskej. 

„Ako idú kšefty?“ opýtal som sa Romana, kým preda-
vačka pátrala v regáli s alkoholom po niečom, čo uspokojí 
moju požiadavku. Roman bol totiž díler obchodujúci ďale-
ko za hranicami zákona. Keď mladá brigádnička začula túto 
otázku a spomenula si na výstrih Romanovej peňaženky 
pri jeho predchádzajúcej platbe, okamžite zatiahla brucho 
a jej prsia sa nafučali ako cesto po pridaní kvasiniek. Očami 
tej fľašky sa stala asi barbarom, ktorý skenovaním čiarové-
ho kódu narušil jej ticho a samotu v chládku. Ja s Romanom 
sme zase popravčia čata pripravená zbaviť ju štupľa a pa-
nenskej nedotknuteľnosti. Zaplatil som za fľašku a nechal 
jej pár drobných. Po ceste k Romanovmu autu som fľašku 
otestoval a zapil nesýtenou vodou. Možno za pár uponá-
hľaných minút budeme len kúsky na ceste, ale teraz s úža-
som hľadím na nočnú oblohu. Sú to dve noci, ktoré obklo-
pujú jeden malý deň, alebo sú to dva nádherné dni a medzi 
nimi jedna malá noc? Túto istú vetu tlmočím aj Romanovi. 

„Z teba raz bude filozof,“ odpovedá mi. Vietor na mňa 
dýcha ako moja indická učiteľka meditácie a odplavuje 
všetky zábrany. Roman počas jazdy vyberá zo zadného se-
dadla vodnú fajku, v kultúre jeho predkov tak rešpektovaný 
znak priateľstva. 

„Akú príchuť si dáme?“ Cez číre sklo vodky vidím jeho 
úškrn. Po chvíli ticha sa zasmeje a uhne si pár šlukov z 
fľašky, niekoľko glgov z cigarety a zaparkuje cez dve miesta 
na najbližšom parkovisku. Spod sedadla vyberá malý obdĺž-
nik zabalený v obale od poľskej Krovky. 
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„Toto je spôsob, ako komunikujeme s bohom,“ vysvetľu-
je mi a pritom silným plameňom pripaľuje hašiš. Pár vdých-
nutí do pľúc a po troch minútach čas prestal existovať, 
farby sú jasnejšie a mám pocit, že som sa spojil s niečím, 
čo bolo mojou súčasťou niekedy na začiatku, akoby to so 
mnou hovorilo...

„Henry, to som ja, privítaš ma? Pamätáš, ako sme sa 
naposledy pohádali a vyhodil si ma? Oni tvrdili, že neexis-
tujem, tabletkami ťa prinútili zabudnúť na všetko, čo sme 
prežili, ale ja existujem, vždy sme boli spolu spätí. Prosím, 
sľúb, že ma už nikdy nevyhodíš.“

Len čo hlas v hlave ustal, prišla explózia svetla. Prítom-
nosť, číra prítomnosť, seba aj vedľa sediaceho Romana 
som chápal v absolútnej hĺbke ako súčasť celého vesmíru. 
Hýbem rukou, ale necítim sa byť rukou. 

„Tak čo hovoríš?“ Romanov hlas narážal o skaly na ti-
chom mori mojej hlavy. Vtom sa to celé rozplynulo a iba 
som nemo pozeral. Romanovi som 
opísal, čo sa stalo, a ten neveriac-
ky krútil hlavou. Poprosil som ho, 
nech ma odvezie späť na čerpa-
ciu stanicu a odtiaľ pôjdem na in-
ternát. Prikývol a odviezol ma, na 
pumpe sme ešte dopili fľašu a roz-
lúčili sa.

Opäť kráčam popri električkovej 
trati, tentoraz cestou na internát. 
Ako satelit vysielam hviezdam sig-
nál, nech padnú a ja si zaželám...

Trúchlivá pouličná lampa plače 
slzy svetla, aby zvýraznila tieň psa na vôdzke. Alebo sa snaží 
poukázať na vôdzku? Kto sa v nej má vyznať? Remienok dr-
žala jemná uhladená ruka obopnutá asi tuctom náramkov. 
Rovnako, ako som dúfal, že vyjadrujú osobnosť, dúfal som, 
že divokú osobnosť mačacej šelmy. Z tmy sa vynorila žena. 
Na moje prekvapenie to bola kamarátka mojej bývalej pria-
teľky. Tieto druhy stretnutí boli vždy nepríjemné, pretože 
sa na vás daná osoba pozerá cez dymovú clonu rečí vašej 
bývalej. Zastavili sme pod lampou a pustili sa do reči. Žeby 
som sa tentoraz splietol? Bojazlivé prvé slová ako kocky 
ľadu na dne pohára nabrali rýchly spád za pôsobenia tepla, 
keď sa moja ľavá ruka prilepila na stenu Laurinho ramena 
rovnako, ako sú o stenu prilepené obrazy na výstavách sláv-
nych umelcov. Hašiš s vodkou kolujúci mojimi žilami a zele-
nými svietiacimi očami spôsobil, že to beriem ako príjemnú 
debatu. Miniatúrne prejavy slabík dopadali na zložitejšie 
súvetia a jej jemný chichot sa stal hlasným smiechom. Nie-
čo jej na mne imponovalo. Chcel som si odrezať kúsok toho 
momentu a vtom som sediac na lavičke dostal poriadne 
sústo, keď dovtedy neznáme pery začali bozkávať kľúčnu 
kosť, ktorá trčala zo županu a následne sa cez zarastenú 
tvár dostali až k ústam. „Prešiel som tvojím výberovým ko-
naním?“ pomyslel som si. Náhle sa ku mne opäť prihovoril 
hlas: „Kde a kedy skončí táto maska a ja začnem existovať?“ 
Vtom som sa dosť zľakol...

O dvadsať minúť neskôr sa už zúčastňujem projekcie 
dvoch tieňov na stene izby, v rytme splývajúcich a zas sa 
rozplývajúcich. Tváre ostávajú anonymné. Ženská bytosť 
ako maliarske plátno rozpitvané na malé čiastočky v mo-

jich očiach dychtivo túži po farebnej rozkoši. Mezonetový 
ateliér, ktorý vidím v Laurinej gaštanovej koži, je ideálnym 
miestom na ťahy s mierne namočeným štetcom. Rozma-
závam farby zo severu na juh, z východu na západ po roz-
maznanom plátne, po jej tele hrám svoju pieseň. Vedie ma 
všetkými skratkami. Je skúsenejšia. Umožňuje, aby som 
sa cítil ako umelec, aj keď celý čas je nám obom jasné, že 
umelkyňou je ona. Tie jemné dlane, ktoré som tak ostýcha-
vo oslovil, teraz násilne trhajú chlpy z mojej hrude a môj hl-
boký, basový hlas, ktorý znel tak presvedčivo, sa paradoxne 
stal krotkým. Tep sa zvyšuje a vzájomne sa podporujeme  
v orgazmových výletoch našich tiel, až sa cez letiskovú kon-
trolu dostávame za hranice. Vzlietame, turbulencie, opäť 
cítim, pristáť nechceme ani jeden. Tancujeme so stroma-
mi, vtákmi na melódiu celej existencie. Cítim celý oceán 
a jednu malú kvapku, ako so sebou súvisia. Bzučiaci hlas 
v mojej hlave: „Henry, Henry, to som ja. Oni ťa presvedčili, 

že tie masky, ktorým ťa naučili si ty. 
Toto si ty.“ A v tom momente sme 
s Laurou dolietali. Nemohol som 
sa sústrediť, nechápal som, čo sa 
deje. Malá veľká žena vedľa mňa 
pokojne leží a snaží sa prečítať to, 
čo mi práve prebieha v hlave. Ženy 
sú úžasné stvorenia, v ktorých sa 
dokáže zrodiť život, a tak automa-
ticky musia o živote aj niečo ve-
dieť. Ja som vďačný tejto žene, že 
to vedenie zdieľala so mnou, ale 
hlas to úplne pokazil. Viem, že Lau-

ra sa asi o pätnásť minút pobrala domov, a ja si dám ešte 
jednu tabletku a tiež idem spať...

„Henry, asi si ma už nepamätáš. Keď si sa narodil, boli 
sme spolu spätí, ale postupne si na mňa zabudol, preto-
že spoločnosť, v ktorej si vyrastal, ťa presvedčila, že som 
nepodstatný. Ja som tvoja prirodzenosť. Na začiatku sme 
sa im bránili, neskôr sa hádali, ale nakoniec nás od seba 
odtrhli ľudia, ktorí do tvojich myšlienok zasiali semienka 
výchovy a masiek. Celý svet o mne hovorí príbehy, snaží 
sa ku mne dostať, ale v skutočnosti ma na každom rohu 
obchádza. Rôzne kultúry používajú na môj opis iné slovo. 
Hovoria mi boh, anjel, osvietenie, vedomie, duša, hovoria 
mi prirodzenosť, prítomnosť, podstata, štvrtá dimenzia, ale 
ja som voda hľadajúca najhlbšie miesto, slnečný lúč na ľud-
ských lícach, vietor v tvojich vlasoch, ale najdôležitejšie... 
ja som ty... a ty som ja, domov môj, domov tvoj je naším 
spoločným. Keď sa ho rozhodneme opustiť, tak už len spo-
lu. Opustíme toto telo?“

***
Dnes je pondelok 28. apríla 2014 a izbu Henryho Strá-

novského sme zabezpečili a oblepili páskou. Vychovávate-
lia ho našli ráno v izbe predávkovaného tabletkami tlmia-
cimi účinky bipolárnej afektívnej poruchy, so skleneným 
pohľadom v očiach, nejaviaceho známky života, s denní-
kom v ruke.

In: Mladá slovenská poviedka 2014- zborník literárnych prác  
z celoštátnej súťaže mladých autorov. Zost.: M. Žabenský  

– M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 56-59.
Foto: www.freeimages.com
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spracoval    Marián Smondek 
foto    archív rod. Jasiurovej, Marián Smondek

Jedno slovenské príslovie vraví, že práca šľachtí človeka. Mys-
lím si, že toto príslovie platí stonásobne viac, keď tá práca člo-
veka baví a napĺňa. A Emílii Jasiurovej učarovala práca s kvetin-
kami, a to nie hocijakými, ale takými, ktoré v jej rukách doslova 
rastú, avšak nie zo zeme, ale z papiera, z ktorého ich vlastnoruč-
ne už niekoľko desaťročí vytvára. Ale okrem nich tvorí aj slovom 
a  veršom, jej ruky vdychujú život 
bábikám a tiež obrazom na skle.

Emília Jasiurová, rodená Ho-
lová, sa narodila 15. novem-
bra 1925 v Dolnej Zubrici, 

v mnohodetnej sedliackej rodine 
Márie a Ignáca Hollových. Ledva 
trochu vyrástla, ako trojročnej 
jej zomrela mama. 

Celý jej život sa niesol v zna-
mení práce, služby, jednodu-
chosti , skromnosti  a dobroty, 
a ti ež radosti , ktorú dokáže ne-
ustále rozdávať okolo seba. Po 
vojne, v roku 1948, sa vydala za 
Jana Jasiuru a spolu začali bývať 
vo Veľkej Lipnici – Prívarovke. 
Spoločne s manželom vychovali 
tri dcéry. Ich hlavným živobytí m 
boli gazdovské práce. Emília sa 
však nikdy nebála žiadnej práce. 
Vďaka svojej šikovnosti  a dobro-
srdečnosti  si vedela poradiť aj 
v ťažších časoch a vždy si vedela 
privyrobiť na živobyti e. Keďže pochádzala z krajčírskej ro-
diny, privyrábala si šití m, prešívaním, ale keď bolo treba, 
nebála sa ani obchodovania.

Celý život rada spievala a čítala knižky, veľa píše, roz-
práva príbehy. Zapisovala si ti ež staré pesničky, o čo ju ke-

O kvetinkách a Emílii Jasiurovej
dysi poprosil už nebohý dr. Emil Kowalczyk. Neskôr sama 
začala tvoriť a písať básne, príbehy či rozprávky. Vyhrala 
mnohé regionálne literárne súťaže a svoje básne publi-
kovala v zborníkoch: Mładnik, Poezje babiogórskie, Na 
Orawie, Pokłon Orawie, Piyknoś Orawo!.

Voľný čas nikdy nepremrhávala na zbytočnosti . Ako 
krajčírske dieťa získala veľkú zručnosť pre drobnú prácu, 
pri ktorej boli potrebné prsty a tak si voľné chvíle kráti la 
výrobou kvetov z krepového papiera. Začala s tým náhle, 

od chvíle, keď sa jej prisnila zo-
snulá matka, ktorá jej vo sne da-
rovala kyti cu bielych ruží. Keďže 
Emília má kvety veľmi rada, robí 
ich v každej voľnej chvíli. A spome-
dzi všetkých má najradšej ľalie... 
Jej kvety sú ešte vzácnejšie preto, 
lebo nevädnú a hádam každý hosť, 
ktorý ju navští vi, dostane do daru 
aspoň jeden kvietok. Emília vyrába 
ti ež bábiky. Sú to typické, oravské, 
lipnické... Jedna z nich predsta-
vuje Heródka, ďalšie bábiky zasa 
oravských koledníkov, gazdov, či 
pár odetý v oravských krojoch. Prí-
hoda s bábikami sa začala od Me-
dzinárodného bienále divadelnej 
bábky v Krakove v roku 2000, na 
ktorom pani Emília Jasiurová pre-
zentovala svoje prvé bábiky – orav-
ských koledníkov. V minulosti  pani 
Emília maľovala takti ež na skle. Jej 
obrazy sú vystavené v oravskom 
etnografi ckom parku. 

Čo je vlastne zdrojom toľkej 
energie v tejto vzácnej veľkolipnickej nestorke? Zdá sa, 
že hlavne jej výnimočný charakter, ktorý mnohé životné 
skúšky utvrdili, ale zároveň jej nezobrali pokoj ducha a hl-
bokú vieru. Na stene u nej doma visí vlastnoručne zhoto-
vený ruženec a pri ňom obrazy svätých zdobené kvetmi, 
samozrejme, vyhotovenými z papiera.

Rozhovory s pani Emíliou sú obyčajne veselé, aj keď už 
zdravie nie je také ako kedysi, nechýba v nich však viera 
a opti mizmus. Zmysel pre humor a zároveň múdrosť sa 
prejavuje v mnohých jej výrokoch. Spomedzi nich azda 
najlepšie dnešné časy vysti huje text: ,,Teroz ludi ni ma, bo 
same auta”. Je natoľko jednoduchá a predsa tak výsti žná. 
Skrýva sa v nej minulosť i dnešok. Časy zašlé i ti e prítomné 
spája 90 rokov života Emílie Jasiurovej, ktorých sa dožila 
15. novembra 2015.

K tomuto sviatku jej prajeme veľa zdravia, pokoja, lásky 
a Božieho požehnania, aby ju pokoj ducha a opti muzmus 
neopúšťali ani v ďalších rokoch jej života. 
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Vôňa medovníkov
autor    Dorota Mošová

Predvianočná nálada už je cítiteľná. Prišiel advent, čas 
očakávania na príchod malého Ježiška. Je to radostný čas. Na 
tieto sviatky sa tešia najmä deti. Príprava je nielen navonok, ale 
aj duchovná. Ľudia v  tomto období aj počas Vianoc sú si k  sebe 
akýsi milší, spolucítia s  potrebujúcimi a  veľmi radi pomáhajú 
iným, ktorí to potrebujú. 

V obchodoch, vo výkladoch je už vianočná výzdoba, 
ľudia nakupujú darčeky pre svojich blízkych. 

Veľké prípravy k Vianociam prebehli 28. novem-
bra ti ež v klubovni Miestnej skupiny v Krempachoch. Už 
od rána sa schádzali deti  navštevujúce slovenský jazyk zo 
Základnej školy v Krempachoch, aby sa zúčastnili pečenia 
a zdobenia medovníkov. Deti  ti eto sladkosti  radi nielen 
jedia, ale ešte väčšiu radosť majú pri ich výrobe. Miest-
nosť bola plná veselých a usmiatych detí . Od rána práca 
vrela a vôňa pečených medovníkov priťahovala zvedavcov. 
Jedna skupinka pozerala, ako sa vaľká cesto a vyrezávajú 
medovníky, takže čoskoro si aj vedeli vyrezať svoje prvé 

vlastné medovníčky, ďalší zase s pomocou gazdiniek strá-
žili medovníky pri pečení, aby neprihoreli. 

No najviac radosti  mali deti  zo zdobenia. Čo jeden me-
dovník, to krajší. Každý sa snažil vytvoriť niečo jedinečné. 
Detí  zdobili medovníky cukrovou polevou a cukrovinkami. 
Dokonca sa našli medovníky aj so želaniami. Spoločná prá-
ca deti  krásne zintegrovala, dokonca sa utvorila výborná 
spolupráca s gazdinkami. Po skončení zdobenia medovní-
kov si ich deti  mohli zbaliť a odniesť domov. Časť medovní-
kov bola napečená pre osamelých, vdovy a vdovcov - čle-
nov MS SSP v Krempachoch. 

Prípravy na Vianoce pokračovali výrobou vianočnej vý-
zdoby, ktorá sa uskutočnila v klubovni o týždeň neskôr. Ro-
bili sa pohľadnice i vianočné ikebany, zdobili sa stromčeky. 
Technika bola ľubovoľná. Deti  si podľa vlastnej fantázie 
vytvárali dekorácie. Podobne, ako medovníčky, aj vianoč-
nú výzdobu si deti  mohli zobrať domov alebo potešiť nie-
koho darčekom, veď darček urobený vlastnoručne je ten 
najcennejší. 

Podujati e sa uskutočnilo v rámci projektu, ktorý bol 
realizovaný vďaka fi nančnej podpore Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí a Spolku Slovákov v Poľsku. 
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 KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Ondrejský večierok na Sliezsku
Poslednú novembrovú sobotu sa krajania na Sliezsku 

zišli na tradičnom Ondrejskom večierku, ktorý sa konal 
v kancelárii miestnej skupiny v Mikołowe. Po príjem-
nom posedení sa podvečer spoločne vybrali na vernisáž 
v miestnom kultúrnom dome, kde vystavovali, okrem 
iných, aj diela slovenských autorov. (mm-m)

Nový chodník pri Slovenskom dome  
v Kacvíne

Slovenský dom v Kacvíne je opäť o niečo krajší, keďže 
pred budovou v novembri pribudol nový chodník, ktorý 
dal vystaviť Spolok Slovákov v Poľsku. Členovia miestnej 
skupiny sa tak už nemusia obávať, že pri návšteve klu-

bovne budú odchádzať zablatení a taktiež sa vyriešil pro-
blém so stálymi nečistotami na fasáde popri hlavnej ceste. 
(mm-m)

Jesenné kreácie v Novej Belej
Klubovňa Centra slovenskej kultúry v Novej Belej ožila 

aj na jeseň kreatívnymi výtvormi detí. Tentokrát malí náv-
števníci klubovne využili jesenné počasie a z napadaných 
listov vytvorili, pod vedením vedúcej Paulíny Zarebčano-
vej, pekné obrázky, ktoré doplnili vlastnými tvorivými ná-
padmi. (mm-m)
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XVI. poľský pohár v pretláčaní rúk
Počas XVI. pohára Poľska v Krotoszyne v pretláčaní rúk 

získali oravské „Niedźwiedzie” 27 medailí (9 zlatých, 8 strie-
borných, 10 bronzových). Na turnaji sa stretli tí najlepší 
z 20 klubov z celého Poľska. „Niedźwiedzie” v  klasifikácii 
družín obsadili prvé miesto v kategórii juniorov a taktiež 
získali I. miesto v generálnom bodovaní, čím potvrdili, že sú 
najsilnejším klubom v Poľsku. Gratulujeme. (zdroj: jablonka.pl)

XIX. festival náboženskej piesne  
na Orave „Stabat Mater”

Od 6. do 8. novembra t.r. sa v Jablonke uskutočnil   
XIX. festival náboženskej piesne „Stabat Mater”. Počas pr-
vých dvoch dní, v piatok a v sobotu sa prezentovalo viac 
ako 300 osôb, ktorí vystúpili s náboženskými piesňami. 
Vystupujúcich hodnotila porota v zložení: predseda poroty 
Marek Ciesielski, Krzysztof Staszkiewicz, Konrad Sowiński 
a Mariola Chowaniec. Na festivale mohli vystúpiť záujem-
covia z celého Poľska. Tretí deň festivalu – nedeľa, patril vy-
hodnoteniu a vyhláseniu výsledkov. Úvod patril trombitám 
Haniaczykowcov. Odmeny a diplomy vystupujúcim odo-
vzdal vojt gminy Jablonka, vdp. farár Paweł Kubani, riaditeľ 
Združenej školy v Jablonke Piotr Męderak, bývalá riaditeľka 
tejto školy Aniela Stopka a Franciszek Sojka – člen vedenia 
Novotarského okresu. Následne sa na scéne prezentovali 
tohtoroční laureáti a i tí z vlaňajšieho festivalu.

V tohtoročnej súťaži si najlepšie spomedzi detí ako só-
listka počínala Gabriela Grzybacz, v kategórii mládežníc-
kych sólistov prvé miesto obsadila Kania Eliza. Medzi det-
skými súbormi sa najlepšie darilo Schole Aniołki z Oravskej 
samosprávnej hudobnej školy a z mládežníckych spe-
vokolov sa najlepšie prezentoval Chór SPONTAN z Lýcea 
a Gymnázia Sestier Prezentek z Krakova. Víťazom gratulu-
jeme. (zdroj: jablonka.pl)

VII. memoriál Grzegorza Wesołowského
Tento rok sa už po siedmykrát uskutočnil memoriál  

Grzegorza Wesołowského vo volejbale. V štyroch špor-
tových halách v Załucznom, Pekelníku, Jablonke a Veľkej 
Lipnici boli rozohrané zápasy v 4 kategóriach. Do súťaže sa 
prihlásilo 38 družstiev chlapcov a dievčat i mužov a žien, 
dovedna viac ako 350 športovcov, ktoré boli rozdelené do 
dvoch vekových kategórií. V kategórii gymnazistiek si naj-
lepšie počínali žiačky Gymnázia v Załucznom, v kategórii 
gymnazistov vyhrali žiaci z Ochotnice. V skupine mužov sa 
najlepšie darilo družstvu Szalone Promile a v skupine žien 
zasa družstvu AZS z Pedagogickej univerzity v Krakove.
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 ČITATELIA – REDAKCIA

Ďakovný list
Krajanské múzeum Matice slovenskej na služobnej ceste 

do Novej Belej, ktorá sa uskutočnila 18. októbra 2015, získalo 
do fondov knižnice KM MS viaceré vzácne publikácie, ktoré 
vydal Spolok Slovákov v Poľsku. Krajanské múzeum MS šted-
rým darcom vyslovuje úprimné poďakovanie. Fondy, ktoré 
sme dostali, sú zaregistrované, uložené v knižnici KM MS 
a budú ponúknuté bádateľom i širokej čitateľskej verejnosti.

So srdečným pozdravom a vďakou
v Martine, dňa 29.10.2015

PhDr. Zuzana Pavelcová, v. r.  
riaditeľka KM MS

Blahopriania
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 päť a osemdesiat,
majme sa radi vždy tak ako v knihe stať.
Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť,
veď život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť

Toto blahoprianie posielajú Kataríne Mošovej z Novej 
Belej, ktorá dňa 21. novembra 2015 oslávila krásne život-
né jubileum 85 rokov, dcéry s rodinami a vnúčatá.

***
Dňa 12. decembra 2015 sa 20 rokov dožíva mladý kra-

jan Tomáš Ján Surma z Krempách. 

Ľudia si prajú všeličo, 
no my Ti prajeme iba to. 
Nech Ti je krásny sen skutočnosťou
a boľavá skutočnosť snom.
A k tomu veľa zdravia, 
šťastia, lásky,
radosti a nadovšetko spokojnosti.

To ti k Tvojím okrúhlym narodeninám želajú rodičia, sú-
rodenci a celá ostatná rodina

***
Táto gratulácia patrí Vendelínovi Krempašskému z Ne-

dece, ktorý 4. decembra 2015 oslávil 75. narodeniny: 

Nech slza smútku 
nesteká po tvojej tvári, 
nech na nej len úsmev žiari. 
Nech nepocíti lásky klam, 
to Ti prajeme k narodeninám!

So srdca prajú všetko najlepšie man-
želka, deti a vnúčatá.

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.
•  december – 29.12.2015

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.

Návšteva slovenských 
diplomatov v Spolku Slovákov 
v Poľsku

Dňa 25. novembra navštívil Spolok Slovákov v Poľsku 
(SSP) generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa 
v sprievode konzula SR v Krakove Adriána Kromku. 

Počas takmer dvojhodinového rozhovoru s generálnym 
tajomníkom SSP Ľudomírom Molitorisom sa slovenskí 
diplomati zaujímali o krajanské problémy i možnosti vply-
vu pripravovanej školskej reformy na slovenské školstvo 
v Poľsku. Hovorili tiež o podpore výletov na Slovensko žia-
kov učiacich sa slovenských jazyk, o možnostiach tlače vo 
Vydavateľstve a tlačiarni SSP a o spolupráci SSP s inštitú-
ciami na Slovensku, najmä s Úradom pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. (mm-m)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 11. septembra 2015 zomrela 

v Malej Lipnici vo veku 78 rokov krajanka

ŽOFIA STAŠÍKOVÁ
rod. Paluchová

Zosnulá pochádzala z Krempách. Po 
ukončení všeobecnovzdelávacieho lýcea 
so slovenským vyučovacím jazykom za-
čala pracovať v roku 1955 ako učiteľka 

slovenčiny na Základnej škole č. 1 v Malej Lipnici, v ktorej 
učila 36 rokov. Počas týchto rokov vychovala viaceré gene-
rácie Malolipničanov. Odišla od nás dlhoročná čitateľka Ži-
vota, milovaná mama, babička, prababička, sestra a teta. 
Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Malej Lipnici, OV SSP na Orave, ÚV SSP a redakcia Život

Dňa 27. októbra 2015 zomrel v Tri-
bši  vo veku 65 rokov krajan 

JAKUB PETRAŠEK
Zosnulý bol odoberateľom časopi-

su Život. Odišiel od nás dobrý krajan, 
brat a sused. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Tribši

Dňa 4. septembra 2015 zomrel vo 
Veľkej Lipnici vo veku 81 rokov krajan

KAROL MICHALAK
Zosnulý bol dlhoročným členom 

spolku a čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostli-
vý manžel, otec, dedo a pradedo. Ro-
dine zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť. Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP vo Veľkej Lipnici

Dňa 1. novembra 2015 zomrela 
v Jurgove vo veku 52 rokov krajanka

HALINA  
MARTYNCZAKOVÁ
Zosnulá bola vernou čitateľom 

Života. Odišla od nás dobrá krajan-
ka, drahá manželka a matka, dcéra a 
sestra. Nech odpočíva v pokoji! Rodi-
ne zosnulej vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť.

MS SSP v Jurgove

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnilo diskusné 
stretnutie s riaditeľkou vydavateľstva „Książkowe klimaty” Ka-
milou Margielskou. Vydavateľstvo, ktoré pôsobí od roku 2013 vo 
Vroclavi, v rôznych ,,národných edíciách” za dva roky vydalo nie-
koľko desiatok poľských prekladov z knižnej tvorby krajín stred-
nej a juhovýchodnej Európy. 

K. Margielska hneď v úvode stretnutia pripomenula 
fakt, že ich doposiaľ najúspešnejšou knihou bola vô-
bec prvá vydaná v edícii „Slowackie klimaty” – „Sta-

lo sa prvého septembra” od Pavla Rankova. Kniha tohto 
slovenského autora získala v roku 2014 prestížnu literárnu 
cenu „Angelus”, udeľovanú za najlepšiu publikáciu vydanú 
v uplynulom roku v poľskom jazyku ako aj Cenu čitateľov 
za víťazstvo v internetovom hlasovaní a Cenu za najlep-
ší preklad cudzojazyčnej literatúry. V „slovenskej edícii”  
v uplynulých dvoch rokoch vyšli aj diela ďalších význam-
ných súčasných slovenských autorov, napr. Pavla Vilikov-
ského, Maroša Krajňaka či Petra Krištúfka.

K. Margielska v diskusii taktiež vyzdvihla dlhodobú spo-
luprácu so Slovenským inštitútom vo Varšave pri prezen-
tácii prekladov slovenských diel v rámci najvýznamnejších 
knižných veľtrhov v Poľsku (Krakov, Varšava, Vroclav) ako 
aj pripravované spoločné aktivity počas budúcoročného 
významného projektu ,,Vroclav - európske hlavné mesto 
kultúry 2016”. (Patrycja Grabinska)

Diskusia o vydávaní 
prekladov diel slovenských  
autorov v Poľsku
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 ČITATELIA – REDAKCIA
Dňa 14. októbra 2015 zomrela 

v Podvlku vo veku 88 rokov krajanka

PAULÍNA GRIBAČOVÁ
Zosnulá bola vernou krajankou 

a dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla 
od nás drahá matka, svokra, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Podvlku

Dna 26. októbra 2015 zomrela vo 
Fridmane vo veku 83 rokov krajanka

MÁRIA KUTARŇOVÁ 
rod. Markovičová

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
miestnej skupiny a čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás dobrá krajanka, 
matka, stará mama, prastará mama 
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

Dňa 20. novembra 2015 zomrel 
v Nedeci vo veku 88 rokov krajan

VENDELÍN KAPOLKA
Zosnulý bol dlhoročným členom kra-

janského spolku a čitateľom časopisu Ži-
vot. Odišiel od nás dobrý krajan, starostli-
vý manžel, otec, brat, dedko a pradedko. 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť. Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP v Nedeci

Dňa 21. novembra 2015 zomrel 
v Orávke vo veku 85 rokov krajan

ANTON KVAŠNICA
Odišiel od nás verný čitateľ Života, 

starostlivý manžel, otec, svokor, brat, 
dedko a pradedko. Rodine zosnulého 
vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech 
odpočíva v pokoji!

MS SSP v Orávke

Dňa 27. mája 2015 zomrel vo Falští-
ne vo veku 63 rokov krajan

JOZEF HORNICZAK
Odišiel od nás čitateľ Života, sta-

rostlivý manžel, a starý otec. Rodine zo-
snulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP vo Falštíne

Dňa 03. novembra 2015 zomrel 
v Hornej Zubrici vo veku 84 rokov krajan

JULIÁN  
KOVALČÍK

Zosnulý pochádzal zo slovenskej 
uvedomelej rodiny a patril k aktívu 
hornozubrickej miestnej skupiny. Popri 
svojom najväčšom koníčku – krajčírstve 

sa pravidelne zúčastňoval krajanských podujatí a schôdzí 
a aktívne sa zapájal do krajanského diania v obci. 

Odišiel od nás dobrý a uvedomelý krajan, dlhoročný 
čitateľ Života, starostlivý otec, brat, svokor, dedko a pra-
dedko. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 05. novembra 2015 zomrela 
v Hornej Zubrici vo veku 94 rokov kra-
janka

ANNA  
SOĽAVOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou Ži-
vota. Odišla od nás drahá mama, ba-
bička, prababička a praprababička. 
Nech odpočíva v pokoji! 

Dňa 05. novembra 2015 zomrela 
v Hornej Zubrici vo veku 60 rokov kra-
janka

VLADISLAVA 
ĎURČÁKOVÁ

Zosnulá bola čitateľkou Života. 
Odišla od nás najdrahšia manželka 
a mama, babička, svokra a sestra. 
Nech odpočíva v pokoji! 

Dňa 06. októbra 2015 zomrel 
v Hornej Zubrici vo veku 63 rokov 
krajan

VLADISLAV  
KOBROŇ

Odišiel od nás dobrý krajan 
a čitateľ Života, starostlivý manžel, 
otec, syn, svokor, brat a zať. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Hornej Zubrici
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 MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Milé 
deti,

34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2015

blížia sa Vianoce, tak sme si pre vás pripravili malé vianočné prekvapenie – minikurz kreslenia. Riaďte sa 
pokynmi, vymaľovaný obrázok nám pošlite do redakcie a my vás odmeníme peknou slovenskou knižkou. 
V novembri sme odmenili: Karolínu Wnenčákovú z Kacvína a Amelku Jerdonekovú z Novej Belej.
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍMtexty a ilustrácie    Renáta Milčáková

O sladkom dobrodružstve sa rozniesol chýr po celom 
lese. Na druhý deň pán lesov poslal veveričku opäť do zám-
ku. Tentoraz ju za chvostom prenasledovali všetky veveričky 
lesa.  Zo sviežeho rána sa zrodil pekný slnečný deň a v zámoc-
kej záhrade bolo rušno. Lokaji povynášali dlhé stoly a stolič-
ky, komorné  prestreli najkrajšie obrusy, do váz povkladali 
narcisy a hortenzie, kuchári nosili misy a taniere, z ktorých 
sa parilo, kráľovský obed sa podával 
v záhrade. Veveričky sedeli v kríkoch 
a sledovali, čo sa bude diať. Onedlho 
začali prichádzať šľachti ci v klobú-
koch s perím a vyleštených čižmách. 
Oblečené mali zamatové kabáti ky so 
zlatými gombíkmi a každý prinášal 
dar zabalený v saténovom papieri. 
Ukláňali sa a lichôtkami zahŕňali iba 
jedinú bytosť v záhrade, princeznú zo 
sivého zámku. Princezná zdvorilo ďa-
kovala za dary. Potom sa všetci usadili 
a pusti li sa do slávnostného jedla. Aj 
počas obeda šľachti ci nešetrili slova-
mi chvál. Rozprávali o svojich sídlach, 
o tátošoch, na ktorých prešli cudzími 
krajmi, o zvláštnych ľuďoch, ktorých 
postretali a o nesplnených túžbach 
a snoch. Rozprávania boli také dlhé, že 
i veveričkám začalo byť dlho v kríkoch, 
a tak nenápadne povyliezali jedna po 
druhej. Veverička kmotrička vyskočila 
na princeznino plece a pošteklila ju 
po bledej tvári huňatým chvostom. 
Ostatné veveričky povyskakovali na 
šľachti cké klobúky. Šľachti ci sa pre-
ľakli, až im vidličky s napichnutým zá-
kuskom vypadli z rúk. Princezná sa rozosmiala a veveričky 
sa ešte viac rozšanti li. Poskákali po stole, ochutnávali z krá-
ľovského menu. Potom sa rozhodli odísť a keď princezná 
uvidela, že opúšťajú záhradu, rozbehla sa za nimi, aby zisti -
la, kam sa ti e rozkošné bytosti  vytrati a. Šla, prešla lúku, až 
došla k lesu. Omámila ju vôňa lesného ovocia. Naoberala si 
malín, jahôd, vdychovala vôňu ihličia, až ju čosi chňaplo za 
ruku. Bludička Vilma sa potešila novému úlovku. 

„Neboj sa ma, vitaj, ak mi povieš svoje meno, prevediem 
ťa lesom a nič sa ti  nestane,“ prehovorila k princeznej slad-
kým  hlasom.

„Som princezná zo sivého zámku, viac ti  neprezradím 
a hľadám veveričky, ktoré prišli do mojej záhrady.“

„Isteže, len poď, v lese ich býva neúrekom, len poď za 
mnou a uvidíš...“ vábila Vilma princeznú.

Medzitým kmotrička veverička už sedela na ramene 
pána lesov a do ucha mu vyšeptala všetko, čo sa v zámockej 
záhrade odohralo. V pánovom uchu ostal obraz princeznej 
zo sivého zámku s bledou tvárou. 

Bludička Vilma zaviedla princez-
nú do najtmavšieho kúta lesa, celou 
cestou jej rozprávala o obyvateľoch 
lesa, aby odpútala jej pozornosť. 
Nastal večer a z každej strany húkali 
sovy. Zvábená princezná si sadla do 
mäkkého machu  a od únavy zaspala. 

Pán lesov zjedol, čo mu škriatkovia navarili, potom prišli 
víly s husličkami, ale pánovi lesov sa nechcelo hrať, myslel 
na princeznú zo sivého zámku a rozhodol sa, že ju chce vi-
dieť.

Skoro ráno priletel havran a informoval pána lesov o no-
vej obeti  bludičky Vilmy. Keď počul, že nejde o tuláka ani 
o zberača raždia, ale že hlboko v lese spí dievčina s mali-

novou vôňou, čosi mu nahováralo, aby tentoraz neposielal 
záchrankyne kuny, ale aby sa sám vybral zisti ť, čo sa stalo. 
Vysadol na rýchleho jeleňa a v ti chosti  sa priblížil k mies-
tu, kde spala princezná zo sivého zámku. Opatrne odhrnul 
krovie a uvidel dievčinu s bledou tvárou. Dlane i ústa mala 
červené a voňavé od malín. Bola krajšia než všetky víly lesa. 
Dlho sa na ňu díval v lúči prvého ranného svetla. Na strome 
sa objavila kmotrička veverička. Zoskočila na plece pána le-
sov a pošteklila ho po tvári. Potom skočila k princeznej a ti ež 
ju pohladila huňatým chvostom. Pán lesov nepoznal nikdy 
nikoho okrem obyvateľov lesa. Skryl sa za strom a rozho-
dol sa princeznej neukázať. Princezná vstala a potešila sa, že 
našla pri sebe kmotričku veveričku. Vzala ju do svojich rúka 
a povedala:

„Zaveď ma domov, veverička, si taká milá, ostaň so 
mnou, mám krásnu veľkú záhradu, budeš mi robiť spoloč-
nosť.“

Pokračovanie v ďalšom čísle
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Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov

 MOTO A VARENIE

Model Micra sa objavil prvýkrát na automobilovom 
trhu už v roku 1982. V spomínanom roku si mohli 
priaznivci tejto japonskej značky vyberať z troch 

modelov: Micra K10, Micra Super S, Micra Super Turbo. 
Automobil sa bez 
prestávky vyrába 
dodnes, čiže už viac 
ako 30 rokov. Kon-
štruktéri automo-
bilu a manažment 
automobilky zmenil 
Micru podľa krajiny, 
v ktorej sa bude po-
užívať. Čínsky model 
sa ťažko porovná-
va s americkým. To 
isté platí pre model 
určený pre Veľkú 
Britániu a Micru vy-
rábanú pre klientov 
v Mexiku.  Počas svojho vývinu prešiel model Nissan Micra 
štyrmi generáciami svojho vývoja, pričom posledná štvrtá 
sa vyrába od roku 2010. Do nej patrí i nový Nissan Micra 
N-Tec. Svoju premiéru mal pre európskych klientov na au-
tosalóne Frankurt Motor Show 15. septembra tohto roku. 
Vozidlo Micra N-TEC disponuje živou ovládateľnosťou 
a malým polomerom otáčania. Kolesá sú z ľahkej zliatiny 
s rozmerom 16 palcov. Štýlový dizajn dopĺňajú chrómové 
zrkadlá, ktoré sú zladené s kľučkami dverí. Svižný a mo-
derný dizajn podčiarkli dymové sklá a chrómové rámčeky 
predných hmloviek. 

Malé, ekologické a mestské – to sú prívlastky  
pre Nissan Micra N-TEC Interiéru nechýba elegancia. Športový kožený volant 

s modrým prešívaním je zladený s dvojtónovým modro 
čiernym čalúnením a modrým prešívaním. Nový Micra 
N-TEC ponúka vo svojej základnej výbave systém Nissan 
Connect a nového parkovacieho asistenta. Tieto prvky 
boli predtým výsadou iba pre väčšie modely a crossove-
ry značky Nissan. Dôkladné prepracovanie vozidla potvr-

dzujú motory Nissan spĺ-
ňajúce posledné emisné 
normy EURO 6. Automobil 
bude poháňaný dvoma 
typmi zážihových moto-
rov. Prvý 1.2L s výkonom 
80 k (so spotrebou v meste  
6,1 l/100 km, mimo mesta 
4,3 l/100 km a s kombino-
vanou 5 l/100 km). Druhý 
s označením 1.2 DIG-S s vý-
konom 98 k (so spotrebou 
v meste 5,1 l/100 km, mimo 
mesta 3,6 l/100 km a s kom-
binovanou 4,1l/100 km). 
Vďaka uvedeným paramet-

rom patrí Nissan Micra N-TEC k jedným z najúspornejších 
a najekologickejších malých vozidiel na súčasnom trhu. Nie 
je to žiaden rýchlik, z 0 na 100 km dokáže zrýchliť za 11.4 s.  
Avšak pre svoj úsporný motor, elegantný a moderný dizajn 
bude o chvíľu nový Nissan Micra N-TEC súčasťou premáv-
ky v každom veľkomeste, kde sa takéto vozidlá tešia čoraz 
väčšej obľube najmä u žien. Cena základnej výbavy začína 
od 10 500 eur (44 625 PLN), čo za novinkami naplnený mo-
del a komfortný interiér nie je veľa. (pl)  

          Zdroj: www.auto-impex.sk
Foto: www.aad.sk

Marinovaná ryba
Varená ryba alebo zvyšky pečenej, vyprážanej ryby, 

ocot, soľ, 3 cibule, celé čierne korenie, bobkový list.
Pracovný postup: Očistenú, umytú a rozkúskovanú rybu 

dáme variť do vriacej osolenej vody. Musíme dávať pozor, 
aby sme rybu neprevarili, lebo by koža popukala a ryba by 
nebola chutná. Uvarenú rybu vyberieme z vody, vložíme 
do porcelánovej misy, do ktorej sme dali vodou rozriede-
ný ocot, soľ, celé čierne korenie, bobkový list a nadrobno 
krájanú cibuľu. Miesto varenej ryby môžeme použiť zvy-
šky pečenej alebo vyprážanej ryby. Takto pripravená ryba 
môže vydržať niekoľko dní.

Figové guľky
50 dkg fíg, 1 pomaranč, 20 dkg práškového cukru, kryš-

tálový cukor na obaľovanie.

Pracovný postup: Figy a pomaranč zomelieme na mä-
sovom strojčeku dvakrát, potom pridáme mletý cukor 
a dobre zmiesime. Z masy urobíme guľôčky, ktoré obalí-
me v kryštálovom cukre. Guľky dáme na porcelánovú misu 
osušiť a suché vložíme do papierových misiek.

Vanilkový koktail
4 dl mlieka, 1 žĺtok, 1 vajce, 60 dkg práškového cukru, 

1 balíček vanilkového cukru, 5 dkg čistého ľadu.
Pracovný postup: Do šľahača alebo dobre uzavretej ná-

doby dáme žĺtok, vajce, práškový cukor, vanilkový cukor 
a ušľaháme na penu. Potom pridáme za stáleho miešania 
vychladnuté prevarené mlieko a potlčený ľad a spolu ešte 
vyšľaháme.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské 
vydavateľské centrum : 2012
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Dňa 25. novembra sa v priestoroch redakcie Život 
uskutočnilo prvé žrebovanie novej rodinnej súťa-
že o štyri celodenné vstupy v hodnote 136 eur do 

Aquaparku AquaCity Poprad. Losovanie sa konalo za účas-
ti  redaktorov časopisu Život i predstaviteľov generálneho 
konzulátu SR v Krakove. Do súťaže nám prišlo celkovo 13 
odpovedí, z toho dve boli nesprávne. Výhercu vyžreboval 
generálny konzul Ivan Škorupa a je ním Karolína Radecka 
z Kacvína. Štyri celodenné vstupy do Aquaparku AquaCity 
Poprad môže využiť do 23. januára 2016.

Výherkyni gratulujeme a pripomíname, že do súťaže sa 
môžete zapojiť takým spôsobom, že správne vyriešite tri 
zadané úlohy, v dolnej časti  uvediete vaše meno a priez-
visko, stránku vystrihnete a pošlete do 23. decembra 
2015 poštou na adresu redakcie: ul. św. Filipa 7/7, 31-150 
Kraków alebo stránku naskenujete a sken zašlete na mai-
lovú adresu zivot@tsp.org.pl. Ak vyriešite správne všetky 

Veľká rodinná súťaž o lístky do Aquaparku AquaCity Poprad

 Na obrázku je najrozľahlejší slovenský hrad, ktorý je zároveň najväčším 
hradným komplexom v strednej Európe. Bol to jeden z mála hradov, ktorý v 13. 
storočí odolal nájazdom Tatárov. Vlastnilo ho viacero významných uhorských 
rodov a narodil sa tu aj uhorský kráľ Ján Zápoľský. V podhradí bol pred niekoľ-
kými rokmi vybudovaný obraz, ktorý je najlepšie viditeľný z veľkej výšky – tzv. 
geoglyf z lámaného spišského travertí nu zobrazujúci koňa z keltskej mince náj-
denej práve na hradnom návrší. Ako sa tento hrad nazýva?

úlohy, budete zapojení do žrebovania o štyri celodenné 
vstupy do Aquaparku AquaCity Poprad. Výsledky žrebova-
nia budú uverejnené v nasledujúcom čísle časopisu Život 
a lístky vám budú doručené doporučenou zásielkou.

NAPÍŠTE SPRÁVNE ODPOVEDE A VYHRAJTE!

 Vylúšti te krížovku a dozviete sa, kde je sídlo redakcie časopisu Život a generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Poľsku.
1. Zakladateľ a prvý rektor Vysokej školy múzických 

umení Ján Strelec sa narodil v spišskej obci:
2. Slovenský národovec a kňaz Franti šek Móš sa narodil v spišskej obci:

3. Podujati e Ostatki-Fašiangy sa každoročne koná v spišskej obci:
4. Slovenský básnik a výtvarník Franti šek 

Kolkovič sa narodil v oravskej obci:
5. Dni slovenskej kultúry na Orave sa v posledných rokoch konajú v oravskej obci:

6. V oravskej obci Chyžné sa narodil zakladateľ 
a prvý pokladník Mati ce slovenskej Tomáš:

 Slovensko je známe svojím prírodným bohatstvom, pri-
čom sa tu nachádza až deväť národných parkov. Napíšte ich 
názvy a priraďte ich k číslam, ktorými sú zobrazené na mape.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 
       

       
         
          

        
       

 

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

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

............................................................................................
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 W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Pielęgnacja paznokci  

Paznokcie u rąk i nóg są wytworem naskórka. Jest to zro-
gowaciała, giętka blaszka zbudowana głównie z kera-
tyny o grubości 0,5–1 mm i zawierająca ok. 18% wody. 

Paznokcie rosną z różną prędkością – ok. 3 mm miesięcznie 
u rąk i ok. 1 mm u stóp, najszybciej u osób pomiędzy 15 a 30 
rokiem życia. Z wiekiem blaszki żółkną i grubieją, stają się 
bardziej kruche i łamliwe, pojawiają się bruzdy. Na wzrost 
paznokcia ma wpływ ogólny stan zdrowia, dieta, ilość spoży-
wanych płynów, minerałów i witamin, czynniki mechaniczne 
i dziedziczne, przyjmowane leki i palenie.

Budowa paznokcia
-  macierz paznokcia (inaczej korzeń) jest miejscem, gdzie po-

wstaje płytka paznokciowa, znajduje się pod tylnym wałem 
paznokciowym, część widoczna macierzy to biały, półksię-
życowaty obłączek u dołu płytki paznokciowej 

-  płytka paznokciowa to półprzeźroczysta tkanka złożona 
z dwóch warstw: górnej gładkiej i dolnej uformowanej 
w formie listewek

-  łożysko paznokciowe, po którym przesuwa się płytka 
w miarę wzrostu

-  wolny brzeg paznokcia – część płytki ponad opuszkiem pal-
ca

-  tylne i boczne wały paznokciowe to fałdy skóry okalające 
z trzech stron płytkę

-  oskórek zwany potocznie „skórką” to wąski pasek skóry, 
chroni macierz przed infekcjami

-  obrąbek naskórkowy znajduje się pod oskórkiem, to cienka, 
bezbarwna warstwa złuszczającej się skóry, która przylega 
do płytki i stanowi wodoszczelne zabezpieczenie macierzy.

Zdrowy paznokieć ma kolor bladoróżowy, jest gładki 
i lśniący. Zmiana zabarwienia płytki, jej grubości, łamliwość, 
poprzeczne lub podłużne fałdy, objawy bielactwa (tzw. kwit-
nienie), zaczerwienienie lub obrzęk wokół paznokcia, rozdwa-
janie się paznokci, oderwanie paznokcia od łożyska może być 
objawem choroby, dlatego należy jak najszybciej skontakto-
wać się z lekarzem.

Funkcje paznokcia
-  drapanie (!)
-  ochrona przed urazami delikatnej skóry opuszków palców, 

gdzie znajdują się czułe zakończenia nerwowe; dzięki temu 
nasze dłonie mogą wykonywać tysiące precyzyjnych czyn-
ności jak chwytanie czy manipulowanie małymi przedmio-
tami, a palce mają dużą wrażliwość dotykową (czucie)

-  pomoc w diagnostyce wielu chorób wewnętrznych i cho-
rób skóry

Ochrona paznokci
-  przed urazami mechanicznymi. Uszkodzenie macierzy 

może trwale zdeformować paznokieć, oderwać płytkę od 
łożyska, w skrajnych przypadkach całkowicie zahamować 
wzrost paznokcia

-  przed substancjami toksycznymi, chemicznymi, żrącymi, 
czyszczącymi i piorącymi. Najlepszą ochroną jest używa-
nie rękawic ochronnych przy wykonywaniu prac z użyciem 
w/w środków

-  nie należy obgryzać paznokci, nie tylko ze względów es-
tetycznych, ale również zdrowotnych: zaburzenie bariery 

odpornościowej, jaką stanowi skóra i związane z tym ry-
zyko infekcji bakteryjnych i grzybiczych oraz zagrożenie 
opryszczką i zapaleniem dziąseł przez wkładanie nie zawsze 
czystych palców do ust

-  stosowanie tipsów związane jest ze spiłowaniem zewnętrz-
nej warstwy paznokcia, co osłabia płytkę i powoduje że sta-
je się ona krucha, łamliwa i matowa, natomiast użyty klej 
przenika w głąb uszkodzonej płytki niszcząc jej strukturę

-  syntetyczne lakiery do paznokci mogą powodować alergię 
kontaktową

-  zmywacze zawierające aceton niszczą płytkę paznokcio-
wą. Należy używać zmywaczy bezacetonowych, dokładnie 
zmywać całą płytkę paznokciową i nie odrywać łuszczącego 
się lakieru

-  nie należy wycinać oskórka, który stanowi naturalną ochro-
ną macierzy przed wszelkimi infekcjami i grzybicami

-  palenie papierosów powoduje żółto-brązowe przebarwie-
nia płytki paznokci

-  nieodpowiednie obuwie może być przyczyną wrastania 
i łamania się paznokci u stóp

-  brak obuwia ochronnego w czasie korzystania z basenów, 
wspólnych łazienek itp. grozi infekcjami bakteryjnymi lub 
grzybicą paznokci

Pielęgnacja paznokci
-  paznokcie obcinać cążkami, poprzecznie, na krótko i bez 

zaokrąglania
-  do spiłowania używać pilników drobnoziarnistych
-  kąpiele dłoni (patrz artykuł XI 2015) z dodatkiem 5 kropli 

olejku wpływają również korzystnie na odżywienie i rege-
nerację paznokci

-  zniszczone paznokcie można wzmocnić wmasowując przy-
gotowaną oliwkę: 2 łyżki oliwy, 2 kapsułki wit. A+E, łyżka 
soku z cytryny

-  w przypadku dużej łamliwości moczyć paznokcie w napa-
rze z kopru włoskiego (1 łyżka ziół na szklankę wrzątku)

-  blask paznokciom przywróci maseczka z miąższu cytryny, 
nałożyć na ok. 15 min.

-  matową płytkę można wypolerować francuskim środkiem: 
do łyżki oliwy dodać ½ łyżki talku lub sproszkowanej białej 
glinki, mieszać do uzyskania gładkiego kremu, który należy 
wmasować na wcześniej umyte i osuszone paznokcie, usu-
nąć nadmiar maseczki i wypolerować płatkiem kosmetycz-
nym

-  sprężystość i połysk paznokci poprawi odżywka: 4 łyżki cie-
płej oliwy wymieszać z 2 łyżkami melasy, zanurzyć paznok-
cie na ok. 20 min. lub przecierać nasączonym wacikiem

-  w przypadku suchych i łamliwych paznokci przygotować 
olejek: łyżeczka oliwy, łyżeczka oleju rycynowego, ½ łyżecz-
ki soku z cytryny; wetrzeć w paznokcie, po 5 min. usunąć 
nadmiar olejku

-  w przypadku stanów zapalnych i grzybic, jako uzupełnienie 
leczenia, można wcierać w płytkę paznokci olejek: 100 ml 
oliwy, 15 kropli olejku z drzewa herbacianego i 10 kropli 
olejku cytrynowego. AS
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Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze 
względu na wyposażenie i stan techniczny, którego po-
wierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodar-

stwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowe-
go 10 m2. Przepisy mówią tu o powierzchni pokoi, a nie 
o powierzchni użytkowej pomieszczenia. Standard takiego 
pomieszczenia przeważnie bywa obniżony, ale nie pozba-
wia go to statusu lokalu socjalnego. Za lokal nadający się 
do zamieszkania może zostać uznany tylko taki lokal, któ-
ry: posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i ustę-
pu, chociażby znajdowały się one poza budynkiem, posia-
da oświetlenie elektryczne i naturalne, posiada możliwość 
ogrzewania, posiada niezwilgocone przegrody budowla-
ne, posiada urządzenie do gotowania posiłków, posiada 
zlewozmywak.

Według ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – 
sąd musi orzec o uprawnieniu do lokalu socjalnego wo-
bec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego 
w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub 
ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką oso-
bą opiekę i wspólnie z nim zamieszkałą, obłożnie chorych, 
emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzyma-
nia świadczenia z pomocy społecznej, osoby bezrobotnej, 
osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy 
w drodze uchwały. Jednak nawet tym kategoriom osób 
nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, jeżeli mogą 
one zamieszkać w lokalu innym niż dotychczas używany. 
Z przywileju tego nie może również skorzystać osoba, któ-
ra samowolnie zajmuje dany lokal i sądownie nakazano 
jej opróżnienie lokalu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zasady współżycia społecznego to uzasadniają można 
uczynić wyjątek od powyższej zasady.

Orzekając eksmisję sąd jednocześnie wstrzymuje jej 
wykonanie do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na 
położenie opróżnianego lokalu zaproponuje eksmitowa-
nemu lokal socjalny. Do czasu otrzymania tego lokalu, 
osoby mogą pozostać w dotychczas zajmowanym lokalu 
uiszczając tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo 
innych opłat związanych z eksploatacją lokalu. Sąd może 
jednak orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu 
socjalnego w szczególności wtedy, gdy opróżnienie lokalu 
następuje wskutek wykraczania przez lokatora w sposób 
rażący przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążli-
wym korzystanie z innych lokali w budynku.

Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas 
określony, jednakże gmina ma obowiązek uwzględniać 
cele przyznawania lokali socjalnych, które zgodnie z usta-
wą koncentrują się na wsparciu rodzin ubogich i przeciw-
działaniu bezdomności. Płacony czynsz nie może przekra-
czać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego 
w gminnym zasobie mieszkaniowym. Umowa najmu może 

zostać przedłużona, jeżeli sytuacja uprawnionego nadal 
będzie uzasadniała zamieszkiwanie w lokalu przydzielo-
nym przez gminę. Zasadniczo osoba uprawniona musi 
zamieszkać w tym konkretnym lokalu, jaki zaoferowała 
jej gmina i ze względu na niedostateczną ilość lokali so-
cjalnych znajdujących się w gminnym zasobie mieszkanio-
wym nie ma możliwości zamiany na inny. Umowa dająca 
prawo do lokalu socjalnego zostanie rozwiązana w trybie 
natychmiastowym, jeśli najemca uzyska tytuł prawny do 
innego lokalu i może tego lokalu używać.

Opracowanie własne oraz na podstawie: 

- infor.pl

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

Komu lokal 
socjalny?

Zepsuty kasownik 
i nieskasowany bilet 
– kto za to odpowiada?

Za stan techniczny kasowników w środkach transpor-
tu publicznego odpowiadają przewoźnicy. Zrzucenie 
odpowiedzialności na pasażera jest w tym przypadku  

niedopuszczalne. Co więc, gdy grozi nam kara za nieskaso-
wany bilet? W przypadku awarii kasownika pasażer, któ-
ry posiada bilet, ale nie mógł go skasować, nie może być 
uznany za pasażera jadącego „na gapę”. Problem wydaje 
się prosty, lecz często można spotkać się z historiami pasa-
żerów, którzy pomimo posiadania biletu dostawali karę za 
jazdę bez biletu. Bilet co prawda został zakupiony, ale nie 
było gdzie go skasować.

Wypisanie mandatu osobie, która co prawda ma bi-
let, ale nie może go skasować z powodu awarii kasow-
ników, byłoby przerzuceniem tej odpowiedzialności na 
pasażera. Takie działanie jest niedozwolone. Takie sta-
nowisko zajął też Sąd Ochrony Konku rencji i Konsumen-
tów, który uznał, że w sytuacji gdy pasażer, nie może 
skasować biletu, ponieważ żaden kasownik nie działa, 
nie może ponosić za to odpowiedzialności. Jeżeli pa-
sażer ma bilet, a fakt jego nieskasowania wynika z awa-
rii kasowników, wtedy też nie powinien dostać kary.
Za stan kasowników odpowiada przewoźnik i to on, a nie 
pasażer, ponosi wszelkie konsekwencje takiej sytuacji. 
Co należy zrobić przy kontroli, gdy musimy się zmierzyć 
z kontrolerem, który chce nam wypisać mandat? Nieste-
ty bardzo często kontrolerzy nie zwracają uwagi na tłu-
maczenia pasażera. W przypadku kary przede wszystkim 
nie należy jej przyjmować. Warto również zadbać o to, by 
fakt uszkodzonych kasowników został w jakiś sposób udo-
kumentowany. Należy zażądać od kontrolera wzmianki na 
ten temat. Jeżeli odmówi należy zebrać dane od współpa-
sażerów, którzy będą mogli o tym fakcie zaświadczyć, jako 
świadkowie. Można również zadbać o udokumentowanie 
tego zdarzenia w inny sposób.

Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl 
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HVIEZDY O NÁS
 ZÁBAVA A HUMOR

NÁŠ TEST
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Jeden zo snov sa ti  splní. 
Všetko sa začne zaujímavou 

cestou, počas ktorej nad-
viažeš kontakty so zaujíma-

vými ľuďmi. Na ceste k splneniu 
nádejí sa ešte vyskytnú prekážky, ale 
prekonáš ich. Musíš však mať trochu 
dobrej vôle.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Začiatok bude dobrý, aj 

keď neskôr prídu kompli-
kácie. Začína ťa to čoraz 
viac unavovať. Budeš po-

trebovať veľa trpezlivosti , 
keďže to, čo môžeš dosiahnuť, stojí za 
to. Nepreceňuj prekážky, nie sú nepre-
konateľné, ako sa ti  zdá.

RYBY (19.2.-20.3.)
Viac pokoja a sebakontroly. Prí-
lišná úprimnosť a otvorenosť 
neprospieva vždy zlepšovaniu 
vzťahov. Taktom a toleranciou 

môžeš získať spoľahlivých spo-
jencov, ktorých teraz potrebuješ. Nemô-
žeš predsa všetko robiť sám.

BARAN (21.3.-20.4.)
Máš veľa nových nápa-

dov, ktoré podporujú tvoji 
spolupracovníci. Ich usku-
točnenie upevní tvoju pre-
stí ž a autoritu a otvorí nové 

možnosti . Zlepší sa aj fi nančná situácia 
a umožní ti  domáce investí cie, ktoré si 
oddávna plánoval.

BÝK (21.4.-20.5.)
Tvoje rokovania budú 

úspešné, aj keď v posled-
nej chvíli zmeníš rozhod-
nuti e, čo ti  niektorí budú 
mať za zlé, ale nakoniec 

vysvitne, že si mal pravdu. Nepočúvaj 
rady falošných priateľov, ktorí čakajú, 
aby sa ti  pošmykla noha.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Staneš sa stredobodom 

záujmu a dostaneš veľa 
rôznych pozvánok. Živý spo-
ločenský styk upevní tvoje 
postavenie v práci. Medzi 

ľuďmi, s ktorými si sa zoznámil, budú aj 
takí, ktorých pomoc môžeš potrebovať.

Máte dosť priebojnosti?
1. Dozvedeli ste sa, že zdedíte 

veľký majetok, čím sa radikál-
ne zmení vaša situácia. Čo uro-
bíte?

a/ Ste veľmi zaskočený - 1; b/ Pe-
niaze rýchlo investujete - 3; 
c/ Peniaze uložíte do banky - 2.

2.  Len dva dni vás delia od dovo-
lenky. Všetko ste si už vybavi-
li, ostali len nejaké drobnosti . 
Zrazu sa v práci vynorí niečo 
vážne, čo neznesie odklad. Ako 
zareagujete?

a/ Preložíte dovolenku - 2; b/ Bu-
dete pracovať v noci - 3; c/ Prá-
ca počká po dovolenke - 1.

3. Idete so známymi na večierok, 
kde sa vám zapáči neznámy 
muž (žena). Ako sa zachováte?

a/ Neurobíte nič - 1; b/ Hneď 
sa snažíte začať rozhovor - 3; 
c/ Čakáte na vhodnú chvíľu - 2.

4. Ponúkajú vám atraktí vnu prá-
cu s lepším platom i bytovými 
podmienkami. Musíte sa však 
rýchlo rozhodnúť a presťaho-
vať do iného mesta. Ako sa za-
chováte?

a/ Okamžite súhlasíte - 3; b/ Zvá-
žite všetky za a proti  - 2; c/ Od-
mietnete, neznášate zmeny -1.

5. Ponáhľate sa na dôležité 
stretnuti e a hrozí vám, že ho 
zmeškáte. Čo urobíte?

a/ Zastavíte prvé auto - 3; b/ Hľa-
dáte taxík - 2; Idete na autobu-
sovú zastávku - 1.

6. Ste na víkende so známymi, 
ktorí majú radi adrenalínové 
športy. Nahovárajú vás, aby ste 
si aj vy skočili na padáku...

a/ Skúsite to, láka vás všetko 
nové - 3; b/ Za nič na svete - 1; 
c/ Dlho váhate a rozmýšľate - 2. 

7. Zaujímate sa o novinky v móde 
a kozmeti ke?

a/ Zbežne a povrchne - 3; b/ Ne-
mám na to čas - 1; c/ Prispôso-
bujem sa všeobecnej móde - 2.

RAK (22.6.-22.7.)
Máš ťažkosti , ale na 

tebe záleží, ako sa ich zba-
víš. Nesťažuj sa na iných, 
problémy si zavinil sám. 
Keď si budeš plniť povin-

nosti  a dodržiavať svoje sľuby, všetko sa 
pomaly vyrieši a opäť si získaš dôveru a 
sympati u okolia.

LEV (23.7.-23.8.)
Vysvitne, že tvoje oba-

vy boli neopodstatnené. 
Osoba, na ktorej ti zále-
ží, ti  dôveruje. Snaž sa ju 
nesklamať. Urob konečne 

poriadok vo svojom pomotanom živote, 
lebo v opačnom prípade stratí š to, čo je 
najcennejšie.

PANNA (24.8.-23.9.)
Nevracaj sa tvrdohlavo 

k starým plánom, sám vieš, 
že sú nesplniteľné. Máš 
okolo seba plno možnos-
tí  prejaviť svoju iniciatí vu, 

energiu a pracovitosť. Podobne ti  radia 
aj starí dobrí priatelia, ktorí správne 
hodnoti a situáciu a dobre poznajú tvo-
je schopnosti .

VÁHY (24.9.-23.10.)
Máš dobré výsledky, ale 

snaž sa neprestávať na tom. 
Závisť okolia ti  môže zne-
príjemniť život. Budeš po-
trebovať rozvahu, ak chceš 

závistlivcov presvedčiť, že za všetky 
svoje úspechy vďačíš len svojej práci a 
schopnosti am.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Čas rýchlo uteká a to, čo 

sa ti  dnes zdá byť neriešiteľ-
ným problémom, zajtra ne-
bude dôležité. Netráp sa tým, 

čo dnes prerastá tvoje sily, lebo nič ne-
dosiahneš. Nájdi si iné pole pôsobnos-
ti , kde môžeš ukázať, čo dokážeš.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Konečne prišiel čas na odpočinok. 

Venuj ho priateľom a rodine, 
ktorú si v poslednom čase 
zanedbával. Najbližší síce 
chápu pracovné povinnos-

ti , ale tým viac si im dlžný 
trochu pozornosti . Pouvažuj aj o  zdraví, 
nie si zo železa. (ms)
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V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
prasa tlač

prosie prasa

psota šibalstvo

bieda psota

rozczulić się rozciťovať sa

zdenerwować się rozčúliť sa

pokuta pokánie

mandat pokuta

suknia šaty

spódnica sukňa

stan stav

namiot stan

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

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

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

***
Jožovi zomrela svokra a tak ho 

manželka požiadala, aby išiel podať 
smútočné oznámenie. Jožo hovorí 
obsluhujúcej: – Dobrý deň, napíšte: 
Umrela svokra.

Obsluhujúca odpovie: – Pane, ale 
do 5 slov to máte za rovnakú cenu.

Jožo odpovedá: – Heeej? Ta toto 
platí a dopíšte: Predám staršiu ško-
dovku.

***
– Prečo sme najnezávislejšou kraji-

nou v Európe?
– Lebo od nás už nič nezávisí.

***
Padol facebook. Už sú tomu dva 

dni. Ľudia s plačom a v zúfalosti vy-
behli na ulicu a so slzami v očiach 
a v ruke držiac svoje fotografie kričia:

– Páči sa ti to? No tak páči?!

***
– Aký je rozdiel medzi úradníkom 

a počítačom? 
– Počítač má väčší zmysel pre hu-

mor.

8. V obchode sa vám niečo zapáči, 
ale nemáte pri sebe dosť peňa-
zí. Myslíte aj na iné výdavky. Čo 
urobíte?

a/ Z obchodu odídete - 1; b/ Idete 
po peniaze domov - 3; c/ O ná-
kupe triezvo uvažujete - 2.

Vyhodnotenie
Do 13 bodov: Máte pokojnú  
a skromnú povahu. Nechcete byť 
objektom záujmu a odlišovať sa, 
hoci len vzhľadom, radšej sa ukrý-
vate. Vyberáte si situácie, v ktorých 
sa nemusíte predierať lakťami. 
Volíte radšej pokoj a čo najmenej 
zmien. Využívajte všetky možnosti 
a nebojte sa viac riskovať. 

Do 23 bodov: Snívate o úspechoch 
a kariére. Obľubujete zmeny, skôr 
však u iných ako u seba. Keď je riziko 
menšie, ľahko sa rozhodujete, ak 
treba riskovať viac, čakáte radu. 
Keby ste mali odvahu, mohli by 
ste viac dosiahnuť, pretože tá istá 
šanca sa nemusí viac opakovať. 

Nad 23 bodov: Ste energická  
a priebojná osobnosť a veríte si. 
Milujete riziko i nové výzvy. Rýchlo 
sa rozhodujete. Zmeny - to je váš 
život. Neznášate stagnáciu, rutinu 
a monotónnosť. Často sa však dá-
vate strhnúť a niekedy nedokážete 
odhadnúť dosah bleskových roz-
hodnutí. (ms)

Viete, prečo sa Janko Hraško ne-
môže kúpať? 

Lebo by vyklíčil.

***
Svokra poprosila zaťa, aby ju od-

viezol k lekárovi.
Doktor ju prezrie a zať sa pýta:
– Je nejaká nádej, pán doktor?!
– Bohužiaľ, je to len chrípka...

***
Anglický zákon zakazuje oženiť sa 

s vlastnou svokrou.
Typický príklad úplne zbytočného 

zákona.

***
Lord hovorí sluhovi:
– James, zabite tú muchu. Chcem 

byť sám.

***
Mladá žena príde domov k matke 

s plačom. 
– Čo je, čo sa ti stalo?, – pýta sa jej 

matka. 
– Môj manžel povedal, aby som 

išla do čerta. 
– Aha... A prečo si prišla ku mne?

***
Učiteľka napomína neposedných 

žiakov:
– A nehláste sa, keď nič neviete. Tu 

nie sme v poslaneckej snemovni.

***
Cestovatelia sa predierajú afric-

kým pralesom. Z diaľky počujú dune-
nie bubnov. Keď prídu k dedine, vidia 
čierneho muža, ako zúrivo bije do 
bubna.

– Čo sa deje? – pýta sa vedúci 
výpravy.

– Nie je voda, – odvetí bubeník.
– Privolávate teda dážď?
– Nie, inštalatéra zo susednej dedi-

ny, aby prišiel opraviť vodovod.
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Orlica Anička preletela  
16 štátov

Samička orla krikľavého Anička sa 
stala atrakciou na Slovensku i vo sve-
te. Lieta po svete a slovenskí ochraná-
ri jej pohybovanie sledujú už tri roky. 
To im umožňuje malá vysielačka, kto-
rú Anička nosí na chrbte a vďaka nej 
vedia presne, kde a kedy sa nachádza. 
Táto statočná orlica preletela už 16 
štátov. Naposledy si vybrala cestu do 

čika pozrieť i miestny futbalový zápas. 
Táto obec má reklamu, o akej ani ne-
snívala. Domáci sú na túto atrakciu 
zvyknutí a turistov táto atrakcia láka 
a často si ju chodia do Čierneho Balo-
gu obzrieť. (mh)

Ako anketa dokazuje, 
ľudia sú šťastnejší  
bez sociálnej siete facebook 

Dánsky inštitút urobil anketu 
s jednoduchou otázkou, ktorá sa týka 
miliónov obyvateľov našej planéty. 
Vedci zisťovali, ako sociálna sieť fa-
cebook znižuje šťastie ľudí, ktorí na 
tejto sieti fungujú. Práve facebook si 
vybrali preto, lebo je to jedna z naj-
navštevovanejších sociálnych sietí na 
svete. Respondenti boli podelení do 

Národného parku Kundelungu v De-
mokratickej republike Kongo. Na túto 
ďalekú cestu sa orlica Anička vybra-
la 16. septembra a celkovo preletela 
okolo sedemtisíc kilometrov vzduš-
nou čiarou. Preletela celú Európu, 
Áziu a letela aj ponad nebezpečnú 
Sýriu, Sudán, či Ugandu. (mh)

Svetový unikát v Čiernom 
Balogu 

Jedinečná atrakcia v malej obci 
Čierny Balog má úspech na celom 
svete. V priestore futbalového ihriska 
a tribúny tu totiž premáva parny vlak. 
Tento vlak premáva touto železničnou 
traťou už od roku 1914, no vtedy tam 
futbalové ihrisko nebolo. V roku 1922 
vlak nepremával, tak v tých miestach 
domáci vybudovali ihrisko. Návštev-
níci, ktorí si prídu obzrieť prírodu 
v Čiernom Balogu si teda môžu z vlá-

dvoch skupín, v prvej boli tí, ktorí na 
facebooku trávili každý deň a to celý 
týždeň. Druhou skupinou boli tí, ktorí 
neboli celý týždeň na tejto sociálnej 
sieti. Dokázalo sa to, že tí ktorí na fa-
cebooku neboli online počas celého 
týždňa, si uvedomili a dospeli k tomu, 
že svoj voľný čas plnohodnotne využi-
li v prospech svojej práce a každoden-
ných aktivít.  Celkovo sa cítili šťastnejší  
a spokojnejší sami so sebou. (mh)

Najpopulárnejšie meno 
na svete je Sofia

Práve toto meno vo väčšine jazy-
kov znie a vyslovuje sa rovnako. Po-
chádza z gréckeho jazyka, čo znamená  
múdrosť. Americká vedkyňa Laura Va-
tenberg tvrdí, že najčastejšie krajiny, 
v ktorých sa práve toto meno používa 
sú: Mexiko, Taliansko, Amerika a Rus-
ko. Ženské meno Sofia patrí medzi 25 
obľúbených mien v dvoch tretinách 
sveta, čo znamená, že rodičia ho pre 
svoje ratolesti vyberajú často. (mh)
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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


