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SZANOWNI WSPÓŁOBYWATELE, 
PRZYJACIELE Z POLSKI, DRODZY 
CZYTELNICY,

cenną ideą, jaką jest rozwijanie współpracy trans-
granicznej z  polskim miastem partnerskim Sie-
niawą, oraz wzbogacanie jej poprzez realizację 
konkretnych wspólnych projektów, zajmowałem 
się na długo przed tym, niż zdecydowałem się, by 
zacząć aktywnie działać w polityce samorządowej. 
Z biegiem czasu, a przede wszystkim dzięki korzyst-
nemu rozwojowi sytuacji, los pozwolił mi urzeczy-
wistnić moje plany i pomysły.

Na przełomie lat 2017-2018 mogłem faktycz-
nie zrealizować zaplanowany przez siebie cel. 
Pomimo licznych obowiązków zawodowych mu-
siałem podjąć ważną decyzję. Termin ogłoszenia 
naboru wniosków o  dofinansowanie projektów 
współpracy transgranicznej z  Rzecząpospolitą 
Polską zbliżał się nieubłagalnie, spełnialiśmy 
obligatoryjny warunek projektu – polski part-
ner w  zaprzyjaźnionej gminie i  mieście Sienia-
wa fizycznie istniał, a  w  głowie miałem także 
konkretną wizję projektu. Brakowało już tylko 
określenia grupy docelowej. Wtedy zaświtał mi 
pomysł, by projekt osadzić w środowisku organi-
zacji kobiecych w  partnerskich miejscowościach 
po obu stronach granicy. W  dodatku Základná 
organizácia Únie žien Slovenska (Koło Ligi Słowa-
ckich Kobiet) w  Pečovskiej Novej Vsi obchodziło 
w  2018 roku 20-lecie swojego założenia. Zwró-
ciłem się zatem do przewodniczącej organizacji 
kobiecej w naszej gminie z prośbą o pomoc. Na-
stępnie uzyskałem wsparcie polskiego partnera 
oraz Rady Gminy. Końcowym etapem było przy-

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, POĽSKÍ 
PRIATELIA, MILÍ ČITATELIA,

myšlienkou zmysluplne rozvíjať cezhraničnú spo-
luprácu s  poľským partnerským mestom Sieniawa 
a  povýšiť ju na  realizáciu konkrétnych spoločných 
projektov som sa zaoberal ešte dávno predtým, ako 
som sa rozhodol aktívne vstúpiť do komunálnej po-
litiky. Postupom času a hlavne priaznivým vývojom 
situácie mi osud doprial moje plány a myšlienky re-
álne napĺňať. 

Na prelome rokov 2017 - 2018 som mal na dosah 
reálne naplnenie mnou sledovaného cieľa. Na-
priek množstvu pracovných povinností som stál 
pred vážnym rozhodnutím. Termín vyhlásenia vý-
zvy na podporu projektov cezhraničnej spolupráce 
s  poľskou republikou sa nezadržateľne blížil, obli-
gatórnu podmienku projektu sme spĺňali - poľský 
partner v  družobnej gmine a  meste Sieniawa pre 
nás fyzicky existoval a  konkrétna vízia projektu 



PL

4

SK

gotowanie i  złożenie wniosku o  dofinansowanie 
dla projektu pod tytułem „Dziedzictwo naszych 
babek bez granic“. Wszyscy, jako główni zainte-
resowani tym przedsięwzięciem, z  niepokojem 
i  niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników oceny 
naszej pracy. Nagrodą za nasze starania było to, 
że po ocenie formalnej i  jakościowej, przyznano 
gminie Pečovská Nová Ves dofinansowanie dla 
złożonego projektu.

Dzięki wsparciu projektu ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020 powstała również niniejsza 
słowacko-polska publikacja, która przedstawia 
wybrane aspekty tradycyjnej kultury ludowej oraz 
prezentuje w  przeszłości powszechne, a  dziś już 
raczej rzadko spotykane rzemiosła. Jej częścią są 
także, ilustrowane fotografi ami, przepisy na po-
trawy regionalne, które dawniej przygotowywały 
nasze babcie i  były podstawą jadłospisu naszych 
przodków.

W  związku z  tym, że w  ramach implementacji 
projektu, obie grupy docelowe pań miały okazję 
osobiście nawzajem poznawać regionalne zwycza-
je, wspólnie przygotowywać i  kosztować potraw 
swoich babć, mogły także odnajdywać wspólne 
oraz odrębne cechy bliskich sobie słowiańskich 
kultur. W publikacji tej przedstawiono również do-
świadczenia i spostrzeżenia ze wspólnych warszta-
tów oraz spotkań, które odbyły się podczas realiza-
cji projektu.

Szczególne miejsce poświęcono w  niniejszej 
publikacji przedstawieniu obu partnerów trans-
granicznych, zarówno słowackiej gminie Pečovská 
Nová Ves, jak i polskiej gminie i miastu Sieniawa, 
ich bogatej historii, ale także współczesnym zmia-

v  mojej mysli tiež. Absentovala už iba špecifiká-
cia cieľovej skupiny. Vtedy mi svitla myšlienka 
situovať projekt do prostredia stavovských or-
ganizácií žien v  dvoch partnerských cezhranič-
ných mestách. Naviac Základná organizácia Únie 
žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi si v roku 2018 
pripomínala výročie 20 rokov od svojho založenia. 
Vtedy som oslovil predsedníčku ženskej stavovskej 
organizácie v našej obci a požiadal ju o pomoc. Na 
naplnenie nášho zámeru som postupne získal pod-
poru poľského partnera a  obecného poslaneckého 
zboru. V  konečnej fáze sme pripravili a  podali žia-
dosť o získanie nenávratných fi nančných prostried-
kov pre projekt s názvom „Dedičstvo starých mám 
bez hraníc“. Všetci hlavní protagonisti zámeru sme 
s malou dušičkou čakali a tŕpli, ako bude naša práca 
posúdená a vyhodnotená. Odmenou za naše snaže-
nie bolo rozhodnutie, že po formálnych a kvalitatív-
nych kontrolách obec Pečovská Nová Ves uspela so 
žiadosťou na fi nancovanie podaného projektu.

Vďaka podpore projektu v  rámci programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014-2020 vznikla aj táto spoločná slo-
vensko-poľská publikácia zachytávajúca vybrané 
kapitoly tradičných miestnych kultúr, prezentáciu 
v  minulosti tradičných a  dnes už viac menej oje-
dinelých remesiel. Jej súčasťou sú aj fotorecepty 
regionálnych jedál, ktoré v  minulosti pripravovali 
naše staré mamy a  tvorili jedálniček našich pred-
kov. Vzhľadom k  tomu, že v  rámci implementácie 
projektu obe cieľové skupiny žien mali osobnú 
možnosť vzájomne spoznávať regionálne zvyky, 
spoločne pripravovali a ochutnali jedlá svojich sta-
rých mám a  hľadali prienik a  osobitosti blízkych 
slovanských kultúr, knižná publikácia zachytáva aj 
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nom na lepsze oraz ich obecnemu rozwojowi. 
Oddzielną część zajmuje prezentacja obu najważ-
niejszych uczestników projektu – Základnej orga-
nizácii Únie žien Slovenska (koła Ligi Słowackich 
Kobiet) w  Pečovskiej Novej Vsi oraz partnerskiej 
organizacji kobiecej w  gminie i  mieście Sieniawa 
w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że ze względu na bogatą 
historię i dynamiczną teraźniejszość obu partnerów 
transgranicznych, ich pozytywnie rozwijającą się 
współpracę transgraniczną oraz aktywnie działa-
jące i prosperujące organizacje kobiece, obaj part-
nerzy naprawdę zasługują na wspólną słowacko-
-polską publikację.

Choć jest to druga publikacja książkowa, uka-
zująca się w  niedługim czasie, poświęcona na-
szej gminie, to jednak jest zupełnie inna. Została 
napisana w innym stylu. Jest specyficzna, przede 
wszystkim ma na celu przedstawienie konkret-
nego słowacko-polskiego projektu transgranicz-
nego oraz jego implementacji. Jestem przekona-
ny, że podczas jej lektury czytelnicy będą mogli 
zdobyć nowe wiadomości na temat zdolnych rze-
mieślników i  aktywnych członkiń organizacji ko-
biecych z  naszej okolicy, a  także wiele innych in-
formacji.

Publikacja, którą przekazujemy w  Państwa ręce, 
przedstawia naszą gminę z  innego punktu widze-
nia, poprzez jej bogatą historię, prężny współczes-
ny rozwój, przy którym nie zapominamy o dziedzi-
ctwie naszych babek.

PhDr. Jaroslav Dujava
wójt gminy Pečovská Nová Ves

skúsenosti a  postrehy zo spoločných workshopov 
a stretnutí počas realizácie projektu.

Osobitnú pozornosť v publikácii venujeme pred-
staveniu oboch cezhraničných partnerov, tak slo-
venskej obce Pečovská Nová Ves, ako aj poľskej 
gminy a  mesta Sieniawa, ich bohatej histórii, ale 
aj ich pozitívne sa meniacej a rozvíjajúcej sa súčas-
nosti. Samostatná pasáž je venovaná obom prota-
gonistom projektu – Základnej organizácii Únie 
žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi a partnerskej 
stavovskej ženskej organizácii žien v gmine a meste 
Sieniawa v Poľsku. 

Sme presvedčení, že vzhľadom na bohatú históriu 
a  progresívnu súčasnosť oboch cezhraničných part-
nerov, ich pozitívne sa rozvíjajúcu cezhraničnú spo-
luprácu a  na aktívne pracujúce a  prosperujúce žen-
ské stavovské organizácie, si obaja partneri spoločnú 
slovensko-poľskú publikáciu dozaista zaslúžia. 

Aj keď je to v  krátkom čase druhá knižná pub-
likácia o  našej obci, predsa je iná. Je písaná iným 
štýlom. Je špecifi cká, z  väčšej časti orientovaná 
a  mapujúca konkrétny slovensko-poľský cezhra-
ničný projekt a  jeho implementáciu. Verím, že aj 
napriek týmto skutočnostiam pri jej čítaní získate 
nové poznatky o zručných remeselníkoch a aktív-
nych členkách ženských organizácií z vášho okolia 
a mnohé ďalšie.

Predkladanou publikáciou predstavujeme našu 
obec z iného uhla pohľadu, bohatú na históriu, na-
predujúcu v súčasnosti a napriek tomu nezabúda-
júcu na dedičstvo našich starých mám. 

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce Pečovská Nová Ves
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VÁŽENÍ PRIATELIA,
v   tomto roku uplynie deväť rokov od chvíle, keď 
Sieniawu a  Pečovskú Novú Ves spojila partnerská 
zmluva. Ideou tejto zmluvy bolo odstraňovanie 
hospodárskych, kultúrnych a  sociálnych preká-
žok medzi našimi národmi a  porozumenie, pokoj 
a priateľstvo. Z hľadiska času, ktorý ubehol, môžem 
konštatovať, že putá priateľstva spájajúce naše 
komunity sa neustále upevňujú. Za tie roky sme 
spoznávali naše kultúry rešpektujúc politické, ná-
boženské, kultúrne a  športové postoje partnerov. 
Zúčastnili sme sa mnohých spoločných patriotic-
kých, náboženských, spoločenských a  športových 
podujatí. Nadviazali sme a  rozvíjame kontakty 
medzi spolkami gazdiniek, hasičskými zbormi či 
športovými klubmi a  deklarujeme navzájom pri-
pravenosť pre spoluprácu v  rámci výmeny skúse-
ností. Príkladom takej aktivity môže byť náš spo-
ločne realizovaný projekt, ktorého plodom je táto 
publikácia. Nájdete v nej historický náčrt Sieniawy 
a  Pečovskej Novej Vsi, galériu výrobkov ručnej vý-
roby, ktoré vznikli v rámci spoločných workshopov. 
Kniha prezentuje aj činnosť jednotlivých spolkov 
gazdiniek a  recepty, ktoré naše gazdinky pripravo-
vali vo vlastnom, domácom prostredí – rovnako zo 
sieniawského kraja, ako aj z  Pečovskej Novej vsi. 
Táto kniha ukáže podobnosti aj rozdiely v spôsobe 
prípravy jednotlivých jedál.

Som veľmi rád, že sa priateľstvo medzi našimi 
stranami tak krásne rozvinulo a verím, že budeme 
pokračovať v ďalšej plodnej spolupráci. Iba spoloč-
ne dokážeme tvoriť zjednotenú Európu a lepšie sa 
spoznať ako susedia.

Adam Woś
primátor mesta a gminy Sieniawa

 SZANOWNI PAŃSTWO,
W  tym roku mija dziewięć lat odkąd nasze gminy 
– Sieniawa i  Pečovská Nová Ves połączyła umowa 
partnerska. Ideą tejże umowy było znoszenie barier 
gospodarczych, kulturowych i społecznych pomiędzy 
naszymi narodami dla budowania porozumienia, 
pokoju i  przyjaźni. Z  perspektywy minionego czasu 
mogę stwierdzić, iż więzi przyjaźni łączące nasze spo-
łeczności coraz bardziej się umacniają. Przez te lata 
poznawaliśmy nasze kultury, respektując polityczne, 
religijne i  społeczne poglądy partnera. Uczestniczyli-
śmy w wielu wspólnych wydarzeniach patriotycznych, 
religijnych, kulturalnych i  sportowych. Nawiązaliśmy 
i  rozwijamy kontakty pomiędzy organizacjami spo-
łecznymi takimi jak koła gospodyń wiejskich, straże 
pożarne czy kluby sportowe, deklarując gotowość do 
współdziałania w  zakresie wymiany doświadczeń. 
Przykładem takiego działania może być projekt rea-
lizowany wspólnie przez nasze gminy, którego zwień-
czeniem jest niniejsza publikacja. Znajdziecie w  niej 
Państwo rysy historyczne Sieniawy i Pečovskiej Novej 
Vsi, a  także galerię wyrobów rękodzielniczych, które 
powstały w czasie wspólnych warsztatów. Zaprezento-
wany został także zakres działalności poszczególnych 
kół gospodyń oraz przepisy kulinarne na potrawy, któ-
re panie gotowały we własnych środowiskach – zarów-
no przepisy z Sieniawszczyzny, jak i z Pecovskiej Novej 
Wsi. Publikacja wskaże podobieństwa i różnice w spo-
sobie przygotowywania poszczególnych dań.

Bardzo się cieszę, że przyjaźń między naszymi gmi-
nami tak pięknie się rozwinęła i liczę na dalszą owoc-
ną współpracę. Tylko razem jesteśmy w stanie tworzyć 
zjednoczoną Europę i lepiej poznać się jako sąsiedzi. 

Adam Woś
burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
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 DZIEDZICTWO NASZYCH 
BABEK BEZ GRANIC

P
rzemyślana współpraca na wielu płaszczy-
znach zazwyczaj kończy się sukcesem. Rów-
nież w  tym przypadku nie było inaczej. Z  ini-

cjatywy dwóch partnerów transgranicznych, leżącej 
na wschodzie Słowacji - gminy Pečovská Nová Ves 
oraz polskiego miasta i gminy Sieniawa, zrodził się 
projekt pod tytułem „Dziedzictwo naszych babek 
bez granic“ współfi nansowany z Programu Współ-
pracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Sło-
wacja 2014-2020.

Tematem projektu było dziedzictwo historyczne, 
kulturowe i  przyrodnicze słowacko-polskiego po-
granicza, znajdujące się na terenie obu partnerów.

Celem, który zamierzano osiągnąć, dzięki realizacji 
poszczególnych działań projektu, było poznawanie 
różnych aspektów dziedzictwa, poprzez kreatywne 
i  interaktywne zajęcia, przyciągające zainteresowa-
nie grupy docelowej projektu, która obecnie skupia 
uwagę na innych informacjach, niż tradycje oraz hi-
storia własnych miejscowości. Ambicją projektu było, 
aby pobudzić wśród mieszkańców ciekawość oraz 
zainteresowanie kontekstem kulturowym miejsca, 
w którym żyją, skłonić ich do odkrywania jego walo-
rów, osobliwości i atutów, tworzących określoną war-
tość dodaną tych miejsc.

Oprócz podtrzymywania tradycji na obszarze sło-
wacko-polskiego pogranicza celem projektu było 
też stworzenie w  pomieszczeniach i  na zewnątrz 
Urzędu Gminy w Pečovskiej Novej Vsi stałej ekspo-
zycji tradycyjnych artefaktów oraz wydanie wspól-
nej publikacji, przedstawiającej wybrane aspekty 
tradycyjnej miejscowej kultury.

 DEDIČSTVO STARÝCH MÁM 
BEZ HRANÍC

R
acionálna spolupráca na rôznych úrovniach 
mnohokrát slávi svoj úspech. Ani v  tomto 
prípade tomu nebolo inak. Z iniciatívy dvoch 

cezhraničných partnerov – východoslovenskej 
obce Pečovská Nová Ves a  poľského mesta i  gmi-
ny Sieniawa sa zrodil projekt s názvom „Dedičstvo 
starých mám bez hraníc“ fi nancovaný z programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020. 

Projekt vychádzal z témy historického, kultúrne-
ho a prírodného dedičstva slovensko-poľského po-
hraničia, prostredia blízkeho obom partnerom. 

Zámerom, ktorý sa mal prostredníctvom jednot-
livých projektových aktivít naplniť bolo spoznávanie 
jednotlivých aspektov dedičstva, prostredníctvom 
kreatívnych a  zážitkových aktivít, ktoré smerovali 
k  zaujatiu cieľovej skupiny projektu, ktorej pozor-
nosť sa v terajšom období zameriava na iný typ in-
formácií ako sú tradície a história vlastného územia. 
Projekt mal ambíciu vzbudiť zvedavosť a  záujem 
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W ramach projektu prezentowano w formie war-
sztatów, zorganizowanych u  obu partnerów, oraz 
podczas konferencji podsumowującej projekt, któ-
ra odbyła się w Pečovskiej Novej Vsi, kulturę regio-
nalną oraz nietradycyjne rzemiosła ludowe.

Dzięki projektowi aktywne i  twórcze panie, na-
leżące do koła ÚŽS (Únie žien Slovenska – Ligii Sło-
wackich Kobiet) w  Pečovskiej Novej Vsi, otrzymały 
tradycyjne stroje kobiece, wykonane w  oparciu 
o dostępne źródła historyczne, w których będą mo-
gły aktywnie promować projekt oraz prezentować 
gminę Pečovská Nová Ves.

obyvateľov o  historický i  kultúrny kontext miesta 
kde žijú, objavovať jeho hodnoty, osobitosti a silné 
stránky, ktoré pridávajú územiu určitú pridanú hod-
notu. 

Projekt bol popri udržiavaní tradícii v slovensko-
-poľskom cezhraničnom území zameraný na reali-
záciu stálej expozície tradičných artefaktov v stálej 
expozícii v interiéri a exteriéri obce Pečovská Nová 
Ves a vytvorenie spoločnej publikácie zachytávajú-
cej vybrané kapitoly tradičných miestnych kultúr. 

Projekt prezentoval regionálnu kultúru a  netra-
dičné ľudové remeslá formou workshopov u oboch 
partnerov a  záverečnou konferenciou v  Pečovskej 
Novej Vsi. 

Vďaka projektu získali aktívne a  tvorivé ženy zo 
základnej organizácie ÚŽS v  Pečovskej Novej Vsi 
tradičné ženské odevy (kroje) spracované podľa 
dostupných historických prameňov za účelom ak-
tívnej propagácie projektu a  prezentácie obce Pe-
čovská Nová Ves.
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Z HISTORII 
I WSPÓŁCZESNOŚCI 
ZO ÚŽS (ZÁKLADNEJ 
ORGANIZÁCIE ÚNIE ŽIEN 
SLOVENSKA – KOŁA LIGI 
KOBIET SŁOWACKICH) 
W PEČOVSKIEJ NOVEJ VSI

 

P
oczątki zawsze są trudne i  nic nie jest proste. 
Jeśli jednak się chce, to wszystko się udaje. Tak 
również było z  założeniem koła Ligi Kobiet 

Słowackich w Pečovskiej Novej Vsi. Pomimo począt-
kowych niepewności i  obaw, dzięki zapałowi oraz 
wytrwałości grupy energicznych pań z pomocą ów-
czesnych władz gminy, a także we współpracy z po-
wiatowym kołem, istniejącej wtedy Demokratickej 
únie žien (Demokratycznej Unii Kobiet) w  Preszowie 
i  Sabinovie, dnia 23 stycznia 1998 r. założono koło 
Demokratycznej Unii Kobiet Słowackich w  Pečov-
skiej Novej Vsi. W  głosowaniu tajnym wybrano 
komitet, a jego pierwszą przewodniczącą została p. 
Blanka Baňasová. Od tego czasu upłynęło już, w co 
trudno uwierzyć, 21 lat.

Na początku do małego koła należało 15 pań, ale 
jego szeregi stopniowo się rozrastały i  31.12.1998 
r. było ich już 30. Pomimo że, każda z  nich praco-
wała, a  często były też matkami kilkorga dzieci, 
to nie brakowało im zapału, chęci i  pomysłów. Od 
początku chętnie spotykały się nie tylko przy oka-
zji różnych własnych działań, ale pomagały także 
w  przygotowywaniu imprez organizowanych przez 
gminę. Organizacja kobieca w  naszej gminie pro-
wadziła różnorodną działalność w  wielu dziedzi-

 Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI 
(ZO ÚŽS)  ZÁKLADNEJ 
ORGANIZÁCIE ÚNIE ŽIEN 
SLOVENSKA V PEČOVSKEJ 
NOVEJ VSI

K
aždý začiatok je ťažký, nič nie je jednoduché. 
Ale keď je vôľa a chuť, všetko sa dá. Tak to bolo 
aj so založením Základnej organizácie Únie 

žien Slovenska v  Pečovskej Novej Vsi. Napriek pr-
votným neistotám a obavám, ale vďaka úvodnému 
nadšeniu  a  horlivosti skupiny odhodlaných žien 

Foto: Simona Tallová
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nach. Od kulturalno-społecznej przez sportową aż 
po sferę religijno-duchową. Po powstaniu koła jego 
członkinie zorganizowały kurs zdobienia pierników, 
prowadzony przez mistrzynię w  tym fachu - p. mgr 
Martę Nemcovą. Piernikowe serduszka, zdobione rę-
kami „aktywnych“ pań, mogły z  radością podziwiać 
uczestniczki gminnych obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet w 1998 r. Od tego czasu panie pie-
kły pierniki także na różne inne okazje. Już w kwiet-
niu tego samego roku roztoczyły stałą opiekę nad 
dziś już nieistniejącym parkiem gminnym przed ów-
czesnym ośrodkiem kultury, w którym przez kilka lat 
sadziły i  pieliły rośliny, pomimo braku zrozumienia 
ze strony niektórych przechodniów. Nie zniechęcało 
ich to, robiły to dla wszystkich i sprawiało im radość, 
że mają swój wkład w upiększanie gminy.

Od wiosny do jesieni organizowały wycieczki 
turystyczne połączone ze zbieraniem leczniczych 
roślin, pieczeniem kiełbasy, poznawaniem uroków 
Słowacji. W  miesiącach jesiennych i  zimowych or-
ganizowały wyjazdy na spektakle teatralne i seanse 
fi lmowe. Trudnym egzaminem dla członkiń koła był 
pierwszy Jarmark w  Pečovskiej Novej Vsi, który od-
był się w  sobotę 12.09.1998 r. Włączyły się w  niego 
na różne sposoby: piekły i  sprzedawały pierniki na 
własnym stoisku, przygotowały stoisko z robótkami 
ręcznymi, wykonywanym przez swoje członkinie, na 
którym ich prace można było nie tylko obejrzeć, ale 
też zakupić, zaaranżowały także wystawę owoców 
i warzyw, a jakby tego jeszcze było mało, podjęły się 
prowadzenia bufetu na dyskotece podczas jarmar-
ku. Od tamtego czasu aż do dzisiaj, nie może się bez 
nich obyć żaden Jarmark w Pečovskiej Novej Vsi.

W  kolejnych latach organizowały kursy zdobie-
nia pisanek i  szydełkowania, prowadzone przez 

s pomocou niekdajšieho vedenia obce v spolupráci 
s  okresnou organizáciou vtedajšej Demokratickej 
únie žien v  Prešove a  Sabinove bola dňa 23. ja-
nuára 1998 založená Základná organizácia DÚŽS 
v  Pečovskej Novej Vsi. V  tajnom hlasovaní bol 
zvolený výbor a prvou jeho predsedníčku sa stala 
p. Blanka Baňasová. Od tej doby ubehlo už neuve-
riteľných 21 rokov.

Na začiatku mala organizácia 15 členiek, ale jej 
rady sa postupne rozrastali a k 31.12.1998 ich bolo už 
30. Napriek tomu, že každá z  nich bola zamestna-
ná, prípadne bola aj matkou viacerých detí, ochota, 
chuť a  nápady im nechýbali. Od začiatku sa rady 
stretávali nielen pri rôznych vlastných aktivitách, 
ale podieľali sa aj na príprave obcou usporadúva-
ných akcií. Činnosť ženskej stavovskej organizácie 
v obci bola rôznorodá a zahŕňala viacero oblastí. Od 
kultúrno-spoločenskej cez športovú a  turistickú až 
po oblasť nábožensko-duchovnú. Po vzniku orga-
nizácie pre jej členky zorganizovali kurz zdobenia 
medovníkov pod vedením p. Mgr. Marty Nemcovej, 
majsterky v  zdobení medovníkov. Medovníkové 
srdiečka z  rúk „aktívnych“ žien potešili účastníčky 
obecných osláv MDŽ v roku 1998. Od tej doby ženy 
piekli medovníky aj na rôzne iné príležitosti. Už 
v apríli toho istého roku si vzali do trvalej starostli-
vosti dnes už neexitujúci obecný park pred vtedaj-
ším kultúrnym strediskom, ktorý niekoľko rokov 
vysádzali, okopávali aj napriek nepochopeniu nie-
ktorých okoloidúcich. Neodradilo ich to, robili to 
pre všetkých a tešilo ich, že aj takto prispeli k skráš-
leniu obce.

Od jari do jesene organizovali turistické vychádz-
ky spojené so zberom liečivých rastlín, opekačkou, 
výlety za krásami Slovenska, v  jesenných a  zim-
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p.  Márię Matisovską, przygotowały wystawę pisa-
nek oraz robótek ręcznych o  tematyce wielkanoc-
nej. Ich pomysłem było zorganizowanie w  ramach 
jarmarku konkursu na najpiękniejszy balkon, ogród 
i  ogródek przed domem. Nadal organizowały wy-
cieczki nie tylko na Słowację, ale również za grani-
cę. Ogromną popularnością cieszyły się wyjazdy na 
Europejskie Dni Rzemiosł Ludowych do Kieżmarku, 
zagraniczne wycieczki do Polski (Kraków-Łagiew-
niki, Zakopane, Krynica, Niedzica). We współpracy 
z powiatowym kołem ÚŽS w Sabinovie już dwa razy 
wyjechały na wczasy do Bułgarii. Z dobrym przyję-
ciem przez członkinie spotkało się zorganizowanie 
wyjazdu na kąpielisko termalne w Podhájskiej.

Z racji tego, że kultura i zabawa nie są obce „aktyw-
nym“ paniom, uczestniczyły one nie tylko w różnych 
przedstawieniach oraz wydarzeniach kulturalnych, 
ale same zorganizowały Zabawę Katarzynkową, ina-
czej zwaną Zapustową. Aktywnie włączały się w im-
prezy gminne, na które przygotowywały programy 
artystyczne, przykładem może być wydarzenie zaty-
tułowane „Szacunek dla starszych“, na którym przed-
stawiły scenkę „Darcie pierza“. Występowały również 
podczas zapustów, a  w  ramach lata kulturalnego 
przygotowały kilka występów na niedzielne popołu-
dnia, podczas których można było usłyszeć wiersze 
i piosenki, a także zobaczyć scenki w wykonaniu pań, 
należących do koła. Czymś oczywistym stała się ich 
pomoc w  przygotowywaniu benefi sowych koncer-
tów, obrzędów zapustowych, obchodów Dnia Kobiet, 
pierwszomajowego Biegu po zdrowie, rajdu rowe-
rowego ścieżką Dolina Czergowa, obchodów Dnia 
Dziecka, gminnego Dnia Sportu, Przeglądu Kół Eme-
rytów Prebudená jeseň (Przebudzona Jesień), kier-
maszów bożonarodzeniowych. Wielokrotnie brały 

ných mesiacoch navštevovali divadelné a  fi lmové 
predstavenia. Zaťažkávacou skúškou pre členky 
základnej organizácie bol prvý Pečovskonovoveský 
jarmok, ktorý sa konal v  sobotu 12.9.1998. Tam sa 
zapojili viacerými aktivitami: piekli a predávali me-
dovníky vo vlastnom predajnom stánku, pripravili 
a prezentovali výstavný a predajný stánok s ručný-
mi prácami členiek, pripravili a  inštalovali výstavu 
ovocia a zeleniny, a aby toho nebolo málo zobrali si 
na starosť aj bufet na jarmočnej diskotéke. Od tej 
doby až doposiaľ sa bez nich nezaobíde ani jeden 
Pečovskonovoveský jarmok.

V nasledujúcich rokoch zorganizovali kurzy zdo-
benia kraslíc a  háčkovania pod vedením p. Márie 
Matisovskej, pripravili výstavku kraslíc a  ručných 
prác s  veľkonočnou tematikou. V  rámci jarmoku 
prišli s nápadom súťaže o najkrajší balkón, záhrad-
ku a  predzáhradku. Pokračovali v  usporadúvaní 
výletov nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. 
Veľkej obľube sa tešili návštevy Dní európskych ľu-
dových remesiel v Kežmarku a zahraničné zájazdy 
do Poľska (Krakow-Lagiewniky, Zakopané, Krynica, 
Niedzica). V  spolupráci s  Okresnou organizáciou 
ÚŽS v  Sabinove sa dvakrát zúčastnili pobytového 
zájazdu v Bulharsku. Dobrú odozvu medzi členka-
mi organizácie mala aj návšteva termálneho kúpa-
liska v Podhájskej.

Keďže „aktívnym“ ženám nie je kultúra a zábava 
vôbec cudzia, nielenže navštevovali rôzne kultúrne 
predstavenia a podujatia, ale samé pripravili Kata-
rínsku resp. Fašiangovú zábavu. Aktívne sa zapá-
jali do obecných akcií, na ktoré pripravili program, 
napríklad na podujatie „Úcta k starším“, kde vystú-
pili so scénkou „Páračky“. Vystúpili aj vo fašiango-
vom programe, v rámci kultúrneho leta, kde pripra-



PL

12

SK

również udział w  konkursie recytacji poezji i  prozy 
Vansovej Lomnička.

Odrębną sferą działalności koła były przedsięwzię-
cia o charakterze religijnym i duchowym. W kościele 
św. Andrzeja w Pečovskiej Novej Vsi przygotowywa-
ły akademie z okazji różnych świąt – Wielkiej Nocy, 
Dnia Matki, Zaduszek, Bożego Narodzenia oraz licz-
nych uroczystości maryjnych. Wspólnie z  Młodzie-
żowym Chórem Kościelnym organizowały też Drogi 
Krzyżowe i  Drogi Światła. Od wielu lat szczególną 
uwagę poświęcają Przeglądowi Młodzieżowych 
i  Dziecięcych Chórów Kościelnych z  terenu gminy 
oraz bliskiego sąsiedztwa, który same organizują od 
2000 roku. Przegląd ten odbywa się 15  sierpnia ku 
czci Matki Boskiej. Niestety w ostatnim czasie w oko-
licznych miejscowościach spada zainteresowanie 
kontynuowaniem tej tradycji.

W  każdym roku największym wyzwaniem dla 
koła kobiet w naszej gminie jest Jarmark w Pečov-
skiej Novej Vsi. Od kilku lat nasze panie przygoto-
wują wystawę owoców, kwiatów i  warzyw. Już do 
wielu lat częścią jarmarku jest „Babina kuchňa“ 
(Babcina Kuchnia), ale żeby nie świeciła ona pust-
kami w sobotę podczas jarmarku, „aktywne“ panie 
muszą już w  piątek przygotować niemal wszystko 
do sobotniej sprzedaży. Pieką tradycyjne drożdżo-
we pagáče (bułeczki), rolady, szarlotki i  serniki oraz 
inne słodkie przysmaki. Przybywający na jarmark 
zajadają się ich kapuśniakiem. W sobotę natomiast 
panie gotują mačankę (regionalną potrawę w postaci 
zupy-sosu), której z roku na rok schodzi coraz więcej 
oraz ziemniaczane lokše i sódovníky (placki i podpło-
myki), które znikają w  mgnieniu oka. Ugotowane 
oraz upieczone potrawy same sprzedają w  stylo-
wej „Babcinej Kuchni“. Wspominając o  jarmarku, 

vili viaceré nedeľné kultúrne popoludnia, v ktorých 
zazneli básne, piesne a scénky v podaní členiek or-
ganizácie. Samozrejmosťou sa stala pomoc pri be-
nefi čných koncertoch, fašiangoch, oslavách MDŽ, 
prvomájovom behu zdravia, prejazde cyklotrasou 
Dolina Čergova, oslavách Dňa detí, obecného Dňa 
športu, prehliadke Klubov dôchodcov Prebudená 
jeseň a Vianočných trhoch. Niekoľkokrát sa zapoji-
li aj do súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej 
Lomnička.

Osobitnú oblasť činnosti základnej organizácie 
tvorili náboženské a  duchovné aktivity. V  kostole 
sv. Ondreja v  Pečovskej Novej Vsi pripravili akadé-
mie k  rôznym sviatkom – Veľká noc, Deň matiek, 
Pamiatka zosnulých, Vianoce a  viaceré mariánske 
akadémie. Spolu s  mládežníckym cirkevným zbo-
rom to boli krížové cesty a  Cesty svetla. Osobitnú 
pozornosť dlhé roky venujú prehliadke mládežníc-
kych a detských cirkevných zborov z obce a blízkeho 
okolia, ktorej tradíciu založili v roku 2000. Táto pre-
hliadka je situovaná na termín 15. septembra k úcte 
Panny Márie. Žiaľ, v  poslednom období sa stráca 
záujem okolitých obcí o pokračovanie v začatej tra-
dícii.

Najnáročnejšou akciou pre organizáciu žien 
v  obci je každoročne Pečovskonovoveský jarmok. 
Niekoľko rokov realizovali výstavu ovocia, kvetov 
a  zeleniny. Už dlhé roky je súčasťou jarmoku aj 
„Babina kuchňa“ a aby tá v sobotu na jarmoku ne-
zívala prázdnotou, „aktívne“ ženy už v piatok musia 
nachystať takmer všetko na sobotňajší predaj. Pečú 
tradičné kysnuté pagáče, záviny, jablkové a  tvaro-
hové rezy a iné sladké pochúťky. Veľkej obľube náv-
števníkov jarmoku sa teší ich kapustnica. V sobotu 
zase varia mačanku, ktorej spotreba je z roka na rok 
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nie możemy zapomnieć o  „złotych rękach“ jednej 
z członkiń koła, która nie ma sobie równych w pie-
czeniu drożdżowych ciast. Kołacze upieczone przez 
p. Helenę Pavolovą smakują najlepiej.

Mówiąc o tradycyjnej kuchni, nie można nie wspo-
mnieć o  przekazaniu przepisów kuchni słowackiej 
przez członkinie koła. Przepisy te znalazły się we 
wspólnej Słowacko-polskiej książce kucharskiej, wy-
danej w  2011 roku przez Urząd Gminy w  Pečovskiej 
Novej Vsi oraz polskie miasto partnerskie Sieniawę.

Imprezą, którą od 2010 roku członkinie koła same 
organizują dla dzieci z  naszej gminy jest Dziecięcy 
Karnawał, odbywający się w czasie zapustów. Na nim 
dzieci mogą się do woli wybawić, wytańczyć i poka-
zać piękne pomysłowe maski. Panie przygotowują 
dla dzieci urozmaicony program, konkursy, dysko-
tekę oraz poczęstunek. Liczny udział dzieci świadczy 
o tym, że impreza cieszy się dużym powodzeniem.

Każdego roku końcem czerwca panie przygo-
towują dla wnucząt członkiń koła piknik na łonie 
natury po nazwą Kończy się szkoła, lato woła. Jest to 
popołudnie pełne zabaw i  konkursów, połączone 
z  przejażdżkami na koniach, pieczeniem słoniny 
i kiełbasek, poczęstunkiem oraz słodkimi nagroda-
mi dla wszystkich uczestniczących w nim dzieci.

Działalnością koła zarządza komitet, na czele któ-
rego stoi przewodnicząca, a od 2006 roku do chwili 
obecnej funkcję tę pełni p. Mária Čekanová. Członki-
nie ZO ÚŽS regularnie spotykają się na zebraniach 
komitetu oraz zebraniach członkowskich. W każdym 
roku odbywa się doroczne walne zebranie, na któ-
rym raz na cztery lata wybierana jest przewodniczą-
ca i nowy komitet. Panie uczestniczą w spotkaniach 
przy różnych innych okazjach, podczas których naj-
częściej przygotowują się do kolejnych imprez.

vyššia a zemiakové lokše a sódovníky, ktoré idú na 
dračku. Navarené a napečené jedlá sami predávajú 
v štýlovej „Babinej kuchni“. Ak spomíname jarmok, 
je potrebné vyzdvihnúť „zlaté ruky“ jednej z členiek, 
ktorá je pri jarmočných kysnutých koláčoch jedno-
ducho nenahraditeľná. Koláče z rúk p. Heleny Pavo-
lovej chutia najviac.

V súvislosti s tradičnou kuchyňou nemôžeme ne-
spomenúť poskytnutie receptov slovenských jedál 
členkami organizácie do spoločného Slovensko-
-poľského receptára vydaného v  roku 2011 Obec-
ným úradom v Pečovskej Novej Vsi a poľským dru-
žobným mestom Sieniawa.
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Z inicjatywy przewodniczącej, p. Márii Čekanovej, 
jesienią 2015 r. kalendarz imprez kulturalno-inte-
gracyjnych w gminie wzbogacił się o nową pozycję 
pod nazwą Jablučkové slávnosti (Święto Jabłek), któ-

ra szybko wpisała się w  życie mieszkańców naszej 
gminy oraz okolicy. Impreza ta jest bardzo popular-
na i  trudno ją sobie wyobrazić bez niezastąpionej 
pomocy lokalnego koła przy jej organizacji. Panie 
każdego roku mają nowe pomysły i  wprowadzają 
urozmaicenia.

Zapusty w  Pečovskiej Novej Vsi są połączo-
ne z  gminnym świniobiciem, które odbywa się 
w  ostatnią sobotę karnawału, ale nie mogą się 
także obejść bez pączków z konfi turą tzw. „kreplí“, 

Vlastnou akciou členiek základnej organizácie 
pre deti v  obci je od roku 2010 Detský karneval, 
ktorý sa koná vo fašiangovom období, aby sa deti 
mohli dosýta vyhrať, vytancovať a  predviesť krás-
ne nápadité masky. Pre deti zabezpečujú rôznorodý 
program, súťaže, diskotéku a občerstvenie. Ocenení 
sú všetci mladí účastníci karnevalu a ich masky. Bo-
hatá účasť detí je znakom toho, že karneval sa teší 
veľkej obľube. 

Každoročne koncom júna pripravujú pre vnúčatá 
členiek piknik v prírode pod názvom Končí škola, leto 
volá, popoludnie plné hier a súťaží spojené s jazdou 
na koni, opekaním slaniny a  špekáčikov, občerstve-
ním a sladkou odmenou pre všetky zúčastnené deti.

Činnosť organizácie riadi výbor na čele s predsed-
níčkou, ktorou sa v roku 2006 stala p. Mária Čekano-
vá a je ňou až doposiaľ. Členky ZO ÚŽS sa pravidel-
ne stretávajú na výborových a členských schôdzach. 
Každoročne sa koná výročná členská schôdza, na 
ktorej sa raz za štyri roky volí predsedníčka a nový 
výbor. Ženy sa stretávajú aj na posedeniach pri rôz-
nych príležitostiach, na týchto sa v prevažnej miere 
pripravujú na ďalšie akcie. 

Z  podnetu predsedníčky p. Márie Čekanovej 
v  spolupráci s  obcou v  jeseni 2015 pribudlo do 
programu kultúrno-spoločenských podujatí v  obci 
nové podujatie s  názvom Jablučkové slávnosti, 
ktoré sa rýchlo udomácnilo medzi pečovčanmi 
a obyvateľmi blízkeho regiónu. Akcia sa teší veľkej 
obľube. Pri jeho organizovaní je pomoc žien zo zá-
kladnej organizácie neodmysliteľná a  nenahradi-
teľná. Každoročne prichádzajú s  novými nápadmi 
a spestreniami.

Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi spojené s obecnou 
zabíjačkou v poslednú fašiangovú sobotu si nevieme 

Foto: Simona Tallová
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smażonych przez członkinie organizacji kobiecej 
z naszej gminy.

W  ostatnich latach panie aktywnie pomagają 
w  organizowaniu 18-kilometrowego pierwszoma-
jowego Biegu po zdrowie pod nazwą Pečovskonovo-
veský šľapák. Nie wstydzą się nawet założyć kami-
zelki odblaskowe, by jako organizatorki kierować 
ruchem na drogach w gminie.

Być może czytając ten tekst doszliście Państwo 
do wniosku, że opis działań koła Ligi Kobiet Sło-
wackich w  Pečovskiej Novej Vsi jest nierealny, ale 
to wszystko prawda. Chcieliśmy pokazać barwność 
i  różnorodność tego, czym się zajmują. Liczba 
członkiń koła z biegiem czasu ustaliła się, a granica 
ich wieku ciągle rośnie, ale takie kobiety naprawdę 
są wśród nas. Nigdy nie odmawiają, gdy potrze-
bujemy ich pomocy. Zawsze są pomocne, oddane, 
punktualne i  wytrwałe. Pomimo swojego wieku 
częstokroć mogą swoim podejściem i  postawą za-
wstydzić młodsze pokolenie mieszkańców gminy. 
Na ich czele stoi aktywna, niestrudzona oraz od-
dana przewodnicząca, której pomaga komitet koła 
i w pełni zasłużyły sobie na określenie, które padło 
z ust wójta gminy „nasze aktywne“ panie. Za swoje 
niezliczone przedsięwzięcia oraz znaczący wkład 
w rozwój gminy Pečovská Nová Ves zostały uhono-
rowane Nagrodą Wójta Gminy za rok 2018.

Aktywnym paniom z Pečovskiej Novej Vsi życzy-
my dobrego zdrowia, wiele sił do dalszej twórczej 
pracy, pomysłowości i  zapału. Z  radością powita-
łyby w  swoich szeregach młodą krew, dlatego też 
Miłe Panie, jeśli coś z tego, o czym tu napisano zain-
teresowało Was, macie ciekawe pomysły i potrzebę, 
że by zrobić coś dla siebie, a  przede wszystkim dla 
innych, chętnie przyjmą Was do swojego grona.

predstaviť bez šišiek s lekvárom „kreplí“ napečených 
členkami ženskej stavovskej organizácie v obci.

V  posledných rokoch aktívne pomáhajú obci pri 
organizácií 18 km dlhého prvomájového behu zdra-
via s  názvom Pečovskonovoveský šľapák. Neštítia 
sa obliecť si ani reflexnú vestu a ako usporiadateľky 
riadia a odkláňajú dopravu na miestnych komuni-
káciách v obci.

Možno ste z predchádzajúcich riadkov nadobudli 
dojem, že výpočet činností členiek Základnej orga-
nizácie Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi je 
nereálny, ale opak je pravdou. Chceli sme poukázať 
na pestrosť a rôznorodosť aktivít ich činnosti. Počet 
členiek základnej organizácie sa časom ustálil, ich 
veková hranica rastie smerom na hor, ale naozaj ta-
kéto ženy žijú medzi nami, nikdy nepovedia nie, keď 
potrebujeme ich pomoc sú nápomocné, odhodla-
né, dochvílne a  húževnaté. Napriek svojmu veku 
častokrát svojim prístupom a  nasadením predčia 
mladšiu generáciu obyvateľov obce. Na svojom 
čele majú akčnú, neúnavnú a horlivú predsedníčku, 
ktorej pomáha výbor organizácie a nie zadarmo si 
z úst starostu obce vyslúžili prívlastok naše „aktív-
ne“ ženy. Za svoje početné aktivity a značný prínos 
k rozvoju obce Pečovská Nová Ves im starosta obce 
udelil Cenu starostu obce za rok 2018. 

Aktívnym ženám z  Pečovskej Novej Vsi prajeme 
pevné zdravie, veľa síl do ďalšej tvorivej práce, ná-
paditosť a  húževnatosť. Vo svojich radoch by radi 
uvítali novú mladú krv, preto milé dámy, ak vás nie-
čo z  uvedeného oslovilo, máte zaujímavé nápady 
a chuť urobiť niečo pre seba a hlavne pre iných, rady 
vás medzi sebou privítajú. 
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SPOLKY GAZDINIEK 

S
polky gazdiniek sú spoločenské organizácie, 
ktoré v  Poľsku pôsobia už viac ako 150 rokov. 
Na území Gminy Sieniawa začali byť znovu ak-

tívne po roku 2000. Dnes v každej obci našej gmi-
ny v: Czercach, Czerwonej Woli, Dobrej, Dybkowe, 
Leżachowe, Paluchach, Piganach, Rudce, Sieniawe 

a  Wylew e pôsobia organizácie, ktoré zoskupujú 
ženy aktívne sa zapájajúce do života lokálnej spo-
ločnosti. Čoraz častejšie sa do činnosti spolkov za-
pájajú aj muži. Členovia týchto organizácií sa zao-
berajú predovšetkým udržiavaním lokálnej ľudovej 
tradície a kultúry, zachovávaním miestnych zvykov 
a  aktívnym angažovaním sa v  kultúrnych poduja-
tiach v gmine. 

Panie zo spolkov gazdiniek sú skutočnými sopka-
mi energie s nezvyčajnými talentami. Svojím zaan-
gažovaním a energiou ohurujú miestnu spoločnosť 
a  rozsah aktivít, ktorým sa venujú, je nesmierne 

 KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

K
oła Gospodyń Wiejskich to organizacje 
społeczne, które w  Polsce działają już od po-
nad 150 lat. Na terenie Gminy Sieniawa koła 

zaczęły reaktywować swoją działalność po 2000 
roku. Dziś w  każdej miejscowości naszej gminy 
w: Czercach, Czerwonej Woli, Dobrej, Dybkowie, 

Leżachowie, Paluchach, Piganach, Rudce, Sieniawie 
i Wylewie istnieją organizacje skupiające aktywne 
kobiety działające na rzecz lokalnej społecznoś-
ci. Coraz chętniej w  szeregi kół wstępują również 
panowie. Członkowie tych organizacji zajmują 
się przede wszystkim dbaniem o  lokalną tradycję 
i  kulturę ludową, pielęgnowaniem miejscowych 
zwyczajów oraz aktywnym udziałem w  gminnych 
wydarzeniach kulturalnych. 

Panie z  kół gospodyń wiejskich to prawdziwe 
wulkany energii i niezwykłe talenty. Swoim zaanga-
żowaniem i  energią zarażają lokalną społeczność, 
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bohatý: od kuchyne, cez ľudové remeslá po ume-
leckú tvorivosť. 

Každý rok sa členovia spolkov zúčastňujú pre-
hliadok koledníckych spolkov, ktoré zachovávajú 
zvyky spojené s  koledami. Aktívne sa zapájajú 
do organizácie a  priebehu gminných slávností 
– starajú sa nielen o  umeleckú časť, počas kto-
rej prezentujú ľudové výrobky, ale vlastnoručne 
pripravujú tradične bohato zdobené a originálne 
dožinkové vence. Miestne spolky gazdiniek sa 
ochotne zapájajú do charitatívnych akcií prípra-
vou rôzneho občerstvenia, zisk z  predaja putuje 
tým, ktorí to potrebujú. Gazdinky sú dokonalé 
kuchárky. So svojimi znalosťami sa ochotne po-
delia počas kulinárskych workshopov organizo-
vaných v spolupráci s kultúrnym centrom. Dbajú 
tiež o  tradičné jedlá, dodržiavajúc  ich pôvodnú 
prípravu, ale sú otvorené aj novým chutiam. Tre-
ba dodať, že niekoľko tradičných jedál sa nachá-
dza aj v Zozname tradičných produktov vedenom 
Ministerstvom pôdohospodárstva a  rozvoja vi-
dieka. Okrem toho neraz reprezentujú gminu na 

a  zakres działań jakie podejmują jest bardzo bo-
gaty: od kulinariów, przez rękodzieło po aktywność 
artystyczną. 

Corocznie członkowie kół biorą udział przegląd-
zie grup kolędniczych, pielęgnując piękny zwyczaj 
kolędowania. Aktywnie włączają się w organizację 
i obchody Dożynek Gminnych – panie nie tylko dba-
ją o  część artystyczną, podczas której prezentują 
utwory ludowe, ale własnoręcznie przygotowu-
ją tradycyjne, bogato zdobione i  niepowtarzalne 
wieńce dożynkowe. Koła Gospodyń Wiejskich chęt-
nie włączają się w akcje charytatywne, przygotowu-
jąc różnorodne przysmaki, a  zysk z  ich sprzedaży 
przeznaczają dla potrzebujących. Panie są dosko-
nałymi kucharkami. Swoimi umiejętnościami 
chętnie dzielą się podczas warsztatów kulinarnych 
organizowanych przy współpracy z centrum kultu-
ry. Pielęgnują zarówno tradycyjne potrawy, dbając 
o  ich klasyczne wykonanie, ale są też otwarte na 
nowe smaki. Warto dodać, że kilka z  tradycyjnych 
potraw znalazło się Liście Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto niejed-
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nokrotnie reprezentują gminę w  różnego rodzaju 
przeglądach artystycznych i kulinarnych. 

Wielu działaczy kultywuje rękodzieło ludowe, 
tworząc piękne, niekomercyjne wyroby. Panie 
pięknie haftują, szydełkują, robią kwiaty z krepiny 
i bibuły, tworzą oryginalne ozdoby świąteczne sto-
sując różne techniki m.in. decoupage, quilling. 

umeleckých a kulinárskych podujatiach rôzneho 
druhu. 

Mnoho aktérov kultivuje ľudové remeslá vytvá-
rajúc krásne nekomerčné výrobky. Krásne výšivky, 
čipkované dekorácie, kvety z  krepového papiera, 
originálne sviatočné ozdoby vyrobené rôznymi 
technikami, napr. decoupage, quilling. 
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CHARAKTERYSTYKA 
GEOGRAFICZNA GMINY 
PEČOVSKÁ NOVÁ VES

W
spółrzędne geografi czne Pečovskiej 
Novej Vsi to 49º07´20´´szerokości 
i  21º02´29´´ długości geografi cznej, co 

oznacza, że leży na tym samym południku, który 
przechodzi przez stolicę Polski – Warszawę.

Gmina Pečovská Nová Ves zajmuje powierzch-
nię 11,75 km² i  położona jest przede wszystkim na 
terenie Międzygórza Spisko-Szaryskiego, a zachod-
nia jej część sięga aż do najbardziej wysuniętej na 
wschód części pasma Bachurni.

Gmina Pečovská Nová Ves leży nad środkową 
częścią biegu rzeki Torysy. Ze  szczytu Kohúta wi-
doczna jest tylko częściowo, ponieważ przez gęstą 
szatę roślinną, pokrywającą strome zbocza Bachur-
ni, prześwituje jedynie część światła, odbijającego 
się od dachów budynków mieszkalnych. Uwarun-
kowanie geografi czne położenia gminy Pečovská 
Nová Ves jest w oczywisty sposób związane z prze-
pływającym tędy ciekiem wodnym. Rzeka Torysa, 
widoczna ze szczytu Kohúta od strony wsi Krivany, 
jest ukryta w pasie nadbrzeżnych krzaków oraz ro-
ślinności drzewiastej, które miejscami tworzą szer-
szy pas miękkich podmokłych zarośli. W Pečovskiej 
Novej Vsi szerokość tego łęgu dochodzi nawet do 
stu metrów. W związku z tym tylko trzy stawy rybne 
przy południowo-wschodnim skraju Lipan świad-
czą o bliskości koryta rzecznego Torysy.

Rzeka Torysa, mająca długość 129 km i powierzch-
nię dorzecza 1  349 km², jest najważniejszym lewo-
stronnym dopływem Hornadu, którym wody spły-

GEOGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA OBCE 
PEČOVSKÁ NOVÁ VES

P
ečovská Nová Ves má rovnobežkovú súrad-
nicu 49º07´20´´ a jej poludníková súradnica 
má hodnotu 21º02´29´ ,́ teda rovnakú akú má 

poludník, ktorý prechádza cez hlavné mesto Poľska 
– Varšavu.  

Katastrálne územie obce Pečovská Nová Ves 
s  plochou 11,75 km² sa rozprestiera predovšetkým 
v  Spišsko-šarišskom medzihorí, západná časť ka-
tastra obce zasahuje do najvýchodnejšej časti po-
horia Bachureň. 

Obec Pečovská Nová Ves sa nachádza na stred-
nom toku rieky Torysy. Z vrcholu Kohúta je viditeľ-
ná len čiastočne, pretože cez hustú vegetáciu po-
krývajúcu strmé svahy Bachurne presvitá len časť 
svetla odrážajúceho sa od striech obytných budov. 
Geografi cká podmienenosť polohy obce Pečovská 
Nová Ves vodným tokom je ale očividná. Rieka To-
rysa, viditeľná z  vrcholu Kohúta od dedinky Kriva-
ny, ako keby sa ukrývala v  páse pobrežných krovín 
a  stromovej vegetácie, miestami vytvárajúcej širší 
pruh mäkkých lužných porastov. V Pečovskej Novej 
Vsi šírka tohto luhu dosahuje až sto metrov. A  tak 
len tri rybničné nádrže pri juhovýchodnom okraji 
Lipian pripomínajú blízkosť riečneho koryta Torysy. 

Vodný tok Torysy s dĺžkou 129 km a plochou povo-
dia 1  349 km² sa stáva najvýznamnejším ľavostran-
ným prítokom Hornádu, odvádzajúcim vody do po-
vodia Čierneho mora. Rieka pramení v  Levočských 
vrchoch pod Javorinou vo výške 1 140 m n.m. a svoje 
vody odovzdáva Hornádu nad Nižnou Myšľou (Košic-
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wają do zlewiska Morza Czarnego. Torysa bierze swój 
początek w Górach Lewockich pod Javorinou na wy-
sokości 1 140 m n.p.m. i uchodzi do Hornadu powyżej 
miejscowości Nižná Myšľa (w województwie koszy-
ckim) na wysokości 176 m n.p.m. W pobliżu wsi Tichý 
Potok opuszcza teren Gór Lewockich i  przepływa 
przez warstwy fliszowe, zbudowane z cienkich ławic 
piaskowców, iłowców i  margli. Od Brezovicy przez 
Krivany, Lipany, Pečovską Novą Ves aż do Veľkiego 
Šariša jej nurt wije się przez pozbawiony lasów teren 
Šarišskiego podolia. Od Brezovicy do Veľkiego Šariša 
powstał na Šarišskim podolu system teras rzecznych, 
na których już od średniowiecza zaczęto zakładać 
liczne jednostki osadnicze. Na jednej z takich teras, 
na wysokości 348 m nad poziomem morza, powstały 
podwaliny miejscowości Pečovská Nová Ves.

Wschodnią granicę Międzygórza Spisko-Szary-
skiego tworzy tzw. Ľubotínska pahorkatina. Około 
14 km na północny zachód od Pečovskiej Novej Vsi 
przebiega przez należącą do niej przełęcz, nazy-
waną Pusté Pole (602 m n.p.m.), Wielki Europejski 
Dział Wodny, oddzielający zlewiska Morza Czarne-
go i Bałtyckiego. W Pečovskiej Novej Vsi uchodzi do 
rzeki Torysy jej lewostronny dopływ Ľutinka, o dłu-
gości 17,5 km. Ľutinka wypływa z pasma Czergowa, 
a jej źródła znajdują się na południe od osady Amb-
rušovce (gmina Olejníkov) na północnych zboczach 
Lysej na wysokości 950 m nad poziomem morza.

Obecnie przez Pečovską Novą Ves prowadzi dro-
ga I klasy nr I/68 z Preszowa przez Sabinov, Lipany, 
Ľubotín, Starą Lubowlę do Mniszka nad Popradem, 
która stamtąd, jako droga nr 47, wiedzie przez ma-
lownicze polskie uzdrowisko Piwniczna-Zdrój (z 6 
tys. mieszkańców), leżące nad rzeką Popradem, do 
centrum jednej z części Małopolski, zwanej „Sąde-

ký samosprávny kraj) vo výške 176 m n.m. V blízkosti 
obce Tichý Potok opúšťa Torysa územie Levočských 
vrchov a  preteká flyšovými súvrstviami tvorenými 
tenkými lavicami pieskovcov, ílovcov a  slieňovcov. 
Od Brezovice cez Krivany, Lipany, Pečovskú Novú 
Ves až k Veľkému Šarišu sa jej riečne koryto vinie cez 
odlesnenú krajinu Šarišského podolia. Od Brezovice 
po Veľký Šariš vznikla v Šarišskom podolí sústava rieč-
nych terás, na ktorých sa už od stredoveku začali rozví-
jať početné sídelné útvary. Na jednej z týchto terás za-
čali vznikať v nadmorskej výške 348 m aj základy obce 
Pečovská Nová Ves. 

Východný lem Spišsko-šarišského medzihoria 
tvorí tzv. Ľubotínska pahorkatina. Asi 14 km seve-
rozápadne od Pečovskej Novej Vsi prechádza jej 
sedlom, nazývanom Pusté Pole (602 m n.m.), hlav-
né európske rozvodie, ohraničujúce úmorie Čierne-

1910
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czyzną“, czyli do Nowego Sącza (miasta liczącego 84 
tys. mieszkańców).

Przez Pečovską Novą Ves przechodzi również 
inna ważna linia transportowo-komunikacyjna. 
O  znaczeniu obniżenia Šarišskiego podolia, jako 
części sieci transportowo-komunikacyjnej, świad-
czy również to, że przez gminę przebiega linia ko-
lejowa. Ze  szczytu Kohúta można zobaczyć zelek-
tryfi kowaną linię nr 188 (Kysak – Plaveč) o długości 
kilkudziesięciu kilometrów. To, na co zwraca uwagę 
każdy, kto potrafi  zrozumieć, jak skomplikowane 
jest usytuowanie linii kolejowej na tym terenie, jest 
uświadomienie sobie ważności nasypu torowiska. 
W  bardzo pomysłowy sposób oddziela on tereny 

ho a Baltského mora. Do rieky Torysa ústi v Pečov-
skej Novej Vsi jej ľavostranný prietok, 17,5 km dlhá 
Ľutinka. Tá pramení v pohorí Čergov, južne od osady 
Ambrušovce (obec Olejníkov) na severných svahoch 
Lysej v nadmorskej výške 950 m. 

V  súčasnej dobe prechádza cez Pečovskú Novú 
Ves cestná komunikácia I. triedy I/68 z Prešova cez 
Sabinov, Lipany, Ľubotín, Starú Ľubovňu do Mníška 
nad Popradom, ktorá odtiaľ, ako č. 47, pokračuje cez 
malebné poľské kúpele Piwniczna-Zdrój (6 tis. oby-
vateľov) nachádzajúce sa na rieke Poprad do centra 
malopoľského regiónu „Sądeczyzna“ – mesta Nowy 
Sącz (84 tis. obyv.). 

Cez Pečovskú Novú Ves prechádza ale aj ďalšia 
významná dopravno-komunikačná línia. O  dôleži-
tosti úvalu Šarišského podolia, ako súčasti doprav-
no komunikačných sietí, svedčí aj cez obec prechá-
dzajúca železničná trať. Z vrcholu Kohúta je možno 
zbadať elektrifi kovanú trať č. 188 (Kysak – Plaveč) 
v  dĺžke niekoľkých kilometrov. To, čo upúta pozor-
nosť každého, kto dokáže vnímať polohu železnič-
nej trate v krajine, je uvedomenie si dôležitosti ná-
sypu telesa dráhy. Ten tvorí veľmi dômyselné ohra-
ničenie zátopového územia Torysy. Pečovská Nová 
Ves patrí preto k tým sídelným útvarom, kde člove-
kom vytvorený pozemný val dráhy chráni obec pred 
prípadnými náhlymi povodňovými prívalmi vody. 
To isté sa však nedá konštatovať v prípade Lutinky, 
ktorá má prietoky vody približne päťkrát menšie. 

Základy vzniku železničnej siete na Slovensku sú-
visia s  historickými udalosťami, akcelerátorom kto-
rých boli politické rokovania v polovici šesťdesiatych 
rokov 19. storočia medzi Rakúskom (Predlitavsko) 
a  Uhorskom (Zalitavsko), teda medzi východnou 
a západnou časťou rakúsko-uhorskej monarchie. Ro-

1859
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zalewowe Torysy. W związku z tym Pečovská Nová 
Ves należy do tych miejscowości, w  których zbu-
dowanym przez człowieka wał ziemny torowiska, 
chroni przed nagłymi przyborami wody podczas 
powodzi. Nie można powiedzieć tego samego 
w przypadku rzeki Lutinky, w której przepływ wody 
jest około pięciokrotnie niższy.

Początki powstania sieci kolejowej na Słowa-
cji powiązane są z  wydarzeniami historycznymi, 
których akceleratorem były pertraktacje politycz-
ne z  połowy lat 60. XIX wieku, prowadzone mię-
dzy Austrią (Przedlitawią) a Węgrami (Zalitawią), 
czyli wschodnią i  zachodnią częścią monarchii 
austro-węgierskiej. Negocjacje te zostały zwień-
czone dnia 15.03.1867 r. uprawomocnieniem się 
dokumentu, znanego jako „Ugoda austriacko-
-węgierska “ (po niemiecku Ausgleich; po węgiersku 
Kiegyezés). Od tego momentu parlament węgier-
ski zaczął uchwalać własne normy prawne i  pro-
wadzić własną politykę gospodarczą. W  ramach 
tej polityki wspierano także połączenie trans-
portowo-komunikacyjne terenów słowackich 
(będących wtedy Górnymi Węgrami) z  sąsiedni-
mi regionami monarchii, należącymi do Austrii, 
czyli przede wszystkim ze Śląskiem, Morawami 
i  Galicją. Z  tego powodu jedną z  pierwszych uru-
chomionych linii kolejowych była Kolej Koszycko-
-Bogumińska, która od 1872 roku łączyła przede 
wszystkim słowackie tereny, na których wydoby-
wano rudę żelaza (Spisz, Gemer), z powstającymi 
i  dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami prze-
mysłowymi Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego 
(morawskie Vítkovice) i  Górnego Śląska oraz po-
bliskimi miejscowościami w Karpatach Zewnętrz-
nych (np. śląskim Lískovcem koło Frýdka, Trzyń-
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cem oraz Ustroniem, a  także morawską Čeladną 
i Frýdlantem nad Ostravicą).

Dnia 30.05.1870 r. węgierski parlament podjął de-
cyzję o  stworzeniu połączenia kolejowego między 
północno-wschodnimi Górnymi Węgrami a Galicją, 
czyli o  budowie tzw. Kolei Preszowsko-Tarnowskej 
(po polsku kolei transkarpackiej, po niem. Eperjes-
-Tarnówer Bahn, po węg. Eperjes-Tarnówi Vasút). Kon-
cesję na budowę otrzymał wiedeński Union Bank, 
który wraz z przedsiębiorcą budowlanym Oskarem 
Pongrátzem założył spółkę akcyjną „Węgierska 
Część Kolei Transkarpackiej“. Dnia 01.05.1873 r. wy-
jechał z  Preszowa pierwszy pociąg, który jadąc 55 
kilometrową jednotorową linią kolejową przez Sa-
binov, Pečovską Novą Ves dotarł do przygraniczne-
go Orlova. Maksymalne nachylenie trasy kolejowej 
podczas pokonywania Hromovca między miejsco-
wościami Lipany i Kamenica wynosiło 17 ‰. Kunszt 
rozwiązania budowlanego tej linii można zoba-
czyć właśnie ze szczytu Kohúta. Za miejscowością 
Lipany nasyp torowiska zaczyna się wznosić aż do 
Krivan, aby potem, ciągnąc się wielką serpentyną 
z powrotem, mógł pokonać przechodząc po zboczu 
wzniesienia Balážka (643 m  n.p.m.) masyw górski 
Hromovca.

Dnia 18.08.1876 r. ta linia kolejowa została prze-
dłużona z Plavča do Muszyny, a więc przechodziła 
przez granicę węgiersko-galicyjską, czyli zgodnie 
ze współczesną terminologią przez granicę słowa-
cko-polską. W 1997 roku linia została zelektryfi ko-
wana. Obecnie (w 2017 r.) potencjał położenia tej 
trasy jest w  znacznym stopniu niewykorzystany. 
Mało tego! Jedyne osobowe połączenie kolejo-
we przechodzące przez granicę słowacko-polską 
działa na północnym zachodzie Słowacji na tere-

kovania vyústili dňa 15. 3. 1867 do nadobudnutia plat-
nosti dokumentu, známeho pod názvom „Rakúsko-
-uhorské vyrovnanie“ (po nemecky Ausgleich; maďar-
sky Kiegyezés). Od tohto momentu začal maďarský 
parlament prijímať vlastné právne normy a  presa-
dzovať vlastnú hospodársku politiku. K  nej patrila 
aj podpora dopravno-komunikačnému prepájaniu 
slovenského územia (Horné Uhorsko) so susedia-
cimi korunnými územiami pod správou Rakúska, 
teda predovšetkým so  Sliezkym vojvodstvom, Mo-
ravským markgrófstvom a  Haličským kráľovstvom 
(haličsko-vladimirským). Preto bola medzi prvými 
železničnými traťami uvedenými do prevádzky Ko-
šicko-bohumínska dráha, ktorá od roku 1872 slúžila 
predovšetkým na prepojenie slovenských železno-
rudných základní (Spiš, Gemer) so vznikajúcimi a dy-
namicky sa rozvíjajúcim priemyslom Hornosliezkej 
panvy (moravské Vítkovice) a priľahlých lokalít Von-
kajších Západných Karpát (napr. sliezky Lieskovec pri 
Frýdku, Třinec či Ustroň alebo moravská Čeladná či 
Frýdlant nad Ostravicou). 

Dňa 30. 5. 1870 uhorský parlament rozhodol o stav-
be železničného prepojenia severovýchodného Hor-
ného Uhorska s  Halíčom prostredníctvom tzv. Pre-
šovsko-tarnowskej železnice (poľ. Kolej transkarpacka, 
nem. Eperjes-Tarnówer Bahn, maď. Eperjes-Tarnówi 
Vasút). Koncesiu na výstavbu získala viedenská Union 
banka, ktorá založila so stavebným podnikateľom 
Oskarom Pongrátzom akciovú spoločnosť „Uhorská 
časť prešovsko-tarnowskej železnice“. Dňa 1. 5. 1873 
vyšiel na 55 km dlhú jednokoľajovú železničnú trať 
z Prešova cez Sabinov, Pečovskú Novú Ves do pohra-
ničného Orlova prvý vlak. Maximálne stúpanie želez-
ničnej trate pri prekonávaní Hromovca medzi obcami 
Lipany a  Kamenica predstavovalo 17 ‰. Stavebné 

1772
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nie Górnych Kysuc, jest to linia kolejowa Čadca – 
Skalité - Zwardoń.

Jeśli weźmiemy pod uwagę niezwykle wysoką 
(i to nie tylko z  przyczyn ekonomicznych) atrak-
cyjność turystyczną przygranicznej miejscowości 
uzdrowiskowej Muszyna (z 5 tys. mieszkańców) 
oraz bliskość znanego na świecie ośrodka balne-
ologicznego i  klimoterapii, jakim jest Krynica-
-Zdrój (licząca 11 tys. mieszkańców), to sieci ko-
munikacyjne, przechodzące przez Pečovską Novą 
Ves, mogą jedynie przyczyniać się do rozwoju jej 
znaczenia kulturalno-społecznego. Wspomnia-
ne polskie miejscowości uzdrowiskowe również 
w bardzo dużym stopniu, poprzez ogromne inwe-
stycje w infrastrukturę publiczną (ośrodki sporto-
wo-rekreacyjne; parki zdrojowe; ośrodki sportów 
ekstremalnych; powstanie wyjątkowych parków 
o  szczególnym charakterze – Ogrody Biblijne, 
ogród sensoryczny; bliskość zabytków sakralnych 
pod patronatem UNESCO, ekspresowe połączenia 
kolejowe tych miejscowości z  terenem całej Pol-
ski) są na tyle silnym magnesem na pograniczu 
słowacko-polskim, że stopniowo pod wpływem 
siły grawitacji wzrasta zainteresowanie mieszkań-
ców Preszowskiego Kraju Samorządowego tym 
regionem.

W  zabudowanej części gminy Pečovská Nová 
Ves kryje się zajmujące sporą powierzchnię i cen-
ne dziedzictwo kulturowo-materialne. Już samo 
istnienie pięciu siedzib szlacheckich (renesanso-
wy kasztel z 1560 roku – przy ulicy Ľutinskej; rui-
ny późnorenesansowego kasztelu z  pierwszych 
trzech dekad XVI wieku – przy ulicy Ľutinskej; 
klasycystyczny dwór z  I  połowy XIX wieku – przy 
ul. Hlavnej; barokowy pałac z  połowy XVIII wie-

riešenie tejto trate je nádherne pozorovateľné práve 
z vrcholu Kohúta. Za obcou Lipany začína teleso drá-
hy stúpať až ku Krivanom, aby potom v  protismere 
pokračovalo v  obrovskej serpentíne späť a  mohlo 
prekonať po úbočí kopca Balážka (643 m n.m.) horský 
masív Hromovce. 

Ku dňu 18. 8. 1876 bola táto železničná trať prepo-
jená z  Plavča do Muszyny, teda cez uhorsko-halič-
skú hranicu, v súčasnej terminológii cez slovensko-
-poľskú hranicu. V  roku 1997 došlo k  elektrifi kácii 
trate. Lokalizačný potenciál tejto železničnej trate 
je v  súčasnosti (r. 2017) značne nevyužitý. A  nielen 
to! Jediné železničné prepojenie v  rámci prepravy 
osôb na slovensko-poľskej hranici je realizované na 
severozápade Slovenska v Hornokysuckom regióne 
(železničná trať Čadca-Skalité-Zwardoń). 

Ak zohľadníme neobyčajne vysokú (a to nielen 
pre  ekonomické dôvody) turistickú príťažlivosť 
poľskej pohraničnej kúpeľnej obce Muszyna (5 tis. 
obyv.) a blízkosť svetovo významného balneologic-
kého a  liečebno-klimatického strediska Krynica-
-Zdrój (11 tis. obyvateľov), potom komunikačné sie-
te prechádzajúce cez Pečovskú Novú Ves môžu viesť 
len k rozvoju jej kultúrno-spoločenského významu. 
Tieto poľské kúpeľné mestá totiž v nebývalej miere 
vďaka neobyčajne veľkým investíciám, vkladaným 
do občianskej infraštruktúry (športovo-rekreačné 
centrá; kúpeľné parky; centrá adrenalínových re-
kreačných príležitostí; vznik ojedinelých špecifi cky 
zameraných parkov – biblický záhradný park, sen-
zorický záhradný park; blízkosť sakrálnych pamia-
tok pod patronátom UNESCO, rýchlikové železnič-
né prepojenie týchto centier s územím celého Poľ-
ska) vytvára natoľko silný pól v slovensko-poľskom 
pohraničí, že postupne dochádza pod vplyvom ich 1824
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gravitačných síl k posilňovaniu záujmu obyvateľov 
Prešovského samosprávneho kraja o tento región. 

V intraviláne obce Pečovská Nová Ves je ukryté ne-
obyčajne rozsiahle a cenné materiálno-kultúrne de-
dičstvo. Len samotná existencia piatich zámockých 
stavieb (renesančný kaštieľ z roku 1560 – Ľutinská uli-
ca; torzo neskororenesančného kaštieľa z 1. tretiny 16. 
storočia – Ľutinská ulica; klasicistická kúria z 1. polo-
vice 19. storočia – Hlavná ulica; barokový kaštieľ z po-
lovice 18. storočia – Kostolná ulica; barokový kaštieľ 
z  2. polovice 18. storočia s  manzardovou strechou – 
Kostolná ulica) je v podmienkach vidieckej obce ne-
očakávané, prekvapivé, ohromujúce a impozantné. 

Ak si položíme otázku „Prečo si majitelia týchto ho-
nosných stavieb zvolili na ich lokalizáciu práve Pečov-
skú Novú Ves?“, dostali by sme nepochybne množstvo 
rôznorodých odpovedí. Jedno by ale mali spoločné. Lo-
kalizačná poloha zohrala pri ich rozhodovaní o výstav-
be týchto objektov práve v Pečovskej Novej Vsi neoby-
čajne veľkú úlohu. Musela sa im teda javiť ako výhodná 
a k realizácii ich zámerov prospešná a priaznivá. Preto, 
aj keď nepriamo, je možné vyvodiť záver, že faktor polo-
hy obce Pečovská Nová Ves sa stal v priebehu historic-
kého vývoja a rozvoja obce tým zásadným a vzhľadom 
k  tomu, že generačne ovplyvňoval životy miestnych 
obyvateľov, nadobudol povahu genia loci (reigonis). 
Je možné tiež vysloviť presvedčenie, že práve v novo sa 
utvárajúcich európskych sieťach a  integračných vzťa-
hoch a väzbách, bude teda lokalizačná poloha Pečov-
skej Novej Vsi zohrávať stále významnejšiu úlohu. 

Autor
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Inštitút politológie, Filozofi cká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

jaroslav.vencalek@unipo.sk

ku – przy ul. Kostolnej; barokowy dwór z II połowy 
XVIII wieku z  mansardowym dachem – przy ul. 
Kostolnej) są czymś niespotykanym w  wiejskiej 
miejscowości, zaskakującym, porażającym i  im-
ponującym.

Jeśli zadamy sobie pytanie „Dlaczego właści-
ciele tych wspaniałych siedzib postanowi je zbu-
dować właśnie w  Pečovskiej Novej Vsi?“, to bez 
wątpienia otrzymamy wiele różnych odpowiedzi. 
Jednakże jedno będzie je łączyć. Podczas podej-
mowania decyzji o  zbudowaniu tych obiektów 
właśnie w  Pečovskiej Novej Vsi niezwykle ważną 
rolę odegrała jej lokalizacja. Musiała zatem wy-
dawać się im atrakcyjna i sprzyjająca realizacji ich 
planów. Z  tego natomiast, choć nie wprost, moż-
na wysnuć wniosek, że położenie miejscowości 
Pečovská Nová Ves stało się w trakcie jej ewolucji 
historycznej i  rozwoju tym zasadniczym czynni-
kiem, który przez całe pokolenia miał wpływ na 
życie tutejszych mieszkańców oraz stał się genius 
loci (regionis). Można pokusić się o opinię, że właś-
nie w  przypadku nowo powstających europej-
skich sieci i  połączeń integracyjnych, lokalizacja 
Pečovskej Novej Vsi będzie zatem ogrywała coraz 
bardziej istotną rolę.

Autor
Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.

Instytut Politologii, Wydział Filozofi czny
Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie

jaroslav.vencalek@unipo.sk
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KRÓTKA HISTORIA 
MIEJSCOWOŚCI 
PEČOVSKÁ NOVÁ VES

Początki osadnictwa i średniowiecze

Z
godnie z  danymi archeologicznymi teren 
obecnej miejscowości Pečov ská Nová Ves 
został zasiedlony już w  paleolicie w  okresie 

grawetienu. Nazwa miejscowości „Nová Ves” (Wy-
folu, Wyfalu, Újfalu) świadczy o  tym, że powstała 
w pobliżu starszej osady – Starej Vsi, którą prawdo-
podobnie był dzisiejszy Sabinov. Przyjmuje się, że 
Nová Ves powstała w  XI wieku, ale niektóre źród-
ła twierdzą, że miejscowość tę założono dopiero 
w XIII wieku.

Dokumenty pisemne świadczą o  tym, że przez 
Novą Ves przechodził ważny dla tego regionu trakt, 
ciągnący się przez całą dolinę Torysy. Na drodze, po-
wyżej wsi, była rogatka, a później brama, przy któ-
rej od XIII  wieku pobierano myto. Pečovská Nová 

Ves została pierwszy raz wspomniana (wów-
czas jeszcze jako Nová Ves) w  dokumencie 
z  23 lutego 1248  r  wydanym przez króla Belę 
IV. W  kolejnym stuleciu o  Novą Ves zabiegał 
szlachcic Mičko, który w  1319 roku poprosił 
króla Karola Roberta o  jej nadanie. Król wy-
raził zgodę i  potwierdził nadanie Novej Vsi, 
a  także przyznał jej nowemu właścicielowi 
prawo pobierania myta.

Druga połowa XVI wieku była okresem roz-
kwitu tutejszego rzemiosła. Natomiast miej-
scowi rolnicy uprawiali pszenicę, jęczmień 
i  owies. Większość mieszkańców Novej Vsi 
stanowili Słowacy, a  mniejszą część Niemcy. 

STRUČNÉ DEJINY OBCE 
PEČOVSKÁ NOVÁ VES

Prvotné osídlenie a stredovek

P
odľa archeologických údajov bolo na terajšom 
území obce Pečovská Nová Ves osídlenie už 
v paleolite v období gravittien. Z názvu obce 

„Nová Ves”, (Wyfolu, Wyfalu, Újfalu) je zrejme, vznik-
la vedľa staršej osady – Starej Vsi, ktorou bol pravde-
podobne dnešný Sabinov. Obdobie vzniku Novej Vsi 
je predpokladané na 11. storočie, z iných zdrojov sa 
možno dozvedieť, že obec vznikla až v 13. storočí.

Písomné doklady dokazujú, že Novu Vsou viedla 
krajinská cesta, ktorá sa tiahla celým údolím Tory-
sy. Pri ceste nad dedinou bol zásek, neskôr brána 
pri ktorej sa od 13.storočia vyberalo mýto. Pečov-
ská Nová Ves sa prvýkrát spomína (vtedy ešte ako 
nová Ves) v listine kráľa Belu IV. Z 23. februára 1248. 
O  Novú Ves mal šľachtic Mičko, ktorý v  roku 1319 
požiadal kráľa Karola Róberta p jej darovanie. Kráľ 
súhlasil a potvrdil darovanie Novej Vsi a udelil 
novému majiteľov právo vyberať mýto.

V  druhej polovici 16. storočia rozkvitalo re-
meselníctvo. Obyvatelia pestovali pšenicu, 
jačmeň a  ovos. Väčšinu obyvateľov Novej Vsi 
tvorili Slováci, menšiu časť Nemci. K  rozvoju 
obce prispel aj nový rod Péchyovcov, ktorý sa tu 
usadil po stavovských povstaniach.

Do 18. storočia boli v obci katolíci aj evanjeli-
ci. V rokoch 1720-1760 sa v Pečovskej novej Vsi 
usadili prvé rodiny Židov  a Cigánov. Židia boli 
majetnejší, preto si kupovali domy a pozemky 
priamo v  obci. Vytvorili si svoju náboženskú 
obec.
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Do rozwoju miejscowości przyczynił się także nowy 
ród Péchych, który osiadł tu po powstaniach szla-
checkich przeciwko Habsburgom.

Do XVIII wieku mieszkali tu katolicy oraz ewan-
gelicy. W latach 1720-1760 osiedliły się w Pečovskiej 
Novej Vsi pierwsze rodziny żydowskie i  romskie. 
Żydzi byli majętniejsi, więc kupowali domy i działki 
w  samej miejscowości. Stworzyli też swoją gminę 
wyznaniową.

I wojna światowa
Spowodowana przez pierwszą wojnę światową 
bieda sprawiła, że warunki życia stały się jeszcze 
cięższe. W  związku z  tym, że Pečovská Nová Ves 
miała szczególne znaczenie strategiczne, planowa-
no zbudowanie tu dużych okopów obronnych, lecz 
w  końcu zrezygnowano z  ich wykonania. Ważnym 
wydarzeniem było także proklamowanie Węgier-
skiej Republiki Rad, ponieważ 9 czerwca 1919 r. wę-
gierska Armia Czerwona zajęła Sabinov i pobliskie 
miejscowości: Šarišské Michaľany, Ostrovany, Or-
kucany, Ražňany oraz Pečovską Novą Ves. Artyleria 

węgierskiej Armii Czerwonej ostrzeliwała 
z pociągu pancernego Pečovską Novą Ves, 
w  wyniku czego spłonęły dwory Antala 
Péchego i  pani Ferički. Mieszkańcy miej-
scowości wraz z bydłem przez ponad trzy 
tygodnie ukrywali się na Majdanie.

II wojna światowa
W  latach II wojny światowej faszystow-
ska armia zbudowała we wsi silne umoc-
nienia obronne. Przed wsią od strony 
Sabinova znajdowały się pola minowe. 
Pas okopów ciągnął się od „Skalky“ aż 

1. svetová vojna
Prvá svetová vojna ešte viac prehĺbila chudobu a ťaž-
ké sociálne pomery. Nakoľko mala Pečovská Nová Ves 
zvláštne strategické postavenie, chystali sa tu veľké 
obranné zákopy, od ich realizácie sa však napokon 
upustilo. Veľký vplyv malo aj vyhlásenie Maďarskej re-
publiky rád. Maďarská Červená armáda vo svojom po-
stupe 9. júna 1919 zmocnila Sabinova a okolitých obcí: 
Šarišské Michaľany, Ostrovany, Orkucany, Ražňany 
a Pečovská Nová Ves. Delostrelectvo maďarskej Červe-
nej armády ostreľovalo Pečovskú Novú Ves pomocou 
pancierovaného vlaku, zhoreli pri tom kaštiele Antala 
Péchyho  a pani Feričky. Obyvatelia obce sa spolu s do-
bytkom ukrývali viac ako tri týždne na Majdane

2. svetová vojna
V rokoch 2.svetovej vojny nacistická armáda vybu-
dovala v  obci silné obranné postavenie. Pred de-
dinou smerom k  Sabinovu boli zamínované polia. 
Zákopové pásmo sa tiahlo od „Skalky“ až po Torysu. 
Na výkopových prácach sa podieľali aj obyvatelia 
Pečovskej Novej Vsi. Rýchly postup jednotiek 4. 
ukrajinského frontu od Bardejova a  Pre-
šova v  ktorom bojovali oddiely sovietskej 
Červenej armády a  1. Československého 
armádneho zboru neumožnili nemeckej 
armáde stiahnuť včas posily do vopred vy-
budovaného obranného postavenia a  tak 
sa postupujúce jednotky stretli s  menším 
odporom nacistickej armády. 17, januára 
1945 bola vyhlásená všeobecná mobilizá-
cia, ktorá sa vzťahovala na všetkých mužov, 
ostatní obyvatelia odišli do susedných obcí. 
Nemeckú obranu sa podarilo prelomiť 21. 
januára 1945. Z  civilného obyvateľstva pri-
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po Torysę. W  kopaniu okopów uczestniczyli tak-
że mieszkańcy Pečovskiej Novej Vsi. Szybkie na-
dejście oddziałów 4  Frontu Ukraińskiego z  Bar-
dejowa i  Preszowa, w  składzie którego walczyły 
oddziały sowieckiej Armii Czerwonej i  1 Korpusu 
Czechosłowackiego, uniemożliwiło niemieckiej 
armii ściągnięcie na czas posiłków do wcześniej 
zbudowanych umocnień, dzięki czemu atakujące 
jednostki napotkały mniejszy opór faszystow-
skiej armii. Dnia 17 stycznia 1945 r. ogłoszono po-
wszechną mobilizację, która objęła wszystkich 
mężczyzn, a pozostali mieszkańcy przenieśli się do 
sąsiednich miejscowości. Niemiecką obronę udało 
się przełamać 21stycznia 1945  r. Nie obyło się bez 
strat wśród cywilnych mieszkańców, jedna kobieta 
został zabita, a trzy były ranne. Podczas walk zgi-
nęło 32 żołnierzy niemieckich i  prawdopodobnie 
64 żołnierzy Armii Czerwonej. Poległych żołnierzy 
pochowano we wspólnym grobie na miejscowym 
cmentarzu. W 1948 roku ekshumowano żołnierzy 
Armii Czerwonej, by przenieść ich na centralny 

šla o život jedna  žena a tri boli zranené. Pri bojoch 
zahynula 32 nemeckých vojakov a  asi 64 vojakov 
Červenej armády. Padlých vojakov pochovali do 
spoločného hrobu na miestnom cintoríne, Vojakov 
červenej armády v  roku 1948 exhumovali a  pre-
miestnili na centrálny vojenský cintorín. Boje spô-
sobili obci značné materiálne škody.

Povojnové obdobie
5. marca 1945 sa v troch miestnostiach Péchyovské-
ho kaštieľa začalo opäť vyučovať. V roku 1949 vznik-
lo v  obci Jednotné roľnícke družstvo (JRD) o  desať 
rokov neskôr už zdržovalo 70% roľníkov z  obce. 
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cmentarz wojskowy. Walki spowodowały w Pečov-
skiej Novej Vsi znaczne szkody materialne.

Okres powojenny
5 marca 1945 r. w  trzech pomieszczeniach dworu 
Péchych ponownie zaczęło się nauczanie. W 1949 
roku powstała we wsi Zjednoczona Spółdzielnia 
Rolnicza (Jednotné roľnícke družstvo - JRD), która 
w dziesięć lat później zrzeszała już 70% miejsco-
wych rolników. W  latach 1944-1968 zbudowano 
w naszej wsi lokalne drogi i chodniki. W 1950 roku 
powstało tu pierwsze kino „Tokajík”, w  którym 
1  lutego 1951  r. odbył się pierwszy seans fi lmowy. 
Od 1958 roku mecze piłki nożnej rozgrywano na 
nowym boisku koło stacji kolejowej. Powstał za-
kład produkcji materiałów budowlanych PREFA, 
a  w 1969  roku zaczęła działać we wsi cegielnia. 
W 1976 roku rozpoczęto budowę domu handlowe-
go.

Okres po upadku komunizmu
Po aksamitnej rewolucji w  1989 roku rozwiąza-
no Miestne národné výbory (MNV), czyli Gminne 
Komitety Narodowe i  zaczęto tworzyć lokalny sa-
morząd terenowy. Miejscowość zgazyfi kowano, 
rozpoczęto budowę wodociągu i  kanalizacji. Zbu-
dowano Dom Nadziei, nową plebanię oraz kaplicę 
św. Marii Goretti w osadzie romskiej. Urząd Gminy 
przeniósł się do reprezentacyjnych pomieszczeń 
klasycystycznego dworu, który dawniej należał do 
rodziny Péchych. W  przysiółku „Za Majerom“ po-
wstały nowe parcele budowlane, ocieplono budy-
nek szkoły podstawowej oraz wyasfaltowano we 
wsi kilka ulic.

V  rokoch 1944-1968 sa vybudovali v  obci miestne 
komunikácie a  chodníky. V roku 1950 bolo v  obci 
zriadené prvé kino Tokajík v  ktorom sa 1. februá-
ra 1951 uskutočnilo prvé fi lmové predstavenie. Od 
roku 1958 sa futbalové zápasy hrali na novom ihris-
ku pri železničnej stanici. Vznikol závod na výrobu 
stavebného materiálu PREFA, v  roku 1969 začal 
v obci svoju činnosť závod na výrobu Tehál a v roku 
1976 sa začala s výstavbou nákupného strediska.

Obdobie po páde komunizmu
Po nežnej revolúcii v  roku 1989 zanikli Miestné 
národné výbory (MNV) a  začala vznikať miestna 
a  územná samospráva. V  obci prebehla jej plyno-
fi kácia, začala sa výstavba vodovodu a kanalizácie. 
Postavil sa Dom nádeje, nová farská budova ako aj 
kaplnka M. Goretti v  rómskej osade. Obecný úrad 
sa presťahoval do reprezentatívnych priestorov 
klasicistickej kúrie, ktorá patrila rodine Péchyovcov. 
V  lokalite „Za Majerom“ vznikli nové stavebné par-
cely, budova základnej školy bola zateplená a v obci 
prebehlo aj asfaltovanie niekoľkých ulíc.
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ZABYTKI HISTORYCZNE 
MIEJSCOWOŚCI

W
  Pečovskiej Novej Vsi znajdują się licz-
ne zabytki i  obiekty historyczne. Oprócz 
barokowego kościoła, klasycystycznej 

synagogi oraz kaplicy zachowało się ponad 10 kasz-
teli, pałaców i  dworów, więc na Słowacji z  naszą 
miejscowością mogą konkurować jedynie Liptovský 
Ján lub Brezovica. Takie nagromadzenie zabytków 
w miejscowości o charakterze wiejskim jest ewene-
mentem. Pečovská Nová Ves już w  średniowieczu 
była liczącą się miejscowością, w której znajdowały 
się siedziby szlachty, ale dopiero na początku cza-
sów nowożytnych stała się centrum państwa feu-
dalnego i konieczne było zbudowanie w niej siedzi-
by pana feudalnego. Stopniowy podział majątków 
i rozrastanie się rodu były powodem powstawania 
kolejnych rezydencji szlacheckich. Najstarszym, 
z dotychczas znanych nam, obiektów tego rodzaju 
jest tzw. Ringov kaštieľ (Kasztel Ringa).

Kasztel Ringa
Obiekt, znany jako „Kasztel Ringa“ (od nazwiska 
jednego z  ostatnich właścicieli) lub potocznie na-
zywany „Burdeľ“ (ponieważ wyglądał jak zamek), 
znajduje się w północno-zachodniej części zabudo-
wanego terenu miejscowości, na splantowanej le-
wobrzeżnej terasie potoku Ľutinka. Kasztel to trój-
kondygnacyjna renesansowa budowla z  kwadra-
tową wieżą w  południowo-zachodnim narożniku. 
Został zbudowany najprawdopodobniej w  latach 
1556-1563 przez ród Péchych. W 1556 roku król Fer-
dynand I nadał Gašparovi Péchemu ziemie z leżącą 
na nich miejscowością Nová Ves („Uj falu“ lub „Wy-

HISTORICKÉ PAMIATKY OBCE

P
ečovská Nová Ves je nesmierne bohatá na pa-
miatky a historické objekty. Okrem barokové-
ho kostola, klasicistickej synagógy, či kaplnky 

sa tam zachovalo vyše 10 kaštieľov a  kúrií, čomu 
môžu na Slovensku konkurovať len obce Liptovský 
Ján, či Brezovica. Taká koncentrácia pamiatok je na 
vidiecke pomery unikátna. Táto historicky význam-
ná obec bola už v stredoveku sídlom šľachticov, no 
až začiatkom  novoveku sa stala strediskom pan-
stva, čo spôsobilo potrebu výstavby zemepanského 
sídla. Postupným delením majetkov a  roztriešte-
ním rodu vznikali ďalšie a ďalšie šľachtické reziden-
cie. Najstarším doteraz zisteným z týchto objektov 
je tzv. Ringov kaštieľ. 

Ringov kaštieľ 
Objekt známy ako „Ringov kaštieľ“ (podľa jedného 
z posledných vlastníkov) alebo ľudovo „Burdeľ“ (ke-
ďže pôsobil ako hrad) sa nachádza severozápadnej 
časti intravilánu obce, na zarovnanej ľavobrežnej 
terase potoka Ľutinka. Kaštieľ predstavuje rene-
sančnú trojpodlažnú stavbu s  hranolovou vežou 
na juhozápadnom nároží. Kaštieľ bol vybudovaný 
najskôr v  rozmedzí rokov 1556-1563 rodom Péchy. 
V  roku 1556 daroval kráľ Ferdinand I. Gašparovi 
Péchymu územia zahŕňajúce aj obec Nová Ves („Uj 
falu“, resp. „Wyfalu“), ktorá bola neskôr ako sídlo 
Péchyovcov pomenovaná podľa nich ako Pečovská 
Nová Ves). 

Už hneď v roku 1563 sa v archívnych materiáloch 
spomína kúria – šľachtické sídlo, ktoré vlastnil Gaš-
par Péchy v Pečovskej Novej Vsi. Kamenná šľachtic-
ká rezidencia bola teda vystavaná v rokoch 1556-63, 

A
ut

or
: M

ar
ia

n 
M

ik
ló

š



PL

32

SK

falu“), która później, będąc już siedzibą Péchych, zo-
stała nazwana od ich nazwiska Pečovską Novą Vsią.

Niedługo potem, bo już w 1563 roku, jest w doku-
mentach archiwalnych wspominany dwór w  Pečov-
skiej Novej Vsi – siedziba szlachecka, która należała 
do Gašpara Péchego. Zbudowana z  kamienia rezy-
dencja szlachecka musiała zatem powstać  w latach 
1556-63, co było czasem wystarczająco długim na jej 
wzniesienie.1 O budowie w drugiej połowie XVI wie-
ku świadczą również detale architektoniczne (np.: 
okrągłe wyprofi lowanie większości ościeży otworów 
w murach kasztelu, co jest typowe dla przejścia z go-
tyku do renesansu, geometryczne zdobienia stiuko-
we oraz wyraźnie obronny charakter budowli).

Od XIX wieku kasztel zapewne już nie był repre-
zentacyjną siedzibą rodu Péchych, którzy prawdo-
podobnie obiekt ten oddali w dzierżawę lub wyko-
rzystywali w innych celach (np. na potrzeby gospo-
darcze). W  okresie po pierwszej wojnie światowej 
stał on niezamieszkały i urządzono w nim spichlerz, 
a wyglądem przypominał raczej „ruinę“. W tamtym 
czasie obiekt był tylko nieznacznie przebudowywa-
ny i remontowany. Większe prace przeprowadzono 
w  latach 60. XX wieku. Ostatni remont (restauro-
wanie elementów wnętrza) miał miejsce w  2016 
roku. Obiekt ten został uznany za zabytek kultury 
już w 1963 roku.

W bezpośrednim sąsiedztwie kasztelu zachowa-
ły się, niespotykane w miejscowościach o charakte-
rze wiejskim, mniejsze zabytkowe domy w zabudo-
wie szeregowej, pochodzące najprawdopodobniej 

1 W  depozycie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zaby-
tów w  Preszowie znajduje się belka z  drewnianego 
stropu kasztelu z wyrytą na niej datą 20 czerwca 1649.

čo je dostatočne dlhá doba na realizáciu výstavby. 
protihabsburských povstaní).1 O  výstavbe v druhej 
polovici 16. storočia svedčia taktiež architektonické 
detaily (napr. oblá profi lácia väčšiny ostení otvorov 
kaštieľa, ktoré sú typické pre prechod z gotiky do re-
nesancie, geometrická štuková výzdoba, či značne 
fortifi kačný charakter stavby).

Od 19. storočia už kaštieľ nebol zrejme repre-
zentačným sídlom rodu Péchy, ktorý objekt asi len 
prenajímali alebo využívali na iné (napr. hospo-
dárske) účely. V období po prvej svetovej vojne bol 
neobývaný a využívaný ako sýpka, pričom pôsobil 
skôr dojmom „ruiny“. V  tomto období bol objekt 
len mierne upravovaný, resp. opravovaný. Výraznej-
šie práce boli realizované v 60. rokoch 20. storočia. 
Posledná obnova (reštaurovanie prvkov v interiéri) 
prebiehala v  roku 2016. Za kultúrnu pamiatku bol 
objekt vyhlásený ešte v roku 1963.

V tesnej blízkosti kaštieľa sa zachovali ešte na vi-
diecke pomery ojedinelé stavby – menšie historic-
ké domy v radovej zástavbe, pochádzajúce najskôr 
z  19. storočia a  slúžili pravdepodobne ako obydlie 
služobníctva. Ringov kaštieľ, aj keď je pomerne 
málo známou pamiatkou, má nielen regionálny, ale 
aj celoslovenský význam. 

Kaštieľ Kornhaiser 
Kaštieľ známy podľa posledného majiteľa (pred 
znárodnením) - Adolfa Kornhaizera sa nachádza 
severozápadnej časti intravilánu obce, na bočnej 
ceste, 200 m južne od štátnej cesty vedúcej do Ľu-
tiny.  

1 Trám je uložený v  depozite Krajského pamiatkového 
úrad Prešov.
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z XIX wieku, w których zapewne mieszkała służba. 
Kasztel Ringa, pomimo że jest stosunkowo mało 
znanym zabytkiem, ma znaczenie nie tylko regio-
nalne, ale również ogólnokrajowe.

Kasztel Kornhaizer
Kasztel, nazwany tak od nazwiska jego ostatniego 
właściciela (przed nacjonalizacją) - Adolfa Kornha-
izera – znajduje się w  północno-zachodniej części 
zabudowanego terenu miejscowości, przy bocznej 
drodze, 200 m na południe od drogi krajowej, pro-
wadzącej w kierunku Ľutiny.

Dotychczas obiekt ten nigdy nie był przedmio-
tem żadnych badań, więc określenie daty 
jego budowy nastręcza spore trudności. 
Wyraźnie widać, że współczesny kasztel 
jest efektem rozbudowy starszego obiektu, 
który był zbudowany na planie prostokąta 
i miał dwie narożne okrągłe wieże.

Został uznany za zabytek kultury w  1963 
roku.

Ten cenny i dosyć duży kasztel (drugi pod 
względem wielkości w Pečovskiej Novej Vsi) 
z  wieloma zachowanymi detalami został 
niestety po drugiej wojnie światowej pod-
dany niefachowym zabiegom konserwator-
sko-budowlanym. Podczas tego podzielono 
go na kilka części, a  każda z  nich została 
odnowiona w  inny sposób (różne kolory 
elewacji, nowe i przede wszystkim różniące 
się między sobą otwory drzwiowe i okienne 
itd.). Najgorsze jednak jest to, że większa 
część kasztelu w ostatnich dziesięcioleciach 

jest niezamieszkana i  szybko niszczeje z  powodu 
uszkodzonego dachu. Jeżeli dach nie zostanie na-

Objekt nebol doteraz vôbec predmetom žiad-
neho výskumu preto je datovanie jeho výstav-
by pomerne obtiažne. Je evidentné, že súčasný 
kaštieľ má staršie jadro, ktoré tvorila stavba s pô-
dorysom v  tvare obdĺžnika a  dvomi nárožnými 
oblými vežami. 

Za kultúrnu pamiatku  bol objekt vyhlásený 
v roku 1963. 

Tento vzácny a pomerne veľký kaštieľ (druhý naj-
väčší v obci) s množstvom zachovaných detailov žiaľ 
doplatil na nevhodné úpravy po druhej svetovej 
vojne súvisiace s  jeho rozdelením na viacero častí, 
pričom každá prešla odlišnou obnovou (rôzne farby 
fásad, nové a  najmä rozdielne otvory atď.). 
Čo však je ešte horšie prevažná časť kaštieľa 
nie je posledné desaťročia obývaná a  rých-
lo chátra kvôli poškodenej streche. Ak sa tá 
v najbližších rokoch neopraví, škody na vzác-
nej pamiatke budú nezvrátiteľné.

Máriássyovský kaštieľ 
Kaštieľ sa nachádza v  západnej časti obce, 
v  blízkosti železničnej stanice. Jeho areál 
je sčasti ohradený historickým kamenným 
ohradovým múrom. Ako jedno z mála šľach-
tických sídel v  obci má zachovaný aj histo-
rický park, aj keď len čiastočne. Objekt bol 
vybudovaný v 3. tretine 18. storočia v rozsahu 
ako v súčasnosti. V druhej polovici 19. storo-
čia bol založený aj park pri kaštieli. Najviac 
známych stavebných zásahov sa realizovalo 
v  20. storočí. Začiatkom  20. storočia bol vy-
tvorený nový vstup na juhozápadnej fasáde 
a vybudovaná terasy pred ním smerom do parku. 
Taktiež bolo vymenených niekoľko okenných vy-

Autor: Jozef Babinec



PL

34

SK

prawiony w najbliższych latach, to zniszczenia tego 
cennego zabytku będą nieodwracalne.

Dwór Máriássych
Dwór znajduje się w zachodniej części wsi, w pobli-
żu stacji kolejowej. Jego teren jest częściowo ogro-
dzony zabytkowym kamiennym murem. Jako jedna 
z niewielu siedzib szlacheckich w naszej miejscowo-
ści jest otoczony częściowo zachowanym zabytko-
wym parkiem. Dwór zbudowano w trzech ostatnich 
dekadach XVIII wieku w takim kształcie, jaki posia-
da obecnie. W drugiej połowie XIX wieku założono 
park dworski. Najwięcej istotnych zmian budowla-
nych wykonano w XX wieku. Na początku XX wieku 
powstało nowej wejście od strony południowo-za-
chodniej oraz zbudowano przed nim, prowadzący 
do parku, taras. Została również wymieniona część 
stolarki okiennej w  elewacjach bocznych, a  wpra-
wione nowe okna miały secesyjny podział. Po dru-
giej wojnie światowej przeprowadzono remont, któ-
rego celem było dostosowanie obiektu do pełnienia 
nowych funkcji użytkowych, zmieniono dach, nie 
tylko jego pokrycie, ale również kształt (bez przy-
pustnic), po stronie południowo-wschodniej po-
wstały nowe kominy, zabudowano klatkę schodową 
i schody na poddasze od strony westybulu. Pomimo 
to, obiekt do dziś ma znakomicie zachowany swój 
autentyczny kształt (bez znaczniejszych wyburzeń, 
dobudówek, czy usuwania dekoracji).

Dwór ten ma najozdobniejsze elewacje ze 
wszystkich siedzib szlacheckich w  naszej miejsco-
wości.

Wszystkie elewacje mają podobne zdobienia, 
ale na każdej z  nich są inne sztukaterie. Pomimo 
że, dwór ten nie należy do najstarszych, to bez wąt-

plní na bočných fasádach za výplne so secesným 
členením. Po druhej svetovej vojne sa realizovala 
obnova súvisiaca s adaptáciou na nové funkčné vy-
užitie, zmenená bola strecha, nielen krytina, ale aj 
tvar (bez námetkov), vznikli nové komínové telesá 
na juhovýchodnej strane, uzatvoril sa schodiskový 
priestor a schodisko do podkrovia zo strany vstup-
nej siene.  Napriek tomu je objekt dodnes vysoko 
autenticky zachovaný (bez výraznejších asanácií, 
prístavieb, či zlikvidovaní výzdoby).

Fasády má tento kaštieľ najzdobnejšie zo všet-
kých šľachtických sídel v obci. 

Ostatné fasády majú výzdobu riešenú podob-
ne, ale štuková výzdoba je všade iná. Aj keď tento 
kaštieľ nepatrí medzi tie úplne najstaršie objekty, 



35

SK PL

pienia jest najlepiej zachowanym autentycznym 
obiektem i to nie tylko, z tego względu, że budynek 
wygląda niemal tak, jak zaraz po zakończeniu bu-
dowy, ale również dlatego, że zachowały się licz-
ne detale architektoniczne (dekoracje stiukowe, 
podział fasady, zabytkowe kominy itp.), a  przede 
wszystkim rzemieślnicze (wykończenia, drzwi, 
okucia itd.). Wartość dodaną tego obiektu stanowi 
częściowo zachowany zabytkowy park.

Klasycystyczny dwór – Urząd Gminy
Dwór z  parkiem jest usytuowany w  południowo-
-wschodniej części zabudowanego terenu miej-
scowości, na północny zachód od drogi krajowej. 

je v obci jednoznačne najautentickejšie zachovaný 
nielen po stránke stavby, že vyzerá takmer tak ako 
čase výstavby, ale aj vrátane množstva architekto-
nických (štuková výzdoba, členenie fasády, histo-
rické komíny a pod.) a predovšetkým remeselných 
detailov (obloženia, dvere, kovania atď.). Pridanou 
hodnotou tohto objektu je čiastočne dochovaný 
historický park.  

Klasicistická kúria – obecný úrad 
Kúria s  parkom je situovaná v  juhovýchodnej časti 
intravilánu obce, severovýchodne od štátnej cesty. 
Vybudovaná bola v prvej polovici 19. storočia v klasi-
cistickom slohu. Kúriu začal stavať Benjamín Péchy 
pre svojho syna, no ten keď vo Viedni náhle umrel, 
tak s  výstavbou sa prestalo. Objekt dokončila až 
jeho dcéra (manželka Dénesa Pongrácza). Ale po ich 
odsťahovaní na Liptov predali kúriu Lajosovi Borne-
miszovi. Ten zas objekt predal Elémerovi Péchymi za 
10 tisíc florénov. Až do roku 1945 slúžil objekt pôvod-
ným majiteľom a pôvodnému účelu (obytnému). Po 
druhej svetovej vojne bol skonfi škovaný. 

V rokoch 1945–50 slúžil pre účely skladu, po roku 
1950 bol adaptovaný pre účely materskej školy, v ro-
koch 1961 až 1962 bol zas upravený pre funkciu zák-
ladnej deväťročnej školy, knižnice a kina. Pre funkciu 
kina bolo adaptované severné krídlo, v  ktorom boli 
odstránené všetky vnútorné priečky a došlo k  prí-
stavbe ďalšieho priestoru k  severnej časti objektu 
krídla (pódium). Zrealizovaná bola komplexná vý-
meny okenných výplní, čiastočne dverných výplní, 
obnovená strecha a  podlahy. V  rokoch 1979-80 bol 
objekt rekonštruovaný pre účely Plety VD Prešov. Od 
roku 2002  prebiehala komplexná obnova a dostavba 
objektu pre účely zriadenia Obecného úradu obce.
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Został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku 
w  stylu klasycystycznym. Jego budowę, z  przezna-
czeniem dla swojego syna, rozpoczął Benjamín 
Péchy, lecz gdy ten niespodziewanie zmarł w Wied-
niu, prace przerwano. Budowę dworu dokończyła 
dopiero jego córka (żona Dénesa Pongrácza). Wy-
prowadzając się na Liptów Pongráczowie sprzedali 
dwór Lajosowi Bornemiszowi. Ten zaś sprzedał go 
Elémerowi Péchemu za 10 tysięcy florenów. Aż do 
1945 roku obiekt służył pierwotnym właścicielom 
i  pełnił swoją pierwotną (mieszkaniową) funkcję. 
Po drugiej wojnie światowej został skonfi skowany.

W  latach 1945–50 był wykorzystywany jako 
magazyn, po 1950 roku został zaadaptowany na 
przedszkole, od 1961 do 1962 roku był ponownie 
przebudowywany, by mogły w  nim działać: dzie-
więcioletnia szkoła podstawowa, biblioteka i kino. 
Na potrzeby kina zostało zaadaptowane północne 
skrzydło, z którego usunięto wszystkie ściany dzia-
łowe oraz dobudowano do niego kolejną część po 
północnej stronie skrzydła (scenę). Przeprowa-
dzono kompleksową wymianę stolarki okiennej, 
a  częściowo także drzwiowej, wyremontowano 
dach oraz podłogi. W  latach 1979-80 obiekt zo-
stał wyremontowany na potrzeby zakładu Pleta 
VD Prešov. W 2002 roku rozpoczęto kompleksowy 
remont i rozbudowę obiektu, aby mógł stać się sie-
dzibą Urzędu Gminy.

Kościół św. Andrzeja
Najstarsza wzmianka o kościele w naszej miejsco-
wości pochodzi z  lat 1334-35. Ten średniowieczny 
kościół został zburzony we wczesnym średnio-
wieczu, a  zbudowano nowy renesansowy. Obecny 
kościół św. Andrzeja powstał w  wyniku znacznej 

Kostol sv. Ondreja 
Najstaršia zmienka o kostole v obci pochádza z ro-
kov 1334-35. Tento stredoveký kostol bol v ranom no-
voveku zbúraný a  postavený nový renesančný. Sú-
časný kostol sv. Ondreja vznikol výraznou prestav-
bou renesančného v  rokoch 1712-57. Renesančný 
objekt bol situovaný v smere východ – západ. Svä-
tyňa kostola bola polygonálne ukončená. Už v roku 
1712 došlo k  celkovej prestavbe, keď bola pôvodná 
loď v celej svojej šírke rozšírená na sever a juh. Juž-
ná dostavba lode je s  polkruhovým ukončením. 
Pri podveží sa vytvorila západná bočná kaplnka, 
priestor pôvodnej svätyne bol upravený na východ-
nú bočnú kaplnku. Bola nadstavená pôvodná rene- A
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przebudowy renesansowej świątyni, przeprowa-
dzonej w  latach 1712-57. Renesansowy obiekt był 
orientowany w  kierunku wschód-zachód. Prezbi-
terium kościoła miało poligonalne zakończenie. 
Już w  1712 roku rozpoczęto całkowitą przebudowę 
kościoła, w  ramach której pierwotna nawa została 
na całej swojej szerokości rozbudowana w kierunku 
północnym i południowym. Południowa dobudów-
ka nawy ma półkoliste zakończenie. Obok miejsca 
pod wieżą powstała zachodnia kaplica boczna, 
a tam, gdzie pierwotnie było prezbiterium, powsta-
ła wschodnia kaplica boczna. Nadbudowano ory-
ginalną renesansową wieżę oraz rozbudowano za-
krystię kościoła i wykonano w niej nowe sklepienia. 
Ta duża przebudowa zmieniła również początkowe 
zorientowanie kościoła z  wschodnio–zachodniego 
na obecne w kierunku południe-północ. Wejście do 
kościoła znajduje się po stronie północnej, a  prez-
biterium jest usytuowane po stronie południowej. 
W tym samym czasie nadbudowano wieżę kościo-
ła, powstała wtedy część powyżej obecnego gzym-
su kordonowego. Na przełomie XIX i XX wieku od 
strony wschodniej dobudowano do nawy małą 
kaplicę w  stylu neogotyku. W  1913  roku przepro-
wadzono remont kościoła, lecz w trakcie pierwszej 
wojny światowej został on ponownie uszkodzo-
ny podczas ataku żołnierzy oddziałów zbrojnych 
węgierskiego państwa komunistycznego. Kolejny 
remont kościoła zakończono w  1934 roku (o czym 
świadczy tablica na elewacji kościoła). W  czasie, 
gdy pod koniec drugiej wojny światowej przez wieś 
przechodził front został uszkodzony dzwon, a prze-
de wszystkim wieża kościelna. Wierni sfi nansowali 
naprawę tych szkód z własnych pieniędzy i zakupili 
również zegar na wieżę, który kosztował ponad sto 

sančná veža a nanovo preklenutá a stavebne rozší-
rená sakristia objektu. Veľkou prestavbou sa zmeni-
la pôvodná orientácia kostola z východo–západnej 
na súčasnú v smere juh – sever. Vstup do kostola je 
zo severnej strany, presbytérium je situované na  
južnej strane. V rovnakom období bola nadstavaná 
veža kostola – nad úrovňou súčasnej kordónovej 
rímsy. Na prelome 19. a 20. storočia bola k východ-
nej strane lode postavená malá kaplnka v neogoti-
zujúcom výraze. V roku 1913 bol kostol renovovaný, 
počas trvania prvej svetovej vojny bol však opäť 
poškodený počas vpádu ozbrojených jednotiek prí-
slušníkov maďarskej komúny. Ďalšia oprava kostola 
bola ukončená v roku 1934 (podľa nápisovej tabule 
na fasáde kostola). Pri prechode frontu dedinou na 
sklonku druhej svetovej vojny došlo k  poškodeniu 
zvona, najmä však veže kostola. Veriaci prispeli na 
opravu týchto škôd vlastnými peňažnými darmi 
a zakúpili aj vežové hodiny v hodnote vyše sto tisíc 
korún. Najnovšie stavebné obnovy kostola boli re-
alizované v  roku 2003, keď došlo k  reštaurovaniu 
kamenného portálu; v roku 2004 bola zrealizovaná 
komplexná obnova exteriéru a areálu kostola.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
Kaplnka bola postavená v roku 1815 ako súčasť are-
álu z  kaštieľa (tzv. Šándorovec). Objekt bol obno-
vený v  roku 1874 a  1957. Do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu bol zapísaný až v  roku 1997. 
V roku 2002 bola zrealizovaná komplexná obnova, 
v rámci ktorej bola vymenená krovová konštrukcia 
strechy a vežičky, plechová strešná krytina bola vy-
menená za súčasnú bitumenovú (asfaltovú) kryti-
nu. V roku 2005 bola kaplnka premaľovaná ako z in-
teriéru tak aj fasády. V čase vyhlasovania objektu za 

Autor: Ján Bartko



PL

38

SK

tysięcy koron. Ostatnie remonty budowalne kościo-
ła przeprowadzono w  2003 roku, odrestaurowano 
wówczas kamienny portal; w 2004 roku wykonano 
kompleksowy remont wnętrza i otoczenia kościoła.

Kaplica św. Jana Nepomucena
Kaplica została zbudowana w 1815 roku na terenie 
otaczającym kasztel (tzw. Šándorovec). Kaplicę 
remontowano w 1874 i 1957 roku. Do Centralnego 
Rejestru Zabytków (Ústredného zoznamu pamiat-
kového fondu) została wpisana dopiero w  1997 
roku. W 2002 roku przeprowadzono jej komplek-
sowy remont, w  ramach którego wymieniono 
więźbę dachową i konstrukcję wieżyczki, blaszane 
pokrycie dachu wymieniono na obecne bitumicz-
ne. W  2005 roku kaplica została przemalowana 
w  środku oraz z  zewnątrz. W  chwili, gdy obiekt 
został uznany za zabytek kultury o znaczeniu na-
rodowym znajdował się w nim ołtarz św. Jana Ne-
pomucena, pochodzący z  okresu budowy kaplicy 
z obrazem ołtarzowym świętego z drugiej połowy 
XX wieku, a  także fragmenty drewnianej fi gury 
Jana Nepomucena.

Cmentarz żydowski
Cmentarz położony jest na północnym skraju 
miejscowości, na południowym stoku wzniesienia. 
Łącznie znajduje się na nim około 100 kamieni na-
grobnych, ustawionych w  5 rzędach. Wartość arty-
styczną i historyczną cmentarza stanowią nagrobki, 
które mają różne formy plastyczne oraz ar chitekto-
niczne, a  także znaczenie symboliczne lub walory 
dekoracyjne. Cmentarz jest cennym świadectwem 
istnienia, niegdyś bogatej i licznej, żydowskiej gmi-
ny wyznaniowej w Pečovskiej Novej Vsi.

NKP sa tam nachádzal oltár sv. Jána Nepomuckého 
z čias výstavby kaplnky a oltárnym obrazom svätca 
z druhej polovice 20. storočia a rovnako zvyšok dre-
venej plastiky Jána Nepomuckého. 

Židovský cintorín 
Cintorín sa nachádza na severnom okraji obce, na  
južnom svahu vyvýšeniny. Celkovo cca 100 náhrob-
ných kameňov je uložených v  5 radoch. Umeleckou 
a historickou hodnotou cintorína sú výtvarné a  ar-
chitektonicky zrealizované náhrobné kamene v rôz-
nych formách a v rôznom symbolickom funkčnom 
alebo dekoratívnom vyjadrení. Cintorín je vzácnym 
dokladom kedysi bohatej a  veľkej židovskej nábo-
ženskej obce v Pečovskej Novej Vsi. 

 
Synagóga 
Murovaná židovská synagóga sa nachádza v stred-
nej časti obce, severne od štátnej cesty, na konci pô-
vodnej parcely prízemnej kúrie ležiacej pri hlavnej 
ceste. V Pečovskej Novej Vsi žila jedna z najväčších 
židovských komunít v regióne. Spočiatku mala ná-
boženská obec len drevenú synagógu, no v polovici 
19. storočia začali s výstavbou veľkej, tehlovej (roz-
mery až 20x13 m), čo bolo na vidiecke prostredie 
stredného Šariša dosť zaujímavé. Fungovala zrejme 
až po druhú svetovú vojnu a potom bola stavebne 
upravená, pravdepodobne na sklady (alebo sýpku). 
Pečovská synagóga z  nich jednoznačne najväčšia, 
zrejme aj najstaršia a hlavne najhodnotnejšia. Má 
zachovanú všetku pôvodnú architektonickú výzdo-
bu, dispozíciu, časti schodov, či drevenej konštruk-
cie ženskej galérie. V okolí synagógy sa nachádzali 
ďalšie židovské objekty (škola, mikve, či bitúnok). 
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Kaštieľ Bornemiszov
Kaštieľ predstavuje pomerne moder-
nejšie podanú kúriu v  forme vily, ktorá 
vznikla prestavbou staršieho šľachtického 
sídla. Vďaka minimu ďalších stavebných 
zásahov sa zachoval dodnes v podobe do 
akej bol prestavaný na konci 19. storočia.

Synagoga
Murowana synagoga znajduje się 
w  centralnej części miejscowości, na 
północ od drogi krajowej, na końcu 
parceli, na której pierwotnie stał par-
terowy dwór, przylegającej do głównej 
drogi. W Pečovskiej Novej Vsi mieszka-
ła jedna z najliczniejszych społeczności 
żydowskich w  tym regionie. Najpierw 

gmina żydowska miała tylko drewnianą synago-
gę, ale na początku XIX wieku rozpoczęto budowę 
dużej ceglanej (o wymiarach aż 20 x 13 m), co było 
czymś zaskakującym w wiejskiej miejscowości na 
Środkowym Szariszu. Świątynia działała prawdo-
podobnie aż do drugiej wojny światowej, a potem 
została przebudowana, zapewne na magazyny 
(lub spichlerz). Pečovská synagoga z  całą pew-
nością jest największą, a  prawdopodobnie rów-
nież najstarszą i  przede wszystkim najcenniejszą 
w naszym regionie. Zachowały się w niej wszystkie 
oryginalne zdobienia architektoniczne, rozkład, 
część schodów oraz drewnianej konstrukcji galerii 
babińca. W sąsiedztwie synagogi znajdowały inne 
obiekty należące do gminy żydowskiej (szkoła, 
mykwa oraz jatka).

Pałac Bornemiszov
Pałac jest przykładem dosyć nowoczesnej rezyden-
cji o charakterze willowym. Powstał w wyniku prze-
budowy starszej siedziby szlacheckiej. Dzięki nie-
wielkim późniejszym ingerencjom budowlanym 
zachował się do dziś w takiej formie, w jakiej został 
przebudowany pod koniec XIX wieku.
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Pečovská Nová Ves 
dzisiaj

Pečovská Nová Ves jest trzecią co do wielkości 
gminą w powiecie Sabinov, liczy 2709 mieszkań-

ców (stan na 31.12.2018 r.). Może poszczycić się nie 
tylko swoją ponad 770-letnią bogatą historią, ale 
także tym, że również współcześnie, dobrze się roz-
wija. Miejscowość o tej samej nazwie, jest centrum 
gminy, mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego oraz 
jest siedzibą Mikroregionu Dolina Čergova, który 

Pečovská Nová Ves 
dnes

Pečovská Nová Ves je tretia najväčšia obec 
Sabinovského okresu s  2709 obyvateľmi 

(k 31.12.2018). Popri svojej viac ako 770 ročnej boha-
tej histórii sa dnes môže hrdiť úspešnou a pozitívne 
sa vyvíjajúcou súčasnosťou. Je strediskovou obcou, 

ktorá je súčasne sídlom matričného úradu a sídlom 
mikroregiónu Dolina Čergova, ktorý združuje spo-
lu osem obcí. Napriek tomu, že sa nachádza medzi 
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zrzesza łącznie osiem gmin. Pomimo że, położona 
jest pomiędzy dwoma miastami, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie powiatowego miasta Sabinov (5 km) 
i  miasta Lipany (8 km), nie pozostaje w  ich cieniu, 
a wręcz odwrotnie wciąż depcze im po piętach i od 
dawna jest liderem wśród samorządów nie tylko na 
terenie powiatu, ale również na większą skalę.

Znajduje się w niej odnowiona i w pełni wyposa-
żona szkoła podstawowa, do której uczęszcza łącz-
nie 443 uczniów, od pierwszej do dziewiątej klasy, 
nie tylko z Pečovskej Novej Vsi, ale również z pobli-
skich miejscowości – Červenic pri Sabinove i  Jaku-
bovej Voli. Do dwóch przedszkoli chodzi prawie 100 
dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

W  tutejszym ośrodku zdrowia przyjmuje le-
karz pierwszego kontaktu, pediatra i  stomatolog. 
Pečovská Nová Ves jest rejonem lecznictwa nie tylko 
dla swoich mieszkańców, ale również dla pięciu wsi, 
należących do gminy. Kompleksowy remont budyn-
ku ośrodka zdrowia zaplanowany jest na rok 2020.

Przez Pečovską Novą Ves przechodzi linia kolejo-
wa, łącząca północną cześć powiatu, a nawet polską 
granicę z wojewódzkim miastem Preszowem, i da-
lej z kolejnymi węzłami komunikacyjnymi. Zatrzy-
mują się w niej wszystkie pociągi poza pospieszny-
mi.

Przez gminę biegnie też droga I klasy nr I/68, łą-
cząca miasto wojewódzkie Preszów (oddalone o 21 
km) ze Starą Lubownią (odległą o 40 km) oraz pozo-
stałymi węzłami komunikacyjnymi, np. w kierunku 
Polski. 

Ma tu swoje przystanki 99,99% wszystkich kur-
sujących tędy linii autobusowych. W  odległości 
20 km znajduje łącznik autostrady D  1 z  Preszowa 
w kierunku Popradu, Žiliny i Bratysławy.

dvomi mestami, v tesnej blízkosti okresného mesta 
Sabinov (5 km) a  mesta Lipany (8 km), nie je v  ich 
tieni, ale naopak nezadržateľne sa im približuje 
a dlhodobo je lídrom medzi samosprávami nie len 
okresu, ale aj širokého okolia. 

V  obci sa nachádza vynovená a  plne vybavená 
základná škola, ktorú navštevuje spolu 443 žiakov 
od prvého po deviaty ročník nie len z  Pečovskej 
Novej Vsi, ale aj z  okolitých obcí – Červenice pri 
Sabinove a  Jakubovej Vole. Dve materské školy 
navštevuje bez mála 100 detí vo veku od troch do 
šiestich rokov.

V  zdravotnom stredisku sídlia ambulancie prak-
tického lekára pre dospelých, pediatra a stomatoló-
ga. Obec je zdravotným obvodom nie len pre Pečov-
čanov, ale aj pre občanov ďalších piatich spádových 
obcí. Komplexná rekonštrukcia budovy zdravotné-
ho strediska v obci je plánovaná na rok 2020.

Pečovskou Novou Vsou prechádza železnica 
spájajúca severnú časť okresu, dokonca aj poľské 
pohraničie s  krajským mestom Prešov a  následne 
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Na terenie gminy działa zakład ZŤS Sabinov, a.s. 
(S.A.), który produkuje przekładnie i  komponenty 
do wagonów. Zatrudnionych w nim jest na różnych 
stanowiskach pracy 250 pracowników.

Mają tu swoją siedzibę lub zakłady różne przed-
siębiorstwa, działające w  branży odzieżowej, bu-
dowlanej, transportowej, rolniczej, handlowej oraz 
w innych gałęziach przemysłu.

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 830 
budynków, w  tym 674 domy jednorodzinne i  6 
wielorodzinnych. Na terenie gminy aktualnie 
buduje się dużo indywidualnych budynków 
mieszkalnych (w skrócie „IBV“) oraz rozbudo-
wywana jest sieć mediów, co pozwoli rozwijać 
i  wspierać ten typ budownictwa oraz zapewni 
stabilizację mieszkańcom Obecnie deweloper 
kończy procedurę uzyskiwania pozwoleń dla 

ďalšími dopravnými uzlami. V  obci majú zastávku 
všetky vlaky mimo rýchlikov.

Podobne cez obec prechádza cesta I. triedy č. I/68 
spájajúca krajské mesto Prešov (21 km od obce) so 
Starou Ľubovňou (40 km od obce) a  ďalšími do-
pravnými križovatkami, napr. na Poľsko. V obci má 
zastávku 99,99 % všetkých autobusových liniek. Vo 
vzdialenosti 20 km od obce sa nachádza privádzač 
na diaľnicu D 1 z Prešova v smere na Poprad, Žilinu 
a Bratislavu.

V katastri obce sa nachádza strojárenský podnik 
ZŤS Sabinov, a.s., ktorého výroba je zameraná na 
produkciu prevodoviek a komponentov na vagóny. 
Na rôznych pracovných pozíciách zamestnáva 250 
pracovníkov. 

V  obci majú sídlo, resp. prevádzky viaceré ob-
chodné spoločnosti, podnikajúce v  odevnom prie-
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dużej budowy mieszkań przy ul. Kvetnej, co leży 
w gestii gminy.

Jeśli chodzi o  pomoc społeczną, to w  Pečovskiej 
Novej Vsi jest aktywnie prowadzona terenowa 
opieka społeczna, działa świetlica środowiskowa 
i świadczone są terenowe usługi opiekuńcze. Obec-
nie budowany jest dzienny dom opieki społecznej 
dla seniorów pod nazwą ASEN, przeznaczony dla 30 
pensjonariuszy. Termin zakończenia budowy i prze-
kazania obiektu do użytku został zaplanowany na 
wrzesień 2019 r.

Pečovská Nová Ves wciąż dba o bogate życie kul-
turalne, społeczne i  sportowe na swoim terenie. 
Aktywnie działają tu liczne organizacje społeczne 
- koło Únii žien Slovenska (Ligi Słowackich Kobiet), 
Telovýchovná jednota (Klub Kultury Fizycznej) Slo-
van, zrzeszający piłkarzy; miłośnicy folkloru nale-
żą do Zespołu Folklorystycznego Jablonečka oraz 
Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Jablučko, 
działa Koło Emerytów, Ochotnicza Straż Pożarna, 

mysle, stavebníctve, doprave, poľnohospodárstve, 
obchode a iných odvetviach.

Matričný úrad eviduje v  obci 830 budov, z  toho 
674 rodinných domov a 6 bytových domov. V obci sa 
aktuálne realizuje početná individuálna bytová vý-
stavba (ďalej len „IBV“) a rozširovanie inžinierskych 
sieti pre ďalší rozvoj a  podporu IBV a  stabilizáciu 
obyvateľstva. Súčasne developer fi nišuje s  povoľo-
vacím konaním pre rozsiahlu výstavba bytov v loka-
lite ul. Kvetnej pod gesciou obce. 

V  sociálnej oblasti v  Pečovskej Novej Vsi aktív-
ne funguje terénna sociálna práca, komunitné 
centrum a  terénna opatrovateľská služba. Aktu-
álne je vo výstavbe denný stacionár pre seniorov 
s  názvom ASEN s  kapacitou 30 klientov. Termín 
ukončenia výstavby a odovzdania do prevádzky je 
9/2019.

Pečovská Nová Ves trvale zabezpečuje bohatý kul-
túrny, spoločenský a športový život v obci. Aktívne tu 
pracujú početné spoločenské organizácie - Základ-
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ratownicy i dawcy krwi należą do koła Słowackiego 
Czerwonego Krzyża, istnieje też Grupa Śpiewacza 
Jablonka, a  tenisiści stołowi trenują w  Towarzy-
stwie Gimnastycznym Sokol.

Gmina we współpracy z  organizacjami społecz-
nymi każdego roku przygotowuje liczne imprezy 
kulturalne, integracyjne i sportowe, nie tylko o cha-

rakterze lokalnym, ale często również regionalnym 
– Powitanie Nowego Roku, Zapusty w  Pečovskej 
Novej Vsi połączone ze świniobiciem, 18-kilometro-
wy bieg po zdrowie pod nazwą Pečovskonovoveský 
šľapák, Jarmark Rzemiosła w Pečovskiej Novej Vsi, 
kiermasz bożonarodzeniowy i wiele innych akade-
mii przy okazji konkretnych świąt.

Jeżeli chodzi o  kwestie ekologii, to w  gminie do 
2016 roku działają wysypisko śmieci i kompostow-
nia z  odpowiednim wyposażeniem technicznym. 
W 2017 roku zakończono tworzenie systemu zbiór-
ki i wywozu odpadów komunalnych w osadzie rom-

ná organizácia Únie žien Slovenska, futbalisti zdru-
žení v TJ Slovan, folkloristi združení vo FS Jablonečka 
a  DFS Jablučko, Klub dôchodcov, dobrovoľní hasiči 
združení v DHZ, zdravotníci a darcovia krvi združení 
v ZO Slovenského Červeného kríža, Spevácka skupi-
na Jablonka a stolní tenisti združení v TJ Sokol. 

Obec v  spolupráci so spoločenskými organizá-
ciami každoročne pripravuje početné kultúrne, 
spoločenské a športové podujatia, ktoré majú nie 
len miestny, ale častokrát aj regionálny rozmer – 
Uvítanie Nového roka, Fašiangy v Pečovskej Novej 
Vsi spojené s obecnou zabíjačkou, 18 km beh zdra-
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skiej na terenie gminy, a  aktualnie jest na etapie 
oceny projekt doposażenia wysypiska odpadów 
i jego powiększenia. Mieszkańcy gminy są zadowo-
leni z działania wysypiska śmieci. Pomaga im utyli-
zować oraz segregować odpady. Gmina przywiązu-
je dużą uwagę do prawidłowego utrzymania, nale-
żących do niej budynków publicznych, ze szczegól-
nym naciskiem na obniżanie ich energochłonności 
i zwiększanie gospodarności.

Od 2015 roku do chwili obecnej powstały w gmi-
nie dwa boiska wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią, oświetleniem i  kompleksową infra-
strukturą oraz dwa profesjonalne place zabaw dla 
dzieci. Należy do nich dodać wyasfaltowaną ścieżkę 
rowerową między fi rmami ZŤS i SANAS o długości 

via s  názvom Pečovskonovoveský šľapák, Pečov-
skonovoveský remeselný jarmok, vianočné trhy 
a mnohé iné akadémie ku konkrétnym sviatkom. 

V  environmentálnej oblasti obec od roku 2016 
prevádzkuje zberný dvor a  kompostáreň s  tech-
nickým vybavením. V  roku 2017 bol dobudovaný 
systému zberu a  odvozu komunálneho odpadu 
v  MRK obce a  aktuálne je v  štádiu hodnotenia 
projekt na technické dovybavenie zberného dvo-
ra a  jeho rozšírenie. Prevádzku zberného dvora si 
obyvatelia obce pochvaľujú. Pomáha im v likvidácii 
odpadov a ich separovaní. Osobitnú pozornosť obec 
venuje starostlivosti o verejné budovy v jej vlastníc-
tve s dôrazom na znižovanie ich energetickej nároč-
nosti a zvyšovanie ich hospodárnosti.
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1,4 km oraz aktualnie realizowany na terenie wo-
jewództwa preszowskiego w ramach projektu „Eu-
roVelo 11”, odcinek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, 
obręb ewidencyjny Pečovská Nová Ves“ o  długości 
3,3 km, na którym ścieżka o nawierzchni asfaltowej 
będzie miała szerokość 3 m  i zostaną zbudowane 
trzy mostki.

W ostatnim czasie gmina jest w dobrej kondycji 
gospodarczej i  ekonomicznej. Dzięki ekspansyw-
nemu rozwojowi ekonomicznemu kraju, pozytyw-
nemu nastawieniu polityki państwa wobec samo-
rządów, wysokiej skuteczności korzystania przez 
gminę ze środków Europejskich Funduszy Struktu-
ralnych i  Inwestycyjnych (EFSiI), racjonalnej i efek-
tywnej gospodarce samorządu gmina może się po-
chwalić historycznie wysokimi przychodami, a tak-
że nadwyżkami budżetowymi i  niemal zerowym 

Od roku 2015 doposiaľ vyrástli v  obci dve multi-
funkčné ihriská s  umelým povrchom, osvetlením 
a komplexnou infraštruktúrou a dve profesionálne 
detské ihriská. K  nim môžeme priradiť cyklochod-
ník s  asfaltovým povrchom medzi fi rmami ZŤS 
a  SANAS v  dĺžke 1,4 km a  aktuálnu realizáciu pro-
jektu „EuroVelo 11 v  Prešovskom kraji, úsek Veľký 
Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ 
v dĺžke 3,3 km, so šírkou chodníka 3 m s asfaltovým 
povrchom a tromi premosteniami.

Obec sa v poslednom období nachádza v dobrej 
ekonomickej a  hospodárskej kondícii. Vďaka ex-
pandujúcemu vývoju ekonomiky v krajine, pozitív-
ne nastavenej politike štátu smerom k  samosprá-
vam, vysokej úspešnosti čerpania európskych štruk-
turálnych a  investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) 
obcou, racionálnemu a efektívnemu hospodáreniu 
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obciążeniem kredytowym. W  obecnym okresie 
niemałe środki z różnych źródeł, bo zarówno z EF-
SiI, jak i  z budżetu państwa Republiki Słowackiej 
są inwestowane w rozwój gminy oraz podniesienie 
jakości życia jej mieszkańców. W dodatku korzyst-
ne wyniki gospodarcze, uzyskane przez samorząd, 
pozwalają na inwestowanie znaczących środków 
własnych.

Spora część inwestycji własnych jest realizowana 
w ramach samopomocy z wykorzystaniem środków 
i  mechanizmów przeznaczonych do zmniejszania 
bezrobocia.

Oprócz realizacji konkretnych inwestycji gmina 
ma w różnych fazach oceny i przygotowania kolejne 
projekty oraz przedsięwzięcia służące jej rozwojowi 
w przyszłości.

Taki współczesny obraz Pečovskiej Novej Vsi 
mogą zobaczyć jej mieszkańcy, a  także sąsiedzi 
z  bliższej i  dalszej okolicy. Czy to dużo, czy mało? 
Zostawiamy do własnej oceny każdemu z  czytel-
ników.

samosprávy sa obec hrdí historickými príjmami, ale 
aj prebytkami v  hospodárení a  bez mála nulovou 
úverovou zaťaženosťou. V aktuálnom období sa do 
rozvoja obce a skvalitňovania života jej obyvateľov 
investujú nie malé fi nančné prostriedky z  rôznych 
zdrojov, tak z EŠIF ako aj zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky. Naviac priaznivé výsledky hospo-
dárenia samosprávy umožňujú investovať nie malé 
vlastné zdroje. 

Pomernú časť vlastných investícií realizujú do-
konca svojpomocne s  využitím prostriedkov a  ná-
strojov určených na znižovanie miery nezamestna-
nosti. 

Popri realizácií konkrétnych investícii obec má 
v  rôznych štádiách posudzovania a  prípravy ďal-
šie projekty a zámery na jej ďalší rozvoj v budúcom 
období.

Takýto obraz poskytuje súčasná Pečovská Nová 
Ves svojim obyvateľom, ale aj obyvateľom z blízke-
ho a širokého okolia. Je toho veľa? Alebo málo? Zá-
ver necháme na vlastný úsudok každého z čitateľov.
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 Gmina Sieniawa

G
mina Sieniawa jest gminą miejsko-wiejską 
zlokalizowaną w  północno-wschodniej czę-
ści województwa podkarpackiego, admini-

stracyjnie usytuowaną w powiecie przeworskim. 
Początki Sieniawy związane są ze starą wsią Dyb-

ków. Około 1650 roku z  inicjatywy Mikołaja Hiero-
nima Sieniawskiego - wojewody wołyńskiego, het-
mana polnego koronnego i właściciela olbrzymich 
dóbr na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, 
wzniesiono na pobliskim wzgórzu ceglaną fortecę 
o  nazwie Sieniawa, która w  1676 roku otrzymała 
prawa miejskie. Rozpoczęto budowę dworu – rezy-
dencji Sieniawskich, budowę kościoła i  klasztoru 
oo. dominikanów, wzniesiono fortyfi kacje. Miasto 
szybko się rozwijało, a  czynnikiem sprzyjającym 
było usytuowanie nad rzeką żeglowną San. Nad Sa-
nem, co najmniej od połowy XVII w., znajdował się 
port rzeczny z  licznymi magazynami i  spichlerza-
mi. Z czasem Sieniawa stała się lokalnym centrum 
handlowym i rzemieślniczym. Ludność miasteczka 
tworzyły trzy narodowości: Polacy, Rusini i  Żydzi. 
Okres świetności rodu Sieniawskich przypada na 
czas działalności Mikołaja Hieronima oraz jego 
syna Adama Mikołaja Sieniawskiego. Adam Sie-
niawski nie pozostawił męskiego potomka. Jego 
córka, Zofi a, po śmierci swego pierwszego męża 
Stanisława Denhoffa, wyszła powtórnie za mąż, za 
księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Tym 
sposobem Sieniawa stała się częścią majątku Czar-
toryskich. Pod ich rządami nastąpił dalszy rozwój 
miasta, a dwór Sieniawskich został przekształcony 
w rezydencję pałacową. W latach 1811-1823 Sienia-
wa urosła do rangi głównej siedziby rodu. Rezydo-

Gmina Sieniawa

G
mina Sieniawa je súčasne obecnou aj mest-
skou gminou situovanou v severovýchodnej 
časti Podkarpatského vojvodstva, adminis-

tratívne patriacou do Przeworského okresu. 
Počiatok Sieniawy sa spája so starou obcou Dyb-

ków. Okolo roku 1650 bola z  iniciatívy Mikuláša 
Hieronyma Sieniawského, volyňského vojvodu, 
korunného poľného hajtmana a  majiteľa rozsiah-
lych statkov vo východnej časti Poľska, vybudovaná 
pevnosť s  názvom Sieniawa, ktorá získala v  roku 
1676 mestské práva. Začala výstavba sídla – rezi-
dencie rodu Sieniawských, výstavba kostola a kláš-
tora dominikánov, nakoniec fortifi kačný systém. 
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wał tu książę Adam Kazimierz Czartoryski z  żoną 
słynną Izabelą z Flemingów Czartoryską.

W tym czasie sieniawska rezydencja książąt Czar-
toryskich była jednym z ważniejszych ośrodków od-
działywania kulturalnego w Galicji. Czartoryscy goś-
cili w Sieniawie wielu znakomitych ludzi. Byli tu m.in. 
pisarze Julian Ursyn Niemcewicz i  Ignacy Krasicki, 
Tadeusz Kościuszko czy car Aleksander I. Po śmierci 
księcia Adama pałac sieniawski opustoszał. Jego syn 
Adam Jerzy bywał tu sporadycznie. Kolejnymi właś-
cicielami byli Władysław, Adam Ludwik i  Augustyn 
Józef. Podczas I  wojny światowej w  wyniku zacię-
tych walk frontowych na linii Sanu w 1914 r., a potem 
w 1915 r., miasteczko zostało dotkliwie zniszczone. Na 
początku II wojny światowej Sieniawę zajęli Niemcy. 
W wyniku paktu niemiecko-radzieckiego wytyczono 
linię demarkacyjną i Sieniawa znalazła się na terenie 
zajętym przez wojska radzieckie.

W  czasie wojny Sieniawa doznała wielu znisz-
czeń. Po jej zakończeniu przystąpiono do odbudo-
wy miasta, która trwała wiele lat. 

Dziś Sieniawa to piękne miasteczko, pełne zabytko-
wych i  urokliwych miejsc. Gminę zamieszkuje nieco 
ponad 7 tysięcy mieszkańców, z  czego ok. 2 tysiące 
w samej Sieniawie. W mieście Sieniawa znajduje się 
siedziba organów samorządowych i  zarazem cen-
trum administracyjne gminy. Sieniawa, wraz z  oko-
licznymi terenami, zlokalizowana jest w  rozległej 
dolinie, o charakterystycznie łagodnych stokach i licz-
nych stawach oraz mokradłach. Od strony południo-
wo-wschodniej miasto otaczają rozległe tereny lasów 
sieniawskich, natomiast od strony północnej sąsia-
duje z Puszczą Sandomierską. Gmina posiada dobre 
warunki do rozwoju agroturystyki. Zarówno okolice 
miasta, jak i pozostałe tereny gminne stanowią jed-

Mesto sa veľmi rýchlo rozvíjalo a  faktorom, ktorý 
tomu napomáhal, bola poloha pri splavovanej rie-
ke San. Na Sane sa minimálne od polovice 17. sto-
ročia nachádzal riečny prístav s  mnohými skladmi 
a  sýpkami. Postupne sa Sieniawa stala miestnym 
obchodným a  remeselným centrom. Obyvateľstvo 
tvorili tri národnosti: Poliaci, Rusíni a  Židia. Naj-
slávnejšie obdobie rodu Sieniawských pripadá na 
dobu pôsobenia Mikuláša Hieronyma a  jeho syna 
Adama Mikuláša Sieniawského. Adam Sieniawski 
po sebe nezanechal mužského potomka. Jeho dcé-
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ne z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów 
w  powiecie. W  gminie występują również dogodne 
warunki do polowań, a okoliczne rzeki – San i Luba-
czówka – oraz liczne stawy hodowlane przyciągają 
wędkarzy. Lokalne lasy zachęcają miłośników przyro-
dy do korzystania z leśnych ścieżek, traktów i pól bi-
wakowych. Dla miłośników spędzania czasu na świe-
żym powietrzu przygotowano m.in. oznaczone trasy 
Parku Nordic Walking Sieniawa, wiaty, zadaszenia, 
stoły, ławy i miejsca ogniskowe. W trakcie trwania se-
zonu dodatkową atrakcją dla turystów bywają obfi te 
zbiory grzybów jadalnych oraz owoców leśnych.

ra Zofi a sa po smrti svojho prvého muža Stanislawa 
Denhoffa druhýkrát vydala za knieža Augusta Alek-
sandra Czartoryského. Takto sa Sieniawa stala sú-
časťou majetku rodu Czartoryských. Pod ich vládou 
nasledoval ďalší rozvoj mesta a sídlo Sieniawských 
sa premenilo na palácovú rezidenciu. V  rokoch 
1811-1823 sa Sieniawa rozrástla na hlavné rodové 
sídlo. Ako svoju rezidenciu tu mal knieža Adam 
Kazimierz Czartoryski so svojou slávnou manžel-
kou Izabelou Czartoryskou, rodenou Flemming. 
V  tom čase bola sieniawská rezidencia kniežat 
Czartoryských jedným z  najdôležitejších centier 
kultúrneho života v Haliči. Czartoryskí hostili v Sie-
niawe mnohých slávnych ľudí. Boli tu okrem iného 
slávny spisovateľ Julian Ursyn Niemcewicz a Ignacy 
Krasicki, Tadeusz Kościuszko aj cár Alexander I. Po 
smrti kniežaťa Adama sieniawský palác spustol. 
Jeho syn Adam Jerzy tu prichádzal iba sporadicky. 
Ďalšími vlastníkmi boli Władysław, Adam Ludwik 
a Augustyn Józef. Počas 1. svetovej vojny, v dôsledku 
tvrdých bojov na línii rieky San v roku 1914 a neskôr 
v  roku 1915 bolo mestečko veľmi zničené. Na za-
čiatku 2. svetovej vojny Sieniawu obsadili Nemci. 
V dôsledku nemecko-sovietskeho paktu bola vytý-
čená demarkačná čiara a Sieniawa sa ocitla na úze-
mí obsadenom sovietskymi vojskami. Počas vojny 
bola Sieniawa zdevastovaná. Po jej skončení začala 
mnohoročná obnova mesta. 

Dnes je Sieniawa krásne mestečko plné historic-
kých a čarovných miest. V celej gmine žije viac ako 
7 tisíc obyvateľov, z čoho približne 2 tisíc v samotnej 
Sieniawe. V  meste sa nachádza sídlo samospráv-
nych orgánov a administratívne centrum celej gmi-
ny. Sieniawa sa spolu s okolitým územím nachádza 
v rozľahlej doline s veľmi miernymi svahmi, počet-
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Na terenie Gminy Sieniawa znajduje się wiele 
zabytków historycznych. Jednym z  głównych za-
bytków jest Zespół pałacowo – parkowy Książąt 
Czartoryskich, dawna rezydencja letnia rodu Czar-
toryskich, w  skład którego wchodzi pałac głów-
ny, niewielki drewniany budynek zwany pałacem 
letnim, murowane ofi cyny, kordegarda, brama 
wjazdowa, ogrodzenie oraz most kamienny nad 
fosą, wszystko usytuowane na terenie ok. 20-hek-
tarowego parku. Na terenie miasteczka znajdują 
się ponadto takie zabytki jak: Ratusz – wzniesiony 
z inicjatywy założyciela miasta Mikołaja Hieronima 
Sieniawskiego w drugiej połowie XVII wieku, obec-
nie siedziba władz samorządowych, Zespół klasz-
torny Dominikanów Obserwantów pochodzący 
z XVIII wieku – obecnie kościół parafi alny Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. W podziemiach 

nými rybníkmi a močiarmi. Z juhovýchodnej strany 
mesto obklopujú rozľahlé sieniawské lesy, zo seve-
ru susedí so Sandomierskym pralesom. Gmina má 
dobré podmienky pre rozvoj agroturizmu. Rovnako 
okolie mesta, ako aj ostatné územie patriace gmi-
ne, predstavuje jedno z prírodne najatraktívnejších 
území okresu. Sú tu mimoriadne vhodné podmien-
ky na poľovanie a okolité rieky – San a Lubaczówka – 
ako aj početné rybníky lákajú rybárov. Miestne lesy 
vábia milovníkov prírody na svoje lesné cestičky, 
chodníky a  stanové polia. Pre milovníkov trávenia 
voľného času na čerstvom vzduchu sú pripravené 
označené trasy Parku Nordic Walking Sieniawa, prí-
strešky, stoly, lavice a ohniská. Počas trvania sezóny 
predstavuje ďalšiu atrakci u pre turistov bohatý zber 
húb a lesných plodov.

Na území gminy Sieniawa sa nachádza mnoho 
historických pamiatok. Jednou z  hlavných je Pa-
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kościoła znajduje się Rodowa Krypta Czartoryskich 
– mieszcząca prochy 22 członków jednego z najwy-
bitniejszych polskich rodów. Kościół pod wezwa-
niem Jana Chrzciciela – budowlę świątyni datuje 
się na XVI wiek. Wraz z upływem lat kościół został 
zniszczony na tyle, że w 1744 roku Adam Czartoryski 
podjął decyzję o  wzniesieniu nowej budowli koś-
cioła, prace zakończono w niespełna 10 lat. W ostat-
nich latach świątynia przeszła gruntowny remont, 
dzięki środkom pozyskanym z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 
RPO WP. To tylko niektóre z zabytków znajdujących 
się na terenie Gminy Sieniawa. Dla turystów chęt-
nych dowiedzieć się więcej o historii gminy przygo-
towany został mobilny przewodnik, który oprowa-
dzi ich szlakiem lokalnych zabytków. 

lácovo-parkový komplex kniežat Czartoryských, 
bývala letná rezidencia rodu Czartoryských, ktorý 
tvorí hlavný palác, menší drevený dom zvaný letný 
palác, murované objekty, strážnica, vjazdová brána 
a  kamenný most nad priekopou, to všetko na pri-
bližne 20 hektároch parku. Na území mestečka sa 
nachádzajú také pamiatky ako radnica vybudovaná 
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Istotną rolę w  życiu mieszkańców odgrywa rów-
nież sport i  aktywne formy spędzania wolnego 
czasu. Na terenie gminy od wielu lat funkcjonuje 
Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa. Pierwsze 
informacje na temat „Sokołów” pochodzą już z 1896 
roku. Klub początkowo znany jako Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” skupia dziś liczne grono mło-
dych zawodników i fanatyków piłki nożnej oraz siat-
kowej. Aktywna działalność sportowo-wychowaw-
cza działaczy klubu owocuje licznymi sukcesami 
jego członków. Wychodząc im naprzeciw, jak rów-
nież starając się sprostać oczekiwaniom mieszkań-
ców w ostatnich latach bardzo mocno rozbudowano 
bazę sportowo rekreacyjna na terenie gminy. W Sie-
niawie wybudowano stadion sportowy wraz z  jego 

v polovici 17. storočia, v súčasnosti sídlo samosprá-
vy, kláštorný súbor dominikánov – observantov, 
ktorý bol vybudovaný z iniciatívy zakladateľa mes-
ta, Mikuláša Hieronyma Sieniawského v  2. pol. 17. 
storočia – v  súčasnosti farský kostol Nanebovzatia 
najsvätejšej Panny Márie. V podzemí kostola sa na-
chádza rodová krypta Czartoryských s  pozostatka-
mi 22 členov jedného z najvýznamnejších poľských 
rodov. Počiatok kostola Jána Krstiteľa siaha do 16. 
storočia. Rokmi kostol chátral tak, že v  roku 1744 
rozhodol Adam Czartoryski o výstavbe nového kos-
tola, práce trvali necelých 10 rokov. V  posledných 
rokoch prešiel tento chrám zásadnou rekonštruk-
ciou vďaka prostriedkom získaným z  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci programu ROP 
PV. To sú iba niektoré z  pamiatok nachádzajúcich 
sa na území gminy Sieniawa. Pre turistov, ktorí sa 
chcú dozvedieť viac o dejinách gminy, bol priprave-
ný mobilný sprievodca, ktorý ich povedie po trase 
miestnych pamiatok. 

Dôležitú úlohu v  živote obyvateľov odohráva aj 
šport a  aktívne formy trávenia voľného času. Na 
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zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą, 
zmodernizowano istniejącą halę sportową im. Da-
riusza Michalskiego, wybudowano kompleks spor-
towo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Sie-
niawie, w  którym znajduje się pełnowymiarowa 
hala sportowa, kryta pływalnia, sauny, sala fi tness, 
siłownia, gdzie pod okiem wykwalifi kowanej kadry 
odbywają się różnego rodzaju zajęcia sportowe. Dla 
amatorów spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu przygotowana została bogata oferta dla 
wszystkich grup wiekowych. Są to boiska sportowe 
zarówno trawiaste jak i  posiadające sztuczną na-
wierzchnię, trasy Sieniawskiego Parku Nordic Wal-
king o  trzech stopniach trudności, place zabaw dla 
dzieci. Ostatnio do tejże bogatej oferty dołączyła 
także siłownia terenowa. Inwestycja zlokalizowana 
jest w  centrum miasteczka, w  bezpośrednim są-
siedztwie boiska sportowego oraz placu zabaw dla 
dzieci. Zachęcamy do wizyty w  Gminie Sieniawa, 
korzystania z jej walorów przyrodniczych, turystycz-
nych oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

území gminy už roky pôsobí Mestský športový klub 
„Sokol” Sieniawa. Prvé informácie o „sokoloch” po-
chádzajú už z  roku 1896. Klub najprv známy ako 
Gymnastický spolok „Sokol” dnes sústreďuje mla-
dých pretekárov a  milovníkov futbalu a  volejba-
lu. Aktívna športovo-výchovná činnosť klubových 
zástupcov prináša mnohé úspechy jeho členom. 
V  snahe spĺňať ich očakávania, ako aj očakávania 
obyvateľov, bola na území gminy v  posledných ro-
koch významne posilnená športovo-rekreačná zák-
ladňa. V Sieniawe bol vybudovaný športový štadión 
so sociálnym zázemím a sprievodnou infraštruktú-
rou, modernizovaná bola existujúca športová hala 
Dariusza Michalského, bol vybudovaný športovo-
-rekreačný komplex v rámci Základnej školy v Sie-
niawe, v  ktorom sa nachádza plnohodnotná špor-
tová hala, krytá plaváreň, sauny, fi tness telocvičňa, 
posilňovňa, v ktorých pod dohľadom kvalifi kované-
ho personálu prebiehajú rozličné športové aktivity. 
Pre milovníkov trávenia voľného času na čerstvom 
vzduchu je pripravená bohatá ponuka pre všet-
ky vekové skupiny. Sú to športové ihriská rovnako 
s trávnatým aj s umelým povrchom, trasy Sieniaw-
ského Parku Nordic Walking s tromi úrovňami ná-
ročnosti či detské ihriská. Nedávno sa táto bohatá 
ponuka rozšírila o outdoorovú posilňovňu. Táto in-
vestícia je lokalizovaná v centre mesta, v priamom 
susedstve športoviska a detského ihriska. Navštívte 
gminu Sieniawa a  využite jej prírodné, turistické, 
a športovo-rekreačné možnosti.
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Solivarská  koronka 
klockowa

Robienie koronek klockowych, to rodzaj ręko-
dzieła, wykonywanego najczęściej przez kobie-

ty, w  którym ręcznie, za pomocą krzyżowania ze 
sobą i przeplatania, łączy się większą liczbę nici, od 
trzech do kilkuset i  tworzy w  ten sposób ażurowy 
materiał – tzw. płócienko (rodzaj siatki) lub koron-
kę. Na tereny Słowacji koronka klockowa przywę-
drowała w XVI wieku i widoczne w niej były cechy 
państw, które miały określony wpływ na historię 
Słowacji. Spory wpływ na rozwój koronki klockowej 
na terenie współczesnej Słowacji miała niemiecka 
kolonizacja górnicza w XVI i XVIII wieku. Z biegiem 
czasu, w XVIII wieku, powstało na Słowacji 18 rejo-
nów, w  których wykształciła się charakterystyczna 
na nich koronka. Słowa te potwierdza fakt, że jedną 
z najczęściej używanych nazw regionalnych koronki 
klockowej w naszej okolicy jest miejsce górniczego 
wydobycia soli w  niedalekim Solivarze (warzelni 
soli) koło Preszowa. Koronka klockowa dzieli się 
na poszczególne rodzaje, zależnie od techniki wy-
konania lub regionu jej pochodzenia. Dla naszego 
regionu charakterystyczna jest solivarská koronka 
klockowa.

Pani Mária Kuchárová pochodzi ze Starej Lu-
bowni. Do Pečovskiej Novej Vsi przeprowadziła 
się w 1989 roku i mieszka tu ze swoim mężem oraz 
dziećmi do dzisiaj. Jej hobby są robótki ręczne, 
a  konkretnie robienie koronek klockowych. Wy-
jątkowo oczarowała ją koronka solivarská, którą 
zajmuje się od 20 lat. Zainteresowała ją nią ciotka 
męża, która pochodziła z Solivaru, a koronki robiła 
przez całe życie.

Solivarská paličková 
čipka

Paličkovanie je ručná, zväčša ženská práca, ktorou 
vzájomným prekrížením a  stáčaním ručne spá-

jame väčší počet nití, od troch do niekoľko stovák 
a tak vytvárame plošnú priehľadnú textíliu – textil-
ný prvok alebo čipku. Na územie Slovenska sa pa-
ličková čipka dostala v 16. storočí a bola ovplyvnená 
vplyvmi krajín, ktoré určitým spôsobom zasiahli 
do dejín Slovenska. Pomerný vplyv na rozvoj palič-
kovej čipky na Slovensku mala banícka kolonizácia 
na územie dnešného Slovenska v  16. a  17. storočí 
z Nemecka. S príchodom nemeckých baníkov a ich 
rodín prichádza aj paličková čipka. Postupne na Slo-
vensku v 18. storočí vzniklo 18 oblastí s charakteris-
tickou regionálnou čipkou. Tieto slová potvrdzuje 
skutočnosť, že jedným z  rozšírených regionálnych 
názvov paličkovej čipky v  našom okolí je miesto 
banského dobývania soli v  neďalekom Solivare pri 
Prešove. Paličková čipka sa delí z  pohľadu rôznych 
aspektov a to napríklad podľa techniky spracovania, 
alebo podľa regiónu jej pôvodu. Pre náš región je 
charakteristická Solivarská paličková čipka. 

Pani Mária Kuchárová je rodáčka zo Starej Ľubov-
ne. Do Pečovskej Novej Vsi sa prisťahovala v  roku 
1989, kde žije s manželom a svojimi deťmi do dnes.  
Jej záľubou sú ručné práce, konkrétne paličkovanie. 
Špecifi cky jej učarila Solivarská čipka, ktorej sa ve-
nuje už 20 rokov. K jej záľube ju priviedla manželo-
va teta, ktorá pochádzala zo Solivaru a paličkovala 
celý život. 

Podľa vyjadrenia pani Márie pre vytvorenie palič-
kovej čipky potrebujeme viaceré pomôcky a mate-
riály, ktoré vo fi nále ručne pospájame do konkrét-
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Pani Mária tłumaczy, że do zrobienia koronki 
klockowej potrzeba wielu akcesoriów i  materia-
łów, z których w efekcie, po ich ręcznym połączeniu 
powstają konkretne wyroby - koronki. Podstawą 
jest tekstylny wałek, zrobiony z  jednego koła lub 
prostokąta, czasami z  dwóch kół i  prostokąta lub 
kwadratu, wypełniony słomą, otrębami, piaskiem 
lub trocinami, zawiązanymi w rajstopy lub pończo-
chę, który obszywa się materiałem, a do jego boków 
przyszywa się koła. Na wałek zakłada się poszewkę, 
którą można wyprać w  razie zabrudzenia. Wałek 
wypełniony piaskiem ma w środku kamień, który go 
obciąża. Mocowany jest na drewnianej podstawie, 
która może być specjalnie przystosowana do kształ-
tu wałka, ale może także służyć do ustawiania jego 
pozycji oraz do odkładania klocków. Jako podstawa 
bywają też często używane sita, koszyki, kosze lub 
miski. Kolejnymi przyborami są drewniane kołki 
o  różnych kształtach, mające wielkość od 10 do 15 
cm, specjalnie wystrugane z  drewna owocowego 
lub wykonane na tokarce. Są to szpulki z rączką, na 
których nawinięte są nici. Klocek składa się z trzech 
części – główki, szyjki i  brzuśca, a  do wykonania 
standardowej koronki potrzebujemy około 20 
sztuk kołków. Jako przędza najczęściej używane są 
nici bawełniane różnych gatunków i grubości. Moż-
na stosować również nici lniane. We współczesnym 
świecie wykorzystywane są również inne materiały, 
takie jak: wstążki, metal czy druty. Szczególnym 
przyborem są metalowe nierdzewne szpilki. Do wy-
konania koronki klockowej niezbędne są nożyczki, 
szydełko, przezroczysty papier, a także usztywniacz, 
który pomaga zachować kształt koronki. W  prze-
szłości używano w  tym celu krochmalu. Obecnie 
stosuje się również kleje dyspersyjne rozrzedzone 

nych výrobkov - čipiek. Základom je textilný valec 
vytvorený z jedného kruhu, alebo obdĺžnika, niekde 
z dvoch kruhov a obdĺžnika, alebo štvorca naplnený 
slamou, otrubami, pieskom alebo pilinami v silon-
ke, alebo pančuche, ktorý sa obalí látkou a na boky 
sa prešijú kruhy. Valec obalíme obliečkou, ktorú pe-
rieme v  prípade ušpinenia. Valec plnený pieskom 
má vo svojom strede kameň na jeho zaťaženie. Osa-
dený je do dreveného podstavca, ktorý je buď špeci-
álne upravený do tvaru valca, ktorý slúži jednak na 
jeho polohovanie, alebo na aj na pokladanie pali-
čiek. Ako podstavec sa zvyknú používať napríklad aj 
sito, alebo košíky, koše, či misky. Ďalšími potrebami 
sú drevené paličky rôznych tvarov o veľkosti 10 až 15 
cm, špeciálne vystrúhané z  ovocného dreva či vy-
robené na sústruhu. Slúžia ako cievky s rukoväťou, 
na ktorých je navinutá priadza. Palička pozostáva 
z  troch častí – hlavičky, krku a  bruška, pričom na 
štandardný postup ich potrebujem okolo 20 kusov. 
Ako priadza sa zväčša používa bavlnená niť rôznej 
kvality a hrúbky. Možno použiť aj ľanové nite. V mo-
dernom svete sa používajú aj rôzne iné materiály 
ako stužky, plechy, či drôty. Osobitnou potrebou 
sú oceľové nehrdzavejúce špendlíky. K  zhotoveniu 
paličkovej čipky nevyhnutne potrebujeme nožnice, 
háčkovku, priesvitný papier, ale aj tužidlo na zacho-
vanie jej tvaru, ktoré v  minulosti nahrádzal škrob. 
Dnes na tento účel používame aj disperzné lepidlá 
zriedené s vodou v pomere 1:1 až 1:5. Tužidlo naná-
šame plochými štetcami. 

Podľa spôsobu vyhotovenia rozlišujeme palič-
kovú čipku pásikovú, zhotovovanú na predkres-
lenom podklade za pomoci 6 až 8 párov paličiek 
a  mnoho párovú čipku, ktorá sa zhotovuje bez 
predkreslenia na vypichovanej kosej sieti pod 45 
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z wodą w proporcji od 1:1 do 1:5. Usztywniacz nanosi 
się płaskimi pędzlami.

Zależnie od sposobu wykonania rozróżniamy 
koronkę klockową paskową, wykonaną według 
narysowanego wzoru za pomocą od 6 do 8 par klo-
cków oraz koronkę robioną przy użyciu wielu par 
klocków, która wykonywana jest bez wcześniej na-
rysowanego wzoru na płócienku naciągniętym pod 
kątem 45 stopni za pomocą dużej liczby klocków, 
dochodzącej nawet do 40 par.

Zależnie od sposobu przeznaczenia wyróżnia-
my koronkę baníckę (górniczkę), która jest wyko-
nywana za pomocą wielu par klocków, a  w  prze-
szłości była przeznaczona dla bogatych rodzin 
mieszczańskich oraz roľníckę (rolniczkę), która 
jest gęstsza i  używana w  strojach ludowych. Sto-
sowane są w niej nici o różnych kolorach od białe-
go do czarnego przez całą paletę barw. Ten rodzaj 
koronki naszywano na wykończenia rękawów ko-
szul, obszywano nim chustki, kołnierze, obrusy. 
W przeszłości koronka była ozdobą czepców wiej-
skich kobiet.

Jedną z  koronek rozróżnianych według regio-
nów jest także koronka szariszska (górniczo solna), 
potocznie nazywana solivarską, znana już w  XVI 
wieku, która jest charakterystyczna, ze względu na 
swoją wielobarwność. Jest to rodzaj koronki pasko-
wej, a charakterystyczne dla niej było to, że używa-
no do jej wykonania jedwabiu, bawełnianych nici 
w różnych kolorach oraz nici metalowych. Jej pod-
stawowym kolorem jest biały, a  wzory w  kształcie 
listków są niebieskie, czerwone i żółte.

Podczas rozmowy pani Mária tak nam opowiada-
ła o tym, jak zaczynała: „Moje początki nie były ła-
twe i nieraz myślałam, że nigdy się tego nie nauczę. 

stupňovým uhlom za pomoci veľkého počtu pali-
čiek, až 40 párov. 

Podľa spôsobu určenia rozlišujeme paličkovú 
čipku banícku, ktorá je mnoho párová a  v  minu-
losti bola určená pre bohaté meštiacke rody a roľ-
nícku, ktorá je hustejšia, používa sa pre kroje. Vy-
užívajú sa pri nej nite rôznych farieb od bielej po 
čiernu cez iné farebné nite. Tento druh čipky sa 
používal na konce rukávov košieľ, šatiek, golierov, 
obrusov. V  minulosti bola čipka ozdobou čepcov 
žien na dedinách.

Jednou z  čipiek delených podľa regiónov je aj 
čipka Šarišská (Soľnobanská), slangovo nazývaná aj 
Solivarská známa už zo 16. storočia, ktorá sa vyzna-
čuje svojou pestrosťou. Je pásiková a pre jej výrobu 
je charakteristické používanie hodvábu, početných 
farebných bavlniek a  kovových nití. Jej základnou 
farbou je biela s  modrými, červenými a  žltými 
lístočkami.
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Mimo to nie zrezygnowałam i  przez te lata 
zrobiłam wiele różnych koronek klockowych.“

Lata praktyki i rosnąca chęć rozwijania swo-
jej pasji sprawiły, że pani Mária Kuchárová 
stała się mistrzynią w  wykonywaniu klocko-
wych koronek solivarských. Pomimo, że dziś 
można koronki klockowe wykonywać maszy-
nowo, wszystkie swoje koronki zrobiła oso-
biście i  ręcznie. Motywami jej prac są różne 
zwyczaje, związane z  rokiem obrzędowym 
(Boże Narodzenie, Wielkanoc), porami roku, 
wydarzeniami z  życia, bywają to również 
dodatki do konkretnych ubrań i  strojów. Po-
nownie zaprezentowała efekty swojej pracy, 
obrusy i  koronki różnych rodzajów oraz ga-
tunków, przed liczną publicznością podczas 
warsztatów, realizowanych w ramach projek-
tu pod tytułem „Dziedzictwo naszych babek 
bez  granic” w  Pečovskiej Novej Vsi, a  także 

w  polskiej gminie Sieniawa i  należącej do niej wsi 
Dybków. Niektóre prace tej zdolnej koronczarki 
będą częścią stałej ekspozycji, stworzonej w  ra-
mach projektu, w miejscowości Pečovská Nová Ves.

Pani Mária tak opowiada o swojej pracy: „Solivar-
ská koronka klockowa daje mi satysfakcję, chętnie 
się przy niej relaksuję, a szczególnie cieszę się, gdy 
praca mi się uda i mogę nią sprawić radość swoim 
przyjaciołom“.

Dziękujemy pani Márii Kuchárovej za prezenta-
cję solivarskiej koronki klockowej, aktywne włącze-
nie się w  projekt współpracy transgranicznej oraz 
życzymy jej kolejnych twórczych lat, dobrego zdro-
wia, nieprzebranych zasobów cierpliwości w  reali-
zacji jej pasji i  wielu inspiracji podczas tworzenia 
nowych dzieł.

Pri vzájomnom rozhovore nám o svojich za-
čiatkoch pani Mária povedala: „Moje začiatky 
neboli ľahké a neraz som si myslela že sa to ni-
kdy nenaučím. Napriek tomu som to nevzdala 
a za tie roky som vytvorila množstvo rôznych 
paličkovaných čipiek.“

Roky praxe a  rastúca túžba rozvíjať svoju 
záľubu urobili z  pani Márie Kuchárovej zruč-
nú čipkárku paličkových solivarských čipiek. 
Napriek dnešnej možnosti vyhotovenia pa-
ličkovej čipky strojovo všetky svoje výrobky 
vytvorila a  tvorí sama a  ručne. Motívy svo-
jich prác hľadá v  rôznych sviatkoch (Vianoce, 
Veľká noc), ročných obdobiach, životných 
udalostiach, doplnkoch konkrétnych odevov 
a oblečenia. Opakovane výsledky svojej práce, 
obrusy a čipky rôzneho druhu a žánru prezen-
tovala širokej verejnosti v  rámci workshopov 
projektu s  názvom Dedičstvo starých mám 
bez hraníc v Pečovskej Novej Vsi ako aj v poľskej Sie-
niawe a jej miestnej časti Dybkow. Časť jej ručných 
prác bude tvoriť stálu expozíciu projektu v obci Pe-
čovská Nová Ves. 

Podľa vyjadrenia pani Márie: „Solivarská paličko-
vá čipka ma napĺňa, rada pri nej relaxujem a osob-
ne sa poteším, keď sa mi moje dielo podarí a ja ním 
môžem potešiť mojich priateľov“. 

Pani Márii Kuchárovej ďakujeme za prezentáciu 
solivarskej paličkovej čipky, jej aktívne zapojenie sa 
do projektu cezhraničnej spolupráce a prajeme jej 
do ďalších tvorivých rokov pevné zdravie, nekoneč-
nú vytrvalosť vo svojej záľube a množstvo inšpirácie 
pri realizácii jej nových diel.
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Ceramiczka

Pod pojęciem ceramiki kryją się różne wyroby 
z  suszonej lub wypalanej gliny, znane już z  od-

ległej młodszej epoki kamienia, które najpierw były 
lepione ręcznie, a  potem toczone na kołe garncar-
skim. Pomimo że, to stare rzemiosło powoli zanika 
i  bardzo go brakuje, to jednak w  Pečovskiej Novej 
Vsi ma zupełnie odwrotną tendencję i zyskuje inno-
wacyjny wymiar. Co to oznacza? Czy ceramika pole-
ga na wyrobie przedmiotów codziennego użytku? 
Odpowiedzi te pytania znajdziecie Państwo wspól-
nie z nami w wywiadzie z młodą artystką, z Pečov-
skiej Novej Vsi, którą urzekła glina i praca z nią.

Pani Katarína Mihoková pochodzi z  Pečovskiej 
Novej Vsi. Chociaż ma wykształcenie odzieżowe, to 
twierdzi: „Nie odnalazłam się w tym“. Przez pewien 
czas pracowała wraz ze swoim ojcem w warsztacie 
samochodowym, potem z  mężem w  masarni, ale 
to wciąż nie było to. Wykonywana przez nią praca 
była wprawdzie źródłem dochodów, ale nie dawa-
ła jej wewnętrznej satysfakcji. Cięgle szukała cze-
goś innego, co spełni jej marzenia i tęsknoty. Przez 
pewien czas próbowała malować obrazy, ale jak 
sama mówi: „To jeszcze nie był strzał w dziesiątkę. 
Brakowało mi trzeciego wymiaru, czegoś material-
nego“. Los sprawił, że wówczas trafi ła w jej ręce gli-
na i miała na nią dobry pomysł. Zaczęła zajmować 
się wyrobem modelowanej ceramiki ozdobnej. Na 
podwórku koło domu rodzinnego urządziła sobie 
mały warsztacik z  kołem garncarskim i  piecem do 
wypalania. Na początku piec też był zbudowany 
metodą amatorską. Na nasze pytanie, jakie były jej 
początki, odpowiedziała: „Jestem samoukiem i nikt 
z mojego otoczenia niczym podobnym się nie zaj-

Keramikárka

Pod pojmom keramika sa nám vybavia rôzne vý-
robky zo sušenej, či pálenej hliny známe už od 

dávneho neolitu ako z  prvoti ručne lepené, neskôr 
točené na hrnčiarskom kruhu. Aj keď toto staré 
remeslo pomaly zaniká a  široko ďaleko absentuje, 
predsa len v  Pečovskej Novej Vsi existuje, naberá 
opačný smer a  inovatívny rozmer. Čo tieto slová 
znamenajú? Je keramika iba o  výrobe predmetov 
dennej spotreby? Odpoveď na naše otázky nájdete 
spoločne s nami v rozhovore s mladou umelkyňou, 
pečovčankou, ktorej učarila hlina a práca s ňou.

Pani Katarína Mihoková je rodáčkou z  obce Pe-
čovská Nová Ves. Aj keď vyštudovala odevníctvo, 
ako uviedla: „Nenašla som sa v  ňom“. Istý čas pra-
covala popri svojom otcovi v  autoservise, neskôr 
s manželom v mäsovýrobe, ale stále to nebolo ono. 
Jej práca síce bola zdrojom príjmu, ale nie vnútor-
ného uspokojenia. Stále nespokojná hľadala niečo, 
čo bude napĺňať jej sny a túžby. Istý čas sa pokúšala 
o maľovanie obrazov, ale ako sama hovorí: „Nebolo 
to to pravé orechové. Chýbal mi tretí rozmer, niečo 
hmotné“. Cesty osudu jej vtedy do rúk prihrali ke-
ramickú hlinu a  dobrý nápad. Začala sa venovať 
výrobe modelovanej dekoratívnej keramiky. Na 
dvore pri rodinnom dome si zriadila malú dielnič-
ku s kruhom na točenie a pecou na vypaľovanie. Tá 
bola pôvodne amatérskej výroby. Na našu otázku 
aké boli začiatky odpovedala: „Som samouk a nikto 
z môjho okolia sa ničím podobným nezaoberá, pre-
to tie moje začiatky boli dosť kostrbaté. V podstate 
to bolo formou pokus - omyl.“

Dnes už siedmy rok všetok svoj voľný čas obetu-
je tejto svojej záľube. Keramika ju chytila za srdce, 
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muje, dlatego te moje początki były dosyć niezdar-
ne. W zasadzie do wszystkiego dochodziłam meto-
dą prób i błędów.“
Obecnie już siódmy rok cały swój wolny czas po-
święca swojej pasji. Ceramika przypadła jej do ser-
ca, potrafi  przy niej odpoczywać i  relaksować się. 
Przed swoim rodzinnym domem ma małą stylową 
„chatkę” z drewna, w której prezentuje swoją twór-
czość, więc przychodzący tam ludzie, mogą się z nią 
zapoznać się. Opowiadając o  swojej pasji pani Ka-
tarína mówi: „Glina ma dla mnie wielki „urok“, jest 
żywa, plastyczna i  pociągająca. Najczęściej mode-
luję. W tym najlepiej realizuję się i to jest mi bliższe 
niż toczenie na kole, ale toczenia też nie unikam“. 
Nie ogranicza charakteru swojej twórczości. Wręcz 
odwrotnie, preferuje szeroki wybór kształtów, róż-
ne kolory.

Na pytanie: „Jak powstają jej ceramiczne wy-
roby dekoracyjne?“ pani Katarína odpowiedziała: 
„Tworzenie wyrobu składa się z kilku etapów, które 
płynie łączą się ze sobą i żadnego z nich nie można 
przyspieszyć. Na początku każdego dzieła musi być 
dobry pomysł. Czasami taki zamysł noszę w  sobie 
nawet rok, zanim wymyślę, jak to wszystko będzie 
wyglądać. Rozważam wszystkie detale i  planuję 
sposób wykonania oraz jak technicznie będzie to 
można zrobić. Potem zaczynam pracę w  glinie. Ja 
osobiście używam czeskiej gliny ceramicznej, po-
nieważ mam z nią dobre doświadczenia. Następnie 
ją modeluję, aż zbliżam się do mojego wyobraże-
nia. Po wykonaniu należy wyrób dokładnie wysu-
szyć. Czasami trwa to nawet 2 tygodnie. Powolne 
suszenie jest bardzo ważne. Glina ma tendencję do 
pękania lub deformowania się. Wysuszone wyroby 
wędrują potem do pieca ceramicznego do pierw-

dokáže pri nej oddychovať a relaxovať. Na priedomí 
svojho rodinného domu ma malú štýlovú „chalúp-
ku“ z dreva, v ktorej prezentuje svoju tvorbu a ponú-

ka verejnosti možnosť oboznámiť sa s ňou. K svojej 
záľube pani Katarína uviedla: „Hlina má pre mňa 
veľké „čaro“ je živá, tvárna a  podmanivá. V  prevaž-
nej miere modelujem. Viac ma to napĺňa a  je mi 
to bližšie ako točenie na kruhu, ale ani tomu sa 
nevyhýbam“. Nemá vyhranenú špecifi káciu svojej 
tvorby. Naopak, uprednostňuje široký záber, rôzne 
farby. 

Na otázku: „Ako vznikajú jej keramické dekora-
tívne výrobky?“ pani Katarína uviedla: „Výroba má 
viacero fáz, ktoré na seba plynule nadväzujú, pričom 



PL

62

SK

szego wypalenia, nazywanego biskwitem. Tem-
peratura w piecu dochodzi do 1000 °C. Teraz mam 
250 litrowy piec elektryczny, produkcji niemieckiej, 
z którego jestem zadowolona.“

Po pierwszym wypaleniu następuje dekorowanie 
wyrobów. Pani Katarína stosuje różne efektowne 
szkliwa, tlenki metali, farby nanoszone pod szkliwo, 
które nabywa od krajowych i zagranicznych produ-
centów. Potem wyroby ponownie trafi ają do elek-
trycznego pieca garncarskiego i są jeszcze raz wypa-
lane, w nieco wyższej temperaturze niż poprzednio.

Nierzadko, po wystygnięciu i otwarciu pieca oka-
zuje się, że nie wszystkie wyroby udały się w 100%. 
Ceramika jest zdradliwa i tak samo jak potrafi  spra-
wić wiele radości , to potrafi  też ogromnie zawieść. 
Czasami ścieka szkliwo, a kiedy indziej któryś z wy-
robów podczas stygnięcia pęka. Jeżeli nic się nie 
skomplikuje, to wyjmujemy z  pieca gotową wypa-
loną ceramikę. Niektóre przedmioty są już zupeł-
nie wykończone, inne jeszcze wymagają drobnych 

žiadnu nemožno urýchliť. Na začiatku každého diela 
musí byť dobrý nápad. Niekedy sa s myšlienkou po-
hrávam aj rok, kým vyšpekulujem ako to bude celé 
vyzerať. Premyslím si všetky detaily a  stanovím si 
postup ako to technicky bude možné zhotoviť. Po-
tom začnem pracovať s hlinou. Ja osobne používam 
českú keramickú hlinu, nakoľko mám s  nimi dobrú 
skúsenosť. Postupne ju modelujem, až sa približu-
jem k mojej predstave. Po vyrobení je nutné výrobok 
veľmi dôkladne vysušiť. Niekedy to trvá aj 2 týždne. 
Pomalé sušenie je veľmi dôležité. Hlina má tendenciu 
prasknúť, alebo sa zdeformovať. Vysušené výrobky 
potom putujú do keramickej pece na prvý výpal zvaný 
prežah. Teplota v peci sa pohybuje do teploty do 1000 
°C. V súčasnej dobe mám 250 litrovú elektrickú vypa-
ľovaciu pec nemeckej výroby, s ktorou som spokojná.“

Po prvom vypálení črep podstúpi dekorovanie. 
Pani Katarína používa rôzne efektné glazúry, oxidy 
kovov, podglazúrne farby našich aj zahraničných 
výrobcov. Výrobky potom opäť putujú do elektric-
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zabiegów lub doklejenia. Dlatego jeszcze są uzu-
pełniane, sprawdza się ich ostateczną formę oraz 
wygląd. Następnie pakuje się je i przygotowuje do 
sprzedaży.

Katarína Mihoková swoją różnorodną, i obejmu-
jącą bogaty asortyment, twórczością zainteresowa-
ła licznych odbiorców nie tylko w Pečovskiej Novej 
Vsi, ale również w  szeroko pojętej okolicy i  dzięki 

kej vypaľovacej pece a  pália sa v  druhom výpale, 
ktorý má o niečo vyššiu teplotu ako prvý.

Nie je výnimkou, že po vychladnutí a  otvorení 
pece nie sú všetky výrobky na 100 %. Keramika je 
zradná a  tak ako vie potešiť, tak vie aj pekne skla-
mať. Niekedy zvyknú postekať glazúry, inokedy nie-
ktorý z  výrobkov pri chladnutí praskne. Ak sa však 
nič neskomplikuje z  pece vyberáme hotovú vypá-
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temu współpracuje z różnymi agencjami 
oraz jest zapraszana przez organizato-
rów imprez, by prezentować swoje dzie-
ła. Wśród wielu imprez, w których brała 
udział, na szczególną uwagę zasługuje 
uczestnictwo w  międzynarodowym ple-
nerze malarskim w  Lipanach oraz wy-
pożyczenie jej wyrobów Preszowskiemu 
Muzeum Wojewódzkiemu na wystawę 
,,Gliniana droga – droga gliny“. Każdego 
roku bierze udział w  targach ceramicz-
nych oraz jarmarkach rzemiosła w Pezin-
ku i Kieżmarku. Jeszcze raz prezentowała 
efekty swojej pracy, czyli wyroby rozma-
itych rodzajów i  gatunków, licznej pub-
liczności podczas warsztatów zorganizo-
wanych w ramach projektu pod tytułem 
„Dziedzictwo naszych babek bez granic” 
w  Pečovskiej Novej Vsi, a  także w  pol-
skiej gminie Sieniawa i należącej do niej 
wsi Dybków. Część jej wyrobów znajdzie 
swoje miejsce w  stałej ekspozycji, stwo-

rzonej w ramach projektu w miejscowości Pečovská 
Nová Ves.

Dziękujemy pani Kataríne Mihokovej za prezen-
tację jej twórczości, za aktywny udział w projekcie 
współpracy transgranicznej i  życzymy kolejnych 
twórczych lat, wiele zdrowia, niewyczerpanej wy-
trwałości i uporu w realizacji pasji oraz licznych in-
spiracji podczas tworzenia przez nią nowych dzieł.

lenú keramiku. Niektoré predmety 
sú kompletne dokončené, iné ešte 
potrebujú mierne dokončenie, či  do-
lepenie. Preto sa ešte  kompletizujú 
a kontrolujú do formy fi nálneho obra-
zu. Následne sa balia a pripravujú na 
predaj. 

Katarína Mihoková svojou rozma-
nitou a  širokospektrálnou tvorbou 
oslovila početnú skupinu verejnosti 
nie len v  Pečovskej Novej Vsi, ale aj 
širokom okolí a tak si zabezpečila po-
zvanie rôznych agentúr a  usporiada-
teľov podujatí, na prezentáciu svojho 
diela. Z  množstva podujatí dávame 
do pozornosti účasť na medzinárod-
nom maliarskom plenéri v  Lipanoch, 
či zapožičanie svojich výrobkov Pre-
šovskému krajskému múzeu na výsta-
vu ,,Hlinodráha – cesta hliny“. Každo-
ročne sa predstavuje na keramických 
trhoch a  remeselných jarmokoch 
v  Pezinku a  Kežmarku. Opakovane výsledky svojej 
práce, rôzneho druhu a žánru prezentovala širokej 
verejnosti v  rámci workshopov projektu s  názvom 
Dedičstvo starých mám bez hraníc v Pečovskej No-
vej Vsi ako aj v poľskej Sieniawe a jej miestnej časti 
Dybkow. Časť jej tvorby bude tvoriť stálu expozíciu 
projektu v obci Pečovská Nová Ves. 

Pani Kataríne Mihokovej ďakujeme za prezen-
táciu jej tvorby, aktívne zapojenie sa do projektu 
cezhraničnej spolupráce a  prajeme jej do ďalších 
tvorivých rokov pevné zdravie, nekonečnú vytrva-
losť a húževnatosť vo svojej záľube a množstvo in-
špirácie pri realizácii jej nových diel.
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Piernikarka

Któż może oprzeć się zapachowi pierników? I ich 
„boskiemu smakowi”? Słodkie ciasto z  dodat-

kiem miodu znano już w  starożytnym Rzymie. 
Niegdyś miód uważano za pokarm bogów i dlate-
go składano im w  ofi erze miodowe wypieki. Pie-
czono je od chwili, gdy ludzie poznali miód, mąkę 
oraz wszystkie potrzebne dodatki. Z Rzymu z bie-
giem czasu rozprzestrzeniły się na całe dzisiejsze 
Włochy, a  stamtąd trafi ły dalej do Europy. Już 
w XIV wieku rzemiosło to było znane na Słowacji.

Kolebką piernikarstwa na Słowacji, a także na ca-
łych Węgrzech, była Bratysława. Stopniowo cechy 
piernikarzy zakładano w  innych słowackich mia-
stach. Miód był jedynym słodzikiem, a pierniki były 
jedynymi słodyczami na stołach naszych babek, 
nawet w  bogatszych rodzinach. Najczęściej każdy 
mistrz miał swój własny przepis, więc pierniczki 
miały różne zapachy oraz smaki i tak zostało do dzi-
siaj. Prawie każda rodzina ma swój ulubiony prze-
pis. W biedniejszych domach pojawiały się przede 
wszystkim na Boże Narodzenie, jako ozdoba, sma-
kołyk i  prezent. Pięknym zwyczajem było obdaro-
wywanie piernikami z  jarmarku lub pielgrzymki 
ukochanych oraz dzieci. O tym skąd pochodził pier-
nik i dla kogo był przeznaczony świadczył głównie 
jego kształt: serduszka, konika, fi gurki... Ale także 
jego zdobienie. Na pierniki naklejano obrazki o te-
matyce religijnej, lusterka, rysunki lalek itp. Wszyst-
ko to było uzupełniane dekoracją z lukru. W wielu 
słowackich rodzinach okres bożonarodzeniowy roz-
poczyna się właśnie od pieczenia pierniczków.

Urokowi pierniczków nie oparła się również na-
sza krajanka, pani Marta Nemcová, i wypieka je już 

Medovnikárka

Kto by odolal vôni medovníčkov? A  ich „božskej 
chuti?“ Sladké cesto s prísadou medu poznali už 

v starom Ríme. Med kedysi považovali za stravu bo-
hov a preto im obetovali aj medové pečivo. Piekli sa 
odvtedy, ako ľudia poznali med, múku a postupne 
všetky potrebné ingrediencie. Z  Ríma sa postupne 
dostalo do Talianska a odtiaľ do Európy. V XIV. sto-
ročí ho ako remeslo zaznamenávame aj na Sloven-
sku. Kolískou  pernikárstva bola na Slovensku ale aj 
v celom Uhorsku Bratislava a postupne sa medovni-
kárske cechy zakladali aj v ďalších slovenských mes-
tách. Med bol jediným sladidlom a medovníky boli 
jedinou sladkosťou na stoloch našich starých mate-
rí, aj to iba v bohatších rodinách. Zväčšia mal každý 
majster svoj recept a tak mali aj medovníčky odliš-
né vône a  chute a  takto je tomu aj dodnes. Skoro 
každá domácnosť má svoj obľúbený recept. V chu-
dobnejších rodinách sa objavovali hlavne počas 
vianočných sviatkov ako ozdoba, pochúťka, darček. 
Bolo pekným zvykom obdarovať milovaného člove-
ka či dieťa medovníčkom z jarmoku či náboženskej 
púte. A to odkiaľ medovník bol a komu bol určený 
zodpovedalo aj jeho tvaru: srdiečka, koníky, posta-
vičky... Ale aj jeho zdobenie. Lepili sa naň obrázky 
s  náboženskou tematikou, zrkadielka, obrázky bá-
bik a pod. A to všetko doplnené cukrovým cifrova-
ním. V mnohých slovenských rodinách sa vianočná 
sezóna zahajuje práve pečením medovníčkov.

Čaru medovníčkov neodolala ani naša rodáčka 
pani Marta Nemcová a  pečie ich už vyše tridsať ro-
kov. Ako učiteľka v základnej škole odovzdávala svoje 
nadšenie a  elán generáciám žiakov, kolegom, rodi-
čom, jednoducho každému, kto akýmkoľvek spôso-
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od ponad trzydziestu lat. Jako nauczycielka szkoły 
podstawowej przekazywała swoją energię i  pasję 
pokoleniom uczniów, kolegów, rodziców, jednym 
słowem każdemu, kto w  jakikolwiek sposób zain-
teresował się jej pierniczkami. Prowadziła też kółka 
zainteresowań, zajmujące się właśnie gotowaniem 
i  pieczeniem, pod bardzo trafną nazwą Babcina 
kuchnia.

„Bardzo lubię to robić i  cieszę się, gdy mam je 
rozłożone na stole. Wtedy te pierniczki przesycają 
swoim zapachem całe mieszkanie.“ Zaczyna swoją 
opowieść pani Marta. Ma swój przepis, który wypra-
cowała przez lata. Czy trudno jest zrobić ciasto na 
pierniki? Nasza piernikarka zdradziła nam: „Ciasto 
na pierniczki jest zdrowe, bo zawiera miód, a  nie 
cukier. To zdrowsze słodycze, niż zrobione z cukru. 
Miód sam w  sobie ma właściwości konserwujące 
i  dlatego ciasto nie psuje się i  nie traci zapachu, 
ani surowe, ani upieczone. Zachowuje swój zapach 
i smak. Ciasto jest bardzo plastyczne i łatwo się for-
muje.“

Wśród piernikarek krąży legenda, że gdy gospo-
dyni-piernikarce lub ojcu-piernikarzowi urodziła 
się córka to miesiono ciasto piernikowe w wielkich 
beczkach. Potem to ciasto dziewczyna dostawała 
wychodząc za mąż jako posag. Dojrzewało więc 
w beczkach nawet przez 20 lat. Na tym przykładzie 
widzimy jakim cennym surowcem było.

„Zdobienie piernika jest często trudne i  zależy 
od wielu czynników. Ważne jest też to, co chcemy 
na nim zrobić – jaką polewę, ozdobę. Czy ma to być 
jedna warstwa, czy więcej warstw, jeden kolor czy 
więcej. Gdy zdobię piernik, to czasami nanoszę na 
niego ozdoby pięć, a  nawet siedem razy. Najpierw 
myślałam, że zdobienie będzie wciąż takie samo, 

bom prejavil záujem o jej medovníčky. Viedla aj zá-
ujmové útvary zamerané práve na varenie a pečenie 
a to aj s výstižným názvom Babičkina kuchyňa. 

„Veľmi ma to baví a  rada ich mám rozložené na 
stole. Vtedy tie medovníčky rozvoňajú celý byt.“ Za-
čína svoje rozprávanie pani Marta. Má svoj recept, 
ktorý rokmi vyšperkovala do fi nálnej podoby. A  či 
je práca s  medovníkovým cestom náročná? Naša 
medovnikárka nám prezradila: „Cesto na medov-
níčky je zdravé, keďže obsahuje med a nie iba cukor. 
Je hodnotnejšie ako cukrovinky vyrobené z  cukru. 
Med má sám o  sebe konzervačné účinky a  preto 
cesto nestráca na kvalite a chuti ani ako surové ani 
ako upečené. Uchováva si svoje vône i chuť. Cesto sa 
veľmi dobre tvaruje, je ľahko formovateľné.“

Medzi medovnikármi sa traduje legenda, že keď 
sa gazdinej-medovnikárke, či otcovi-medovnikárovi 
narodila dcérka, zamiesili medovníkové cesto do veľ-
kých sudov. Cesto potom dievča dostalo pri vydaji do 
vena. Takže v sudoch zrelo aj 20 rokov. Aj na tomto 
príklade vidíme akou vzácnou surovinou bolo.

„Výzdoba medovníka je časovo náročná a  závisí 
od viacerých faktorov. Ide aj o to, čo naň chcem – akú 
polevu, ozdobu. Či chcem jednu alebo viac vrstiev, 
jednu alebo viac farieb. Keď medovník zdobím, nie-
kedy ho zoberiem do ruky päť až sedem krát. Najprv 
som si myslela, že zdobenie bude časom stále o tom 
istom, ale to, čo sa dá vymyslieť, tak to je neuveriteľ-
né. Zároveň skúšam rôzne metódy.“ Oboznamuje nás 
pani Nemcová s prácou na zdobení medovníkov. A či 
je možnosť aj po rokoch ešte niečo vylepšiť či prísť 
s  niečím novým pri takpovediac pre nás laikov jed-
notvárnom pečení? Jasná odpoveď pani pernikárky: 
„Dá. Najnovšie sa zameriavam na 3D srdiečka, kras-
lice a kazety.“ A koľko ich napiekla? „Odhadnúť, koľko 
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ale to niewyobrażalne ile można wymyślić. Próbuję 
przy tym różnych metod.” Pani Nemcová zapoznaje 
nas ze zdobieniem pierników. Czy po latach pracy 
można coś jeszcze ulepszyć albo wymyślić coś no-
wego przy takim, jak się nam laikom wydaje, mo-
notonnym pieczeniu?: „Można. Ostatnio przygoto-
wuję serduszka 3D, pisanki, kasetki.“ A  ile ich pani 
upiekła? „Nie potrafi ę powiedzieć ile pierników 
upiekłam i ozdobiłam w swoim życiu. Ale były róż-
ne! Od klasycznych, przez chatki z piernika, wielka-
nocne i wiele innych na uroczystości rodzinne albo 
fi rmowe.“

„Te tradycyjne piernikowe wypieki mają wiele 
zalet. Oprócz tego, że świetnie smakują, mogą być 
także dekoracją.“

To prawda. Te słowa pani Marty Nemcovej może 
potwierdzić wiele  osób. Jej pierniczki smakują każ-
demu. Jej stoisko podczas różnych imprez, organi-
zowanych przez gminę, takich jak: Jarmark Bożo-
narodzeniowy, Zapusty, Święto Jabłek lub Jarmark 
w  Pečovskiej Novej Vsi, jest oblegane przez doro-
słych i  dzieci, młodych i  starszych mieszkańców 
naszej miejscowości oraz odwiedzających, którzy 
przyjeżdżają na te wydarzenia... Piecze je na chrzci-
ny, wesela, różne uroczystości rodzinne. Obdaro-
wuje nimi rodzinę, przyjaciół i  znajomych, a  także 
ważne delegacje, przybywające do naszej miejsco-
wości.

medovníkov vo svojom živote som upiekla a vyzdo-
bila, si netrúfam. No boli rôzne! Od klasických, cez 
medovníkové chalúpky, veľkonočné a mnoho ďalších 
na rodinné, či fi remné príležitosti.“

„Toto tradičné medové pečivo má viacero výhod. 
Okrem toho, že výborne chutí, poslúži aj ako dekorácia.“

A je to pravda. Tieto slová pani Marty Nemcovej 
môže potvrdiť veľmi veľa ľudí. Jej medovníčky chu-
tia každému. Jej stánok na rôznych spoločenských 
podujatiach v obci ako sú Vianočné trhy, Fašiango-
vé slávnosti, Jablučkové slávnosti či Pečovskonovo-
veský jarmok vyhľadávajú malí i veľkí, mladí i skôr 
narodení miestni občania i  návštevníci podujatí... 
Pečie ich na krstiny, svadby, rôzne rodinné poduja-
tia. Obdarováva nimi rodinu, priateľov i  známych 
ale aj významné návštevy obce.
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Ludowy twórca piszczałek, 
gajdic (klarnetowych 
instrumentów pasterskich) 
i fujar

Przy okazji  dziedzictwa babek, należy choć tro-
chę wspomnieć o  dziedzictwie dziadków, które 

wielu z  nich zaczynało tworzyć będąc jeszcze ma-
łymi chłopcami, na łące, nad potokiem. Podczas 
zwyczajnej dziecięcej zabawy, kiedy paśli gęsi albo 
podczas innych drobnych prac domowych lub pra-
cy w  polu. Najważniejsze w  tym wszystkim były: 
mała wierzbowa piszczałka, mały ciekawski chło-
piec i jego marzenie o zrobieniu własnej piszczałki. 
W większości przypadków była to jedyna zabawka, 
a w dodatku często własnoręcznie wykonana.

Podobne były początki  Vladimíra Vaľuša, pocho-
dzącego z  Pečovskiej Novej Vsi, samouka, rzeźbia-
rza, twórcy instrumentów ludowych, który zaczyna-
jąc od wyrobu prostych piszczałek, poprzez różne 
rodzaje pasterskich piszczał, doszedł do tworzenia 
rozmaitych fujar, gajdic, okaryn, instrumentów z ro-
gów bydlęcych i drewna oraz gęśli.

Na nasze pytanie, czy potrafi  grać na zrobionych 
przez siebie instrumentach ludowych odpowiedział: 
„Oczywiście, że umiem zagrać na nich, nawet sobie 
przy tym chętnie zaśpiewam różne pasterskie pieś-
ni, bez tego się nie da“. Jak stwierdziliśmy po rozmo-
wie z  nim, najbardziej osobisty stosunek, spośród 
wszystkich wyrabianych przez siebie instrumentów, 
ma do gajdicy. Nosi ją w sercu. Gajdica jest dla niego 
unikatem na światową skalę, ludowym instrumen-
tem muzycznym, który narodził się na Szaryszu, 
w  Górach Czergowskich, w  pobliskich miejscowoś-

Ľudový výrobca píšťaliek, 
gajdíc a fujár

Popri dedičstve starých mám, prinášame čo i  len 
malé pozastavenie sa nad dedičstvom starých 

otcov, s ktorým mnohí začínali ako malí chlapci na 
lúke, pri potoku. Pri obyčajnej detskej hre alebo keď 
pásli husí, či pri iných drobných domácich prácach 
či prácach na poli. A za všetkým je malá vŕbová píš-
ťalka, malý zvedavý chlapec a jeho túžba po výrobe 
vlastnej píšťalky. Vo väčšine prípadov to bola jediná 
hračka a veľa raz vlastnoručne vyrobená. 

Také podobné boli začiatky Vladimíra Vlasá, ro-
dáka z  Pečovskej Novej Vsi, samouka, rezbára, vý-
robcu ľudových nástrojov, ktorý sa postupom času 
vyprofi loval z  výrobcu jednoduchých píšťaliek cez 
rôzne druhy pastierskych píšťal až k produkcii fujár, 
gajdíc rôzneho druhu, okarín z  rohov hovädzieho 
dobytka i dreva, či korýtkových huslí. 

Na našu otázku, či ovláda hru na ním vyrábaných 
ľudových nástrojoch odpovedal: „Pravdaže si na 
mojich výrobkoch aj zahrám, dokonca si pri tom 
aj rád zaspievam rôzne pastierske piesne, bez toho 
by to ani nešlo“. Ako sme z rozhovoru s ním neskôr 
zistili, osobitný vzťah zo všetkých ním vyrábaných 
hudobných nástrojov má ku gajdici. Prirástla mu 
k  srdcu. Gajdicu vníma ako svetový unikát, ľudový 
hudobný nástroj, ktorý sa zrodil na Šariši, v podhorí 
Čergova, v neďalekých obciach Milpoš, Lúčka – Po-
toky, či Kamenica. Jej nestorom, protagonistom i vý-
robcom v jednej osobe bol dnes už nebohý Andrej 
Mizerák z Lúčky – Potokov. Dodáva, že  Mizerákovú 
gajdicu a jej charakteristický hlas do povedomia ce-
lého Slovenska dostal známy etnológ, zberateľ a fol-
klorista Ján Lazorík z Krivian. Hrdí sa tým, že osobne 
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ciach Milpoš, Lúčka – Potoky oraz Kamenica. Jej nes-
torem, wirtuozem i twórcą w jednej osobie był, dziś 
już nieżyjący, Andrej Mizerák z Lúčky – Potokov. Nasz 
rozmówca dodaje, że gajdicę Mizeráka i jej charakte-
rystyczny dźwięk wprowadził do słowackiej świado-
mości narodowej znany etnolog, zbieracz i folklory-
sta Lazorík z Krivan. Pan Vladimír jest dumny z tego, 
że osobiście zna kontynuatora idei Andreja Mizeráka 
-  Alexandra Gernáta z  Krivan, który rozwinął mi-
zerákowską gajdicę oraz wykonał podwójną gajdicę, 
z którą występuje do dziś. Nawet naszego twórcę in-
strumentów ludowych „zaraził“ jej tworzeniem.

Po wysłuchaniu charakterystycznych tonw gajdicy, 
które usłyszeliśmy w  wykonaniu pana Vladimíra, po-
prosiliśmy go o  krótką charakterystykę tego nietrady-
cyjnego instrumentu ludowego oraz przedstawienie 
podstawowych czynności podczas jej wyrobu. Chętnie 
ciągnął swoją opowieść: „Podstawowymi częściami 
gajdicy są - piszczała, róg, ustnik, zaślepka. Do wyrobu 
piszczały używam czarnego bzu albo kaliny. Niekiedy 
też do nowszych drewna twardych drzew owocowych: 
śliwy, czereśni, gruszy. Ścinam gałąź bzu o grubości oko-
ło 20 mm i długości około 300 mm, z miąższem 5 mm 
i ściągam z niej korę. Następnie wiercę długim świdrem 

pozná pokračovateľa myšlienky Andreja Mizeráka 
Alexandra Gernáta z  Krivan, ktorý Mizerákovú gaj-
dicu rozvinul a vyrobil dvojgajdicu, s ktorou účinkuje 
dodnes. Dokonca nášho výrobcu ľudových nástrojov 
do jej výroby aj „zasvätil“.

Po charakteristických tónoch gajdice v  podaní 
pána Vladimíra sme ho požiadali o krátku charakte-
ristiku tohto netradičného ľudového nástroja a zák-
ladný pracovný postup pri jeho výrobe. Ochotne vo 
svojom výklade pokračoval: „Základnými časťami 
gajdice sú - píšťala, roh, piskadlo, krytka. Na výrobu 
píšťaly ako materiál používam bázu čiernu, kalinu. 
Alebo novšie tvrdé ovocné dreviny: slivka, čerešňa, 
hruška. Vyrežem si konár bazy hrubý asi 20 mm 
o dĺžke cca 300mm, s dužinou 5 mm a olúpem kôru. 
Následne prevŕtam nebožiecom o  hrúbke 7 mm. 
Vnútro vypálim žeravím drôtom. Drevo určené na 
výrobu píšťaly skrátim na mieru cca 230 - 240 mm. 
Podľa výrobcu gajdice je dĺžka rôzna. Gajdice pod-
ľa Mizeráka a Gernáta majú rôznu dĺžku. Následne 
vyznačím hmatové otvory a  vyvŕtam ich vrtákom 
hrúbky 4 - 6 mm. Šesť dierok vpredu a jednu vzadu 
na palec. Vzdialenosť medzi otvormi sa pohybuje 
od 21 do 25 mm. Dierky vypálim pod uhlom šikmo 
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- nebožiecem o grubości 7 mm. Środek wypalam roz-
żarzonym prętem. Drewno przeznaczone do wyrobu 
piszczały przycinam na wymiar około 230  –  240  mm. 
Długość gajdicy zależy od jej twórcy. Gajdice Mizeráka 
i  Gernáta mają różną długość. Następnie wyznaczam 
otwory na place i nawiercam je wiertłem o grubości 4 
- 6 mm. Sześć dziurek z przodu i jedna z tyłu na kciuk. 
Odległość między otworami waha się od 21 do 25 mm. 
Dziurki wypalam ukośne w dół zgodnie z kierunkiem 
przepływu powietrza. Dół gajdicy formuję w  stożek, 
żeby można na niego nasadzić róg. Na górze wykonuję 
mocowanie ustnika. Rezonator robię z rogu bydlęcego. 
Róg strugam od uzyskania pożądanego kształtu i gru-
bości, a na końcu przycinam. Następnie wiercę i formu-
ję wewnętrzny stożek, żeby osadzić róg. Do zrobienia 
ustnika używam gałązki bzu o  grubości około 8 mm 
i długości 4 mm. Najpierw wypycham miąższ, nacinam 
języczek po jednej stronie i miąższem zaślepiam górę 
ustnika. Dorabiam zaślepkę ustnika o  takiej długości, 
żeby w niczym nie przeszkadzała. Zrobienie gajdicy zaj-
muje mi jeden dzień, czasami więcej, zależy ile czasu na 
to poświęcam.“

Pan Vladimír Vaľuš regularnie uczestniczy w jar-
markach rzemiosł, festiwalach folklorystycznych 
i  przeglądach twórczości ludowej, na których zdo-
był kolekcję nagród i wyróżnień.

Grając na własnoręcznie wykonanych ludowych in-
strumentach muzycznych pokazał nam ich niepowta-
rzalność i wyjątkowość. Wybór wykonanych przez niego 
instrumentów ludowych oraz jego występy wzbogacone 
śpiewem mogła zobaczyć także publiczność, uczestni-
cząca w działaniach towarzyszących wspólnego projektu 
transgranicznego „Dziedzictwo naszych babek bez gra-
nic” nie tylko w Pečovskiej Novej Vsi, ale także w gminie 
Sieniawie i należącej do niej wsi Dybków.

na dol v  smere prúdenia vzduchu. Spodok gajdice 
upravím do kužeľa, aby sa dal nasadiť roh. Na vrchu 
urobím obsadenie na pískadlo. Rezonátor vyrábam 
z  rohu hovädzieho dobytka. Roh oškrabávam do 
požadovaného tvaru a hrúbky, koniec odrežem. Ná-
sledne prevŕtam a  urobím vnútorný kužeľ pre ob-
sadenie rohu. Na pískadlo použijem prútik z  bazy 

o hrúbky cca 8 mm a dĺžky 4 mm. Najprv vypichnem 
dužinu, zarežem jazýček na jednej strane a dužinou 
zaslepím vrch pískadla. Dorobím krytku pískadla 
v dostatočnej dĺžke, aby v nej nič nezavadzalo pís-
kadlu. Výroba gajdice mi trvá jeden deň, niekedy aj 
viac, záleží to od času, ktorý výrobe venujem.“

Pán Vladimír Vaľuš sa pravidelne zúčastňuje na 
remeselných jarmokoch, folklórnych festivaloch 
a prehliadkach ľudovej tvorby, z ktorých má vo svo-
jej zbierke viacero ocenení a uznaní.

Hrou na vlastnoručne vyrobených ľudových hu-
dobných nástrojoch nám poukázal na ich jedineč-
nosť a  výnimočnosť. Prehliadku ním vyrobených 
ľudových nástrojov a  jeho vystúpenia obohatené 
spevom si mohli pozrieť aj návštevníci sprievodných 
aktivít spoločného cezhraničného projektu Dedič-
stvo starých mám bez hraníc nie len v Pečovskej No-
vej Vsi, ale aj v Sieniawe a jej miestnej časti Dybkov. 
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 Małgorzata Kędziora 
– Rudka 

Haft znany jest od bardzo dawna. To metoda 
ozdabiania, która polega na wyszywaniu wzo-

rów na tkaninie. Haftowaniem, między innymi 
zajmuje się pani Małgorzata Kędziora z Rudki. W 
jej rękach igła staje się pędzlem, spod którego wy-
chodzą prawdziwe dzieła sztuki. Wydawać by się 
mogło, że to żadna sztuka: nawlec igłę i dalej ja-
koś pójdzie. Nic bardziej mylnego. Jeżeli nie mamy 
cierpliwości      i wyobraźni – samo nie pójdzie. Haf-
towanie to wymagające czasu i dużego nakładu 
pracy hobby. Ważna jest w tej sztuce kompozycja, 
dobór kolorów oraz precyzja.  A tego pani Małgosi 
nie brakuje. Haftem zajmuje się od wielu lat. Zuży-
ła już kilometry kolorowej muliny i poświęciła temu 
zajęciu tysiące godzin. Ale efekt – gwarantowany. 
Na kanwie haftuje owoce, kwiaty, pejzaże, postaci, 
jak również obrazy sławnych artystów – jej miesz-
kanie zdobią m.in. „haftowany” Chełmoński czy 
słynna „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci. Ozdo-
bione pas partu i oprawione w piękne ramy hafty 
to małe dzieła sztuki, które przyciągają i cieszą oko 
odwiedzających gości. Na ścianach mieszkania 
pani Małgosi powoli zaczyna brakować miejsca na 
kolejne hafty, a wiele z jej dzieł stało się pięknym i 
oryginalnym prezentem.

Ale pani Małgorzata zajmuje się nie tylko haftem 
– robi na drutach, szydełkuje, robi kwiaty z krepiny, 
maluje. Hafty pojawiają się m.in. na oryginalnych 
pisankach, za pomocą szydełka wyczarowuje m.in. 
oryginalne bombki choinkowe oraz urocze aniołki. 
Ale to nie wszystko. Swoje pomysły wykorzystuje na 
zajęciach z dziećmi. Nam zdradziła co w tym roku 

Małgorzata Kędziora 
– Rudka 

Výšivka je známa oddávna. Ide o metódu 
ozdobovania, ktorá spočíva vo vyšívaní vzorov 

na látku. Vyšívaniu sa, okrem iného, venuje aj pani 
Małgorzata Kędziora z obce Rudka. V jej rukách sa 
ihla stáva štetcom, spod ktorého vychádzajú sku-
točné umelecké diela. Mohlo by sa zdať, že to nie 
je žiadne umenie; navliecť ihlu a ďalej to už pôjde 
samo. Veľký omyl. Ak nemáme trpezlivosť a  pred-
stavivosť – samo to nepôjde. Vyšívanie je náročné 
na čas a vyžaduje si nasadenie. V tomto remesle je 
veľmi dôležitá kompozícia, výber farieb a presnosť. 
A  tá pani Małgosi nechýba. Výšivke sa venuje už 
mnoho rokov. Použila kilometre farebnej muliny 
a zasvätila tejto práci tisíce hodín. No výsledok je za-
ručený. Na kanavu vyšíva ovocie, kvety, krajinu, po-
stavy, ale aj obrazy slávnych umelcov – jej príbytok 
zdobí napr. „vyšívaný” Chełmoński či slávna „Dáma 
s hranostajom” Leonarda da Vinciho. Ozdobené 
pasparty a výšivky zasadené do pekných rámov sú 
malé umelecké diela, ktoré pritiahnu a potešia oči 
návštevníkov. Na stenách príbytku pani Małgorza-
ty už takmer nenájdeme miesto na ďalšie výšivky, 
a  mnoho z  jej diel sa stalo pekným a  originálnym 
darčekom.

Pani Małgorzata sa ale nevenuje iba výšivkám – 
drôtikuje, háčkuje, vyrába kvety z krepového papie-
ra, maľuje. Výšivky nájdeme napr. na originálnych 
krasliciach, háčikom vyčarúva originálne vianočné 
stromčeky a  rozkošné anjeliky. A  to nie je všetko. 
Svoje nápady využíva aj pri práci s deťmi. Prezradila 
nám, čo spoločne pripravujú ako darček pri príleži-
tosti Dňa matiek – my to neprezradíme, ale sme 
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si istí, že sa to mamám bude páčiť. Momentálne 
pracuje pani Małgorzata na ďalšom obraze, ktorý – 
podobne ako bábika, ktorú medzičasom robila (tro-
chu vyšívaná, trochu háčkovaná) podľa vzoru myšky 
Minnie – bude darček.

Preto, ak chcete mať slávne umelecké dielo 
u seba doma, nemusíte byť milionárom – stačí kúpiť 
kanavu a mulinu, vybrať si vysnívaný obraz a ... dať 
sa do práce. 

wspólnie przygotują na prezent z okazji Dnia Mat-
ki – my nie zdradzimy, ale zapewniamy, że mamom 
się spodoba. Obecnie pani Małgorzata pracuje nad 
kolejnym obrazem, który – podobnie jak robiona 
przez nią   w międzyczasie lalka (trochę haftowana, 
trochę szydełkowana) wzorowana na Myszce Min-
nie – będzie prezentem.

Tak więc jeżeli chcesz by mieć słynne dzieło sztu-
ki u siebie w domu nie musisz być milionerem – wy-
starczy kupić kanwę i mulinę, wybrać wymarzony 
obraz i … do dzieła.
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 Halina Mróz 
– haftowanie 

Pani Halina z  Czerc od ponad 30 lat zajmuje się 
haftowaniem. Na swoje hobby poświęciła wiele 

godzin, zużyła wiele kolorowych nici, ale efekt jej prac 
robi ogromne wrażenie. Piękne „malowane” muliną 
obrazy oraz dopracowane serwety i obrusy w oryginal-
ne, często autorskie wzory sprawiają, że trudno się nie 

Halina Mróz – vyšívanie 

Pani Halina z Czercov sa už viac ako 30 rokov ve-
nuje vyšívaniu. Svojmu hobby venovala veľa 

hodín, použila mnoho nití, no výsledok jej prác je 
ohromujúci. Pekné, mulinou „maľované“ obrazy či 
obrúsky a obrusy s originálnymi, často autorskými 
vzormi, nemôžu nenadchnúť. Pani Halina sa ve-
nuje aj pol. „bibułkarstwu“ – výrobe umeleckých 



PL

74

SK

zachwycić. Pani Halina zajmuje się rów-
nież bibułkarstwem. Z kolorowej krepi-
ny i  bibuły tworzy piękne kompozycje 
kwiatowe. Jej „specjalizacją” są kwiaty 
o płatkach, które z obu stron mają inne 

kolory. Swoje kwiaty pani Halina wykorzystuje rów-
nież do dekoracji innych własnoręcznie wytwarzanych 
przedmiotów m.in. ozdabiają one palmy wielkanoc-
ne. Ale to nie koniec talentów pani Haliny. Oprócz tego, 
ze jest mistrzynią w haftowaniu i bibułkarstwie, to nie 
obce są jej nowe techniki dekoracyjne, warto choćby 
wspomnieć tzw. quilling. To technika, w której wąskie 
paski papieru zwija się w kształt spirali, odpowiednio 
formuje i nakleja na przygotowaną do zdobienia po-
wierzchnię. Niewątpliwie jest to zajęcie pracochłonne, 
ale efekt gwarantowany – „quilingowe” bombki choin-
kowe czy wielkanocne pisanki robią wrażenie. 

ozdôb z  papiera. Z  farebného krepo-
vého a pijavého papiera vytvára pekné 
kompozície kvetov. Jej „špecialitou“ 
sú kvety, ktorých lístky majú na oboch 
stranách rôzne farby. Svoje kvety využí-
va pani Halina aj na dekoráciu iných, vlastnoručne 
vyrábaných predmetov, ozdobuje nimi napr. veľko-
nočné palmy. A to nie sú všetky talenty pani Haliny. 
Okrem toho, že je majsterkou vo vyšívaní a v ume-
leckej práci s  jemným  papierom, nie sú jej cudzie 
ani nové dekoračné techniky, spomenieme aspoň 
tzv. quilling. Ide o techniku, pri ktorej sa úzke pásiky 
papiera stáčajú do špirály, vyformujú a  nalepia na 
pripravený povrch. Ide bezpochyby o náročnú tech-
niku, ale výsledok je zaručený – „quilingové” vianoč-
né stromčeky či veľkonočné kraslice istotne ohúria. 
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 Janina Dyrda – Wylewa 

Bibułkarstwo to jeden z  elementów podkarpa-
ckiej tradycji. Dawny zwyczaj tworzenia ozdób 

z  bibuły związany był z  obyczajem zdobienia izb. 
Kwiaty z  bibuły wypełniały domy kolorami lata, 
ale były też ozdobą wieńców i wianuszków wesel-
nych.

Sztuka ta należy do ginących rękodzieł. Ale w na-
szym otoczeniu są ludzie, którzy nadal kultywują tę 
tradycję. Jedną z takich osób jest pani Janina Dyrda 
z Wylewy, która z krepiny tworzy piękne kwiaty, a z 
nich oryginalne kompozycje. 

Przygodę z  bibułkarstwem rozpoczęła wiele lat 
temu. Pani Janina tworzy różne kwiaty: róże, maki, 
astry czy lilie. Inspiruje ją przede wszystkim przy-
roda i  żywe kwiaty. Jej prace są piękną dekoracją 
domu, ale także stanowią ozdobę stołów biesiad-
nych prezentowanych przez członków KGW Pigany 
podczas wyjazdów.

Ale bibułkarstwo to nie jedyna pasja pani Janiny 
– dużo swojego wolnego czasu poświęcała na szy-

 Janina Dyrda – Wylewa 

Výroba umeleckých ozdôb z  papiera, pol. Bibuł-
karstwo, je súčasťou podkarpatských tradícií. 

Dávny zvyk tvorenia ozdôb z krepového či pijavého 
papiera sa spájal so zvykom zdobenia izieb. Kvety 
z papiera napĺňali domy letnými farbami, ale ozdo-
bovali aj vence a svadobné pletence.

Toto remeslo pomaly vymiera. No v našom oko-
lí sú ľudia, ktorí túto tradíciu ďalej uchovávajú. 
Jednou z  takých osôb je pani Janina Dyrda z Wy-
lewy, ktorá tvorí krásne kvety z  krepového papiera 
a z nich originálne kompozície. 

Svoj príbeh „bibułkarstwa“ začala pred mnohými 
rokmi. Pani Janina vyrába rôzne kvety: ruže, maky, 
astry či ľalie. Inšpiruje sa predovšetkým prírodou 
a  živými kvetmi. Jej práce dekorujú domy, ale aj 
zdobia stoly pri posedeniach členov KGW Pigany na 
výjazdoch.

Ale táto činnosť nie je jedinou vášňou pani Janiny 
– veľa svojho voľného času zasvätila aj háčkovaniu, 
ovocím jej práce sú krásne servítky či obrusy s origi-



PL

76

SK

dełkowanie, a owocem jej pracy są piękne serwety 
i  obrusy o  oryginalnych i  niepowtarzalnych wzo-
rach, które ucieszyłyby oko niejednego estety. War-
to dodać, że jedną z  ostatnich prac pani Janiny są 
zapaski, które stały się nieodzownym elementem 
stroju ludowego członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Piganach. W  jej pracach widać ogromny talent 
i  wyobraźnię. Jak żartuje – talent wyssała z  mle-
kiem matki.

Ponadto pani Janina ma talent gawędziarski – nie 
raz z  sukcesem brała udział w  przeglądach gawę-
dziarskich. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy 
mogli usłyszeć gawędę w jej wykonaniu.

nálnymi a neopakovateľnými vzormi, ktoré potešia 
oko nejedného estéta. Treba tiež dodať, že jednou 
z  posledných prác pani Janiny sú zástery, ktoré sa 
stali neoddeliteľným prvkom ľudového kroja čle-
niek Spolku gazdiniek v  obci Pigany. V  jej prácach 
vidieť obrovský talent a  predstavivosť. Ako sama 
žartuje – talent nasala s matkiným mliekom.

Pani Janina má aj rozprávačský talent – neraz sa 
úspešne zúčastnila rozprávačských vystúpení. Dú-
fame, že onedlho budeme mať aj my príležitosť po-
čuť nejaký príbeh v jej podaní.
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 Bronisława Bajor 
– tradycyjne pisanki 

Dziś w  sklepach mamy ogromny wybór wszela-
kich ozdób wielkanocnych. Gotowe dekoracje 

można kupić niemal wszędzie. Dawniej gospodynie 

musiały jednak natrudzić, by koszyk czy stół wielka-
nocny ozdobić np. piękną własnoręcznie wykonana 
pisanką. A jak to robiły? – np. pisały jajka woskiem. 

Bronisława Bajor 
– tradičné kraslice 

V  dnešnej dobe nájdeme v  obchodoch veľký 
výber veľkonočných ozdôb. Hotové dekorácie je 

možné kúpiť takmer všade. V minulosti sa gazdinky 

natrápili, kým veľkonočný košík alebo stôl ozdobili, 
napr. peknými vlastnoručne zhotovenými kraslica-
mi. A ako to robili? – napr. písali na vajíčka voskom. 
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Ten niegdyś żywy, dziś już niemal zapomniany zwy-
czaj pisania jajek kultywuje pani Bronisława Bajor 
z Pigan. 

Żeby powstała taka pisanka najpierw trzeba 
rozgrzać wosk. Pani Bronisława do tzw. kulki (zro-
bionej z  cienkiej blaszki) wkłada wosk pszczeli, 
a następnie nad świeczką podgrzewa kulkę i płyn-
nym woskiem „pisze” jajka. Tak ozdobione woskiem 
jaja barwi w  naturalnych barwnikach, zrobionych 
np. z  zielonego żyta, łusek cebuli czy kory kruszy-
ny. Zabarwione jajka zostawia się do wyschnięcia, 
a następnie np. nad płomieniem świeczki ogrzewa 
się je i ściera wosk. Efekt? – pisanka o oryginalnym 
i niepowtarzalnym wzorze. 

Oprócz pisania jajek pani Bronisława robi kwiaty 
z bibuły i krepiny, a ostatnio – dość oryginalne kwia-
ty z piór bażanta. 

Tento kedysi živý, no dnes už takmer zabudnutý 
zvyk písania na vajíčka, kultivuje pani Bronisława 
Bajor z obce Pigany.  

Pred výrobou takejto kraslice je treba najprv 
rozohriať vosk. Pani Bronisława do kalíška (vyro-
beného z tenkého pliešku) vkladá včelí vosk, aby ho 
následne nad sviečkou zohriala a tekutým voskom 
potom „píše“ na vajíčka. Takto voskom ozdobené 
vajíčka farbí prírodnými farbivami, napr. zo ze-
leného žita, cibuľových šúp či kôry krušiny. Zafar-
bené vajíčka sa nechávajú zaschnúť, aby sa potom 
nad plameňom sviečky ohriali a vosk z nich zotrel. 
Výsledok? – kraslica s neopakovateľným vzorom. 

Okrem kraslíc robí pani Bronisława kvety z  pi-
javého a krepového  papiera, a nakoniec – veľmi ori-
ginálne kvety z bažantích pierok. 
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 Jerzy z Dobrej 

Rzeźbiarstwo to chyba najstarsza dziedzina sztu-
ki ludowej. Twórców zajmujących się tą sztuką 

jest coraz mniej, dlatego cieszy fakt, że udało się 
w  naszej gminie znaleźć artystyczną duszę, która 
się tą dziedziną zajmuje. Pan Jerzy z Dobrej rzeźbi 
od kilu lat. Wcześniej podpatrywał pracę wujka, 
który trochę rzeźbił, potem, jak mówi – powoli sam 

Jerzy z Dobrej 

Rezbárstvo je hádam najstaršie ľudové remeslo. 
Jeho predstaviteľov je stále menej, preto je po-

tešujúce, že sa v  našej gmine podarilo nájsť ume-
leckú dušu, ktorá sa tomuto remeslu venuje. Pán 
Jerzy z Dobrej vyrezáva už niekoľko rokov. Kedysi sa 
prizeral, ako z  času na čas vyrezáva strýko, potom, 
ako sám hovorí – pomaly sa sám začal „šprtať“ v dre-
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zaczął „dłubać” w drewnie. Z czasem zaopatrzył się 
w odpowiednie narzędzia i swoją przygodę z rzeźbą 
rozpoczął na dobre. Jak tylko czas mu na to pozwala 
tworzy nowe drewniane dzieła, najczęściej fi gury, 
postaci m.in. św. Barbary, choć wśród jego prac zna-
leźć też można zwierzęta i  budynki m.in. miniatu-
rę kościoła w Dobrej. Inspiracją dla rzeźbiarza jest 
drewno – widząc jego kształt, strukturę, wielkość 
pan Jerzy wie, co z  niego powstanie. Swoje dzieła 
zabezpiecza lakierem, czasami nanosi kolor. Jego 
prace stanowią niepowtarzalny i  oryginalny pre-
zent dla członków rodziny lub znajomych. Pan Jerzy 
tworzy również fi gurki z brzozy, które stanowią ory-
ginalną ozdobę ogrodu.

ve. Postupne si zadovážil potrebné náradie a  svoj 
rezbársky príbeh nadobro začal. Vždy, keď mu to 
čas dovolí, vytvára nové diela z dreva, najčastejšie 
fi gúry, postavy, napr. sv. Barbary, aj keď medzi 
jeho prácami nájdeme aj zvieratá a budovy, napr. 
miniatúru kostola v  Dobrej. Inšpiráciou rezbára 
je drevo – sledujúc tvar, štruktúru, veľkosť, pán 
Jerzy vie, čo z  neho vznikne. Svoje diela ošetruje 
lakom, niekedy farbou. Jeho práce sú neobyčajným 
a  originálnym darčekom pre členov rodiny alebo 
známych. Pán Jerzy vyrába tiež fi gúrky z  brezy,  
ktoré jedinečným spôsobom krášlia záhrady.



81

SK PL



PL

82

SK

PIEROGI
Składniki:
500 g mąki poznańskiej,
200 ml wody,
1jajka i szczypta soli

Farsz: 
250 g twarogu, 1 jajko i szczypta soli. Twaróg można 
zastąpić również innym nadzieniem.
125 g masła

Sposób przygotowania:
Składniki wkładamy do miski i zagniatamy aż do 
uzyskania plastycznego ciasta. Przygotowujemy 
stolnicę, posypujemy ją mąką i rozwałkowujemy 
ciasto na grubość 1-2 mm. Wykrawamy małe kwa-
draciki, które napełniamy farszem. Łączymy dwa 
przeciwległe rogi kwadratu, a brzegi dokładnie do-
ciskamy.

 PIROHY
Suroviny: 
500 g polohrubej múky, 
200 ml vody,
1vajce a štipka soli

Náplň: 
250g tvaroh, 1 vajce a štipka soli. Tvaroh môžeme 
nahradiť aj inou plnkou.
125 g masla

Postup:
Suroviny na cesto vložíme do misky a postupne 
vypracujeme vláčne cesto. Pripravíme dosku na 
vaľkanie, pomúčime a vyvaľkáme tenké cesto asi 
1-2 mm. Nakrájame na malé štvorčeky a naplní-
me plnkou. Dva protiľahlé rohy spojíme a okraje 
dobre pritlačíme.

Plnka: 
Tvaroh, vajce a štipku soli spolu vymiešame a na-
plníme pirohy. Maslo dáme roztopiť.
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Farsz: 
Mieszamy twaróg z jajkiem i szczyptą soli, a następ-
nie nakładamy farsz na wycięte kwadraciki ciasta. 
Roztapiamy masło.

W dużym garnku zagotowujemy osoloną wodę. Do 
wrzącej wody wkładamy pierogi i gotujemy je oko-
ło 5-7 minut. Gdy ciasto jest miękkie wyjmujemy 
pierogi, żeby się nie rozgotowały. Pierogi przelewa-
my wodą i odcedzamy na sicie. Odcedzone pierogi 
nakładamy na pół misek, polewamy roztopionym 
masłem i mieszamy.

Vo veľkom hrnci dáme zovrieť osolenú vodu Do 
vriacej vody dáme pirohy a varíme asi 5-7 mi-
nút. Keď je cesto mäkké, vyberieme pirohy, aby 
sa nerozvarili. Pirohy premyjeme vodou a dáme 
odkvapkať na sito. Odkvapkané pirohy dáme do 
misy, polejeme roztopeným maslom a premieša-
me.
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Kluski 
z bryndzą

Składniki:
1kg ziemniaków,
250 g mąki poznańskiej,
1 łyżka stołowa soli,
200 g bryndzy,
1 kubeczek kwaśniej śmietany,
500 g wędzonej słoninki

Sposób przygotowania
Ziemniaki obieramy, ścieramy na tarce z  drobny-
mi oczkami, dodajmy mąkę, łyżkę soli i  dokładnie 
mieszamy. Jeżeli ziemniaki są suche możemy dodać 
trochę mleka. Ciasto przeciskamy przez durszlak lub 
tarkę z  grubymi okami do wrzącej posolonej wody. 
Gotujemy kluski do chwili aż zaczną wypływać na 
wierzch, około 10 minut. Ugotowane kluski odcedza-
my, przelewamy wodą i  zostawiamy, żeby odciekły. 
Kluski nakładamy na miskę, okraszając je nieco smal-
cem wytopionym ze słoniny, żeby się nie posklejały.

 Bryndzové 
halušky

Suroviny:
1kg zemiakov,
250 g polohrubej múky,
1 polievková lyžica soli,
200 g bryndze,
1 téglik kyslej smotany,
500 g údenej slaninky

Postup
Očistíme zemiaky, nastrúhame ich na jemno, pri-
dáme polohrubú múku,  lyžicu soli a dobre premie-
šame. Ak sú zemiaky suché, môžeme pridať trocha 
mlieka. Cesto pretláčame cez haluškovač do vriacej 
osolenej vody. Halušky varíme až kým nevyplávajú 
na povrch, asi 10 minút. Uvarené halušky scedíme, 
prepláchneme vodou a necháme odkvapkať. Haluš-
ky dáme do misky, jemne ich omastíme s masťou zo 
slaninky aby sa nezlepili.
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Prerastanú slaninku nakrájame na kocky, ope-
čieme na panvici do zlatista.
Bryndzu zmiešame so smotanou, dobre premie-
šame spolu s haluškami a  na záver ozdobíme  
opraženou slaninkou. 

Przerośniętą słoninę kroimy w kostkę, smaży-
my na patelni aż się zrumieni. 
Bryndzę mieszamy ze śmietaną, dokładnie 
mieszamy razem z kluskami, a na koniec 
ozdabiamy skwarkami ze słoniny.
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Kapuśniak
4 porcje

Składniki:
1 kg kiszonej kapusty,
1 cebula,
1 łyżka stołowa smalcu,
1 łyżeczka do herbaty mielonej czerwonej papryki,
1 łyżka stołowa mąki wrocławskiej,
200 g suszonych grzybów,
2 pikantne kiełbaski,
2 ząbki czosnku,
sól, czarny pieprz, ziele angielskie, tarty ziemniak, 
jeżeli jest potrzebny do zagęszczenia.

Sposób przygotowania:
Drobno pokrojoną cebulę szklimy na smalcu, do-
dajemy łyżkę stołową mąki wrocławskiej i robi-
my zasmażkę. Doprawiamy papryką, mieszamy, 
dolewamy około 2 litry wody. Do wody dodajemy 
kiszoną kapustę, którą wcześniej trochę siekamy, 
dokładnie umyte grzyby, pokrojoną w plasterki 
kiełbasę i gotujemy około 40 minut. Zupę dopra-
wiamy czosnkiem, solą oraz pieprzem. Jeżeli zupa 
jest zbyt rzadka, zagęszczamy ją tartym ziemnia-
kiem i jeszcze przez chwilę gotujemy, aż  do mięk-
kości ziemniaka. Zupa jest gotowa do podania.

Kapustnica
4 porcie

Suroviny:
1 kg kyslej  kapusty,
1 cibuľa, 
1polievková lyžica masti,
1 čajová lyžica mletej červenej papriky, 
1 polievková lyžica hladkej múky, 
200 g sušených húb,
2 ks pikantnej klobásy,
2 strúčiky cesnaku, 
soľ, čierne korenie, nové korenie, strúhaný zemiak 
podľa potreby na zahustenie.
 
Spôsob prípravy:
Na drobno nakrájanú cibuľu speníme na masti, 
pridáme polievkovú lyžicu hladkej múky a urobí-
me zásmažku. Okoreníme paprikou, rozmiešame, 
prilejeme asi 2 litre vody. Do vody pridáme kyslú 
kapustu, ktorú predtým trocha pokrájame, dobre 
umyté huby, klobásu nakrájanú na kolieska a varí-
me cca 40 minút. Polievku dochutíme cesnakom, 
soľou a  korením. Ak sa nám zdá polievka riedka, za-
hustíme ju postrúhaným zemiakom a ešte ju trochu 
povaríme, aby zemiak zmäkol. Môžeme podávať.
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 Zemiaková baba alebo 
haruľa na plechu

Suroviny:

2kg zemiakov,
2-3 polievkové lyžice hladkej múky
1 cibuľa
2-3 strúčiky cesnaku, 
2-3 vajíčka,
soľ, čierne korenie, majorán podľa chuti
masť

Postup: 
Surové zemiaky si očistíme a postrúhame. Do zme-
si pridáme koreniny, múku, soľ, vajíčka, pretlačený 
cesnak, cibuľu a  všetko dobre premiešame. Dobre 
si vymastíme plech, môžeme použiť viac masti, aby 
sa nám zmes neprilepila na plech. Hotovú vymieša-
nú zmes vložíme na vymastený plech, rovnomerne 
rozotrieme a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme asi 
60 minút na 180-200 stupňov. Pečenie tohto recep-
tu je potrebné odsledovať, aby cesto nebolo surové 
či prepečené, ale upečené pekne doružova. Po upe-
čení necháme trocha vychladnúť a  nakrájame na 
väčšie kocky. „Zemiakovú babu“ môžeme podávať 
s kyslým mliekom. 

Babka ziemniaczana lub 
tzw.  haruľa (duży placek) 
na całą blachę

Składniki:

2 kg ziemniaków,
2-3 łyżki stołowe mąki wrocławskiej
1 cebula
2-3 ząbki czosnku,
2-3 jajka,
sól, czarny pieprz, majeranek do smaku
smalec

Sposób przygotowania:
Surowe ziemniaki obieramy i trzemy. Do masy do-
dajemy przyprawy, mąkę, sól, jajka, przeciśnięty 
przez praskę czosnek, cebulę, a  następnie wszyst-
ko dokładnie mieszamy. Dokładnie smarujemy 
blachę, możemy dać więcej smalcu, żeby masa nie 
przywarła do blachy. Gotową wymieszaną masę 
wykładamy na wysmarowaną blachę, równomier-
nie rozprowadzamy i  wkładamy do nagrzanego 
piekarnika. Pieczemy około 60 minut w temperatu-
rze 180-200 stopni. Podczas pieczenia należy pilno-
wać, żeby ciasto nie było surowe lub zbyt spieczone, 
powinno się ładnie zarumienić. Po upieczeniu zo-
stawiamy ciasto, żeby trochę przestygło i kroimy na 
większe kostki. „Babkę ziemniaczaną“ można poda-
wać z kwaśnym mlekiem.
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Kysnutý koláč 
s jablkami

SUROVINY:

na kvások:
vlažné mlieko, 
40 g droždia,
1 polievková lyžica kryštálového cukru
na plnku:
1,5 kg jabĺk,
1škorica,
4-5 polievkové lyžice kryštálového cukru podľa 
sladkosti jabĺk
na cesto:
500 g polohrubej múky,
3 polievkové lyžice kryštálového cukru, 
1 čajová lyžica soli, 
2 vajíčka, 
300 ml vlažného mlieka, 
2 dcl oleja

POSTUP:
Kvások pripravíme z  polovice vlažného mlieka, 
droždia a cukru. Suroviny spolu premiešame a ne-
cháme na chvíľu odležať, aby kvások podkysol. Za 
ten čas si pripravíme jablkovú plnku. Jablká očistí-
me, postrúhame, pridáme cukor a škoricu a všetko 
spolu premiešame. 

Múku preosejeme do väčšej misky, premiešame 
s cukrom a soľou. Do stredu urobíme jamku, do kto-
rej vlejeme vajíčka spolu s kváskom a postupne pri-
dávame vlažné mlieko. Cesto vymiesime, nakoniec 

Kołacz drożdżowy 
z jabłkami

SKŁADNIKI:

na zaczyn:
letnie mleko, 
40 g drożdży,
1 łyżka stołowa cukru kryształu
na nadzienie
1,5 kg jabłek,
1 cynamon,
4-5 łyżki stołowe cukru kryształu zależnie od słod-
kości jabłek
na ciasto:
500 g mąki poznańskiej,
3 łyżki stołowe cukru kryształu,
1 łyżeczka do herbaty soli, 
2 jajka,
300 ml letniego mleka,
200 ml oleju

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zaczyn przygotowujemy z  połowy letniego mleka, 
drożdży i cukru. Składniki mieszamy razem i odsta-
wiamy na chwilę, żeby zaczyn wyrósł. W tym czasie 
przygotowujemy nadzienie z jabłek. Jabłka obiera-
my, trzemy, dodajemy cukier i cynamon, a następnie 
wszystko razem mieszamy.

Mąkę przesiewamy do większej miski, mieszamy 
z cukrem i solą. W środku robimy dziurkę, do której 
wlewamy jajka wraz z  zaczynem i  stopniowo do-
lewamy letnie mleko. Wyrabiamy ciasto, na końcu 
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pridáme olej a miesime, kým nám cesto absorbuje 
všetok olej. Cesto prikryjeme čistou utierkou a  ne-
cháme na teplom mieste, aby vykyslo. Po vykysnutí 
ho položíme na pomúčenú dosku, rozdelíme na dva  
bochníky a postupne rozvaľkáme na tenko. Preloží-
me na vymastený plech, navrstvíme plnku a prikry-
jeme druhým cestom. Necháme ešte trocha pod-
kysnúť, vidličkou poprepichujeme cesto a  vložíme 
do predhriatej rúry .Pečieme na 180 stupňov asi 20-
30 minút pekne do ružova. Upečený koláč potrieme 
roztopeným maslom. Pokrájame a podávame. 

dodajemy olej i dalej wyrabiamy, dopóki ciasto nie 
wchłonie całego oleju. Ciasto przykrywamy czystą 
ściereczką i  zostawiamy w  ciepłym miejscu, żeby 
wyrosło. Po wyrośnięciu kładziemy je na posypanej 
mąką stolnicy i dzielimy na dwa bochenki, a następ-
nie rozwałkowujemy na cienko. Przekładamy na 
wysmarowaną blachę, nakładamy warstwę nadzie-
nia i nakrywamy drugim płatem ciasta. Zostawiamy 
ciasto jeszcze na chwilę do wyrośnięcia, nakłuwamy 
je widelcem i wkładamy do nagrzanego piekarnika. 
Pieczemy w  temperaturze 180 stopni przez około 
20-30 min do uzyskania złocistego koloru. Upieczo-
ny kołacz smarujemy roztopionym masłem. Kroimy 
i podajemy.
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KAPUŚNIAK 
KGW RUDKA
- 1 kg żeberek
- 1,5 kg kapusty kiszonej
- 1 marchewka
- 1 pietruszka
- seler 
- 8-10 ziemniaków pokrojonych w kostkę
- 4-5 ząbków czosnku
- sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy
 
Gotujemy wywar z  żeberek, następnie dodajemy 
ziemniaki, warzywa i  dalej gotujemy. Kapustę go-
tujemy osobno. Gdy ziemniaki są już miękkie doda-
jemy kapustę i przyprawy. 

KAPUSTNICA 
KGW RUDKA
- 1 kg rebierok
- 1,5 kg kyslej kapusty
- 1 mrkva
- 1 petržlen
- zeler 
- 8-10 zemiakov pokrájaných na kocky
- 4-5 strúčikov cesnaku
- soľ, čierne korenie, nové (anglické) korenie, bobkový 
list

Uvaríme vývar z rebierok, neskôr pridáme zemiaky, 
zeleninu a varíme ďalej. Kapustu uvaríme osobitne. 
Keď sú zemiaky už mäk ké, pridáme kapustu a kore-
nie. 
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 Placki Ziemniaczane 
KGW Dybków
- 1 kg ziemniaków
- 1 cebula
- 1 jajko
- 1 ząbek czosnku
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz
- olej do smażenia

Zemiakové placky
KGW Dybków
- 1 kg zemiakov
- 1 cibuľa
- 1 vajce
- 1 strúčik cesnaku
- 2 lyžice múky
- soľ, čierne korenie
- olej na vyprážanie
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Zemiaky nastrúhame, cibuľu nastrúhame, ces-
nak pretlačíme. Pridáme ostatné suroviny a vy-
miešame.
Vyprážame vo väčšom množstve oleja. Podáva-
me so smotanou a cukrom. 

Ziemniaki zetrzeć, cebulę zetrzeć, przecisnąć 
czosnek. Dodać resztę składników, wymieszać.
Smażyć na głębokim oleju. Podawać ze śmieta-
ną i cukrem.
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Sernik 
KGW Dobra
Ciasto:
- ½ kg mąki pszennej
- 30 dkg margaryny
- 3 żółtka
- 20 dkg cukru pudru
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Zagnieść ciasto, podzielić na 2 części, do jednej do-
dać 2 łyżki kakao. Wstawić do lodówki na 2 godziny.

Masa serowa:
- 1 ½ kg sera
- 7 jaj + 3 białka pozostałe z ciasta
- 1 margaryna
- 1 szklanka cukru pudru
- 1 cukier waniliowy 
- 1 budyń śmietankowy
- 2 łyżeczki soku z cytryny
- 1 puszka brzoskwiń

Tvarohový koláč 
KGW Dobra 
Cesto:
- ½ kg pšeničnej múky
- 30 dkg margarínu
- 3 žĺtka
- 20 dkg práškového cukru 
- 2 lyžičky prášku do pečiva
Uhnetieme cesto, rozdelíme ho na dve časti, do jed-
nej pridáme 2 lyžice kakaa. Odložíme do chladničky 
na 2 hodiny.
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Tvarohové cesto:
- 1 ½ kg tvarohu
- 7 vajec + 3 bielka, ktoré ostali z cesta
- 1 margarín
- 1 hrnček práškového cukru
- 1 vanilínový cukor
- 1 smotanový puding
- 2 lyžičky šťavy z citróna
- 1 plechovka broskýň
Všetky suroviny zmiešame a  konci pridáme 
sneh z bielkov.

Príprava koláča:
Svetlé cesto postrúhame na strúhadle (veľké 
oká), posypeme pravou mletou kávou (cca 20 
dkg), na to vlejeme tvarohovú masu, ukladáme 
broskyne a  navrch postrúhame tmavé cesto. 
Všetko spolu pečieme 1 ½ hodiny. 

Poleva: 
- 20-30 dkg hrozienok
- 2 mliečne čokolády + 1 horká
- 10 dkg masla
Uvaríme hrnček čiernej kávy. Do kávy pridáme 
1 lyžicu alkoholu (napr. vodky) a namočíme do 
toho hrozienka. Čokolády rozpustíme s  mas-
lom, pridáme odkvapkané hrozienka. Polevu 
natrieme na koláč.  

Wszystkie składniki ucieramy a  na koniec do-
dajemy pianę z ubitych białek.

Wykonanie ciasta:
Białe ciasto ścieramy na tarce (grube oczka), 
posypujemy prawdziwą zmieloną kawą (ok. 20 
dkg), na to wlewamy masę serową, układamy 
brzoskwinie, na wierzch ścieramy ciemne cia-
sto. Wszystko pieczemy 1 ½ godz. 

Polewa: 
- 20-30 dkg rodzynek
- 2 czekolady mleczne + 1 gorzka
- 10 dkg masła
Zaparzyć szklankę czarnej kawy. Do wywary 
kawy dodać 1 łyżkę alkoholu (np. wódki), w tym 
moczyć rodzynki. Czekolady rozpuścić z  ma-
słem, dodać odsączone rodzynki. Polewę nało-
żyć na ciasto. 
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 Kopytka - 
Stowarzyszenie Aktywni 
w Sieniawie
KGW Sieniawa
PALUSZKI ZIEMNIACZANE
- 1 kg ziemniaków 
- 0,5 kg mąki pszennej
- 2 jajka
- szczypta soli 
- 20 dkg boczku 
- 20 dkg cebuli

Šúľance - 
Stowarzys zenie Aktywni 
w Sieniawie
KGW Sieniawa
ZEMIAKOVÉ ŠÚĽANCE
- 1 kg zemiakov 
- 0,5 kg pšeničnej múky
- 2 vajcia
- štipka soli 
- 20 dkg slaniny 
- 20 dkg cibule
Zemiaky uvaríme, necháme vychladnúť, pomelie-
me na mäsovom mlynčeku. Zemiakovú masu zmie-
šame s  múkou, vajcami a  štipkou soli. Uhnetieme 
cesto. Z cesta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5 
cm a pokrájame ich na 2 cm kúsky. Uvaríme, prele-
jeme škvarkami slaniny a opečenej cibuľky.

Tvarohové knedlíky
 - 1 kg tvarohu
- 0,5 kg pšeničnej múky 
- 3 žĺtka 
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Ugotować ziemniaki, ostudzić, zemleć w maszyn-
ce do mięsa. Masę ziemniaczaną połączyć z mąką, 
jajkami i szczyptą soli. Wyrobić ciasto. Uformować 
z niego wałki o średnicy 1,5 cm i pociąć je na 2 cm 
knedle. Ugotować, polać skwarkami z boczku i ce-
bulki.

Knedle serowe 
- 1 kg białego sera
- 0,5 kg mąki pszennej 
- 3 żółtka
- 2 jajka
- szczypta soli
- 1 kg marchwi
- 1 puszka brzoskwiń w syropie

Surówka z marchwi: marchew umyć, zetrzeć na tar-
ce, brzoskwinie pokroić w kostkę. Połączyć razem, 
dodać syrop z brzoskwiń.
Ser zemleć i połączyć z mąką, jajkami i solą. Wyrobić 
ciasto. Uformować z niego wałki o średnicy 1 cm i po-
ciąć je na 3 cm knedle (paluszki). Ugotować i  polać 
masłem z bułką tartą. Podawać z surówką z marchwi.

- 2 vajcia 
- štipka soli 
- 1 kg mrkvy 
- 1 plechovka broskyňového kompótu

Mrkvový šalát: mrkvu umyjeme, najemno postrú-
hame, broskyne pokrájame na kocky. Spojíme, pri-
dáme šťavu z broskýň.
Tvaroh popučíme a spojíme s múkou, vajcami a so-
ľou. Uhnetieme cesto. Z cesta vyformujeme valčeky 
s  priemerom 1 cm a  pokrájame ich na 3 cm kúsky 
(šúľance). Uvaríme a  prelejeme maslom s  opraže-
nou strúhankou. Podávame s mrkvovým šalátom.
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Pierogi 
KGW Czerce

Ciasto:
- 1 kg mąki
- 4 jajka
- 5 łyżek oleju
- ½ łyżki soli
- gorąca woda
Z podanych składników wyrobić ciasto.

Farsz:
- 1 kg kiszonej kapusty
- 1 kg ziemniaków
- 2 cebule 
- 2 łyżki oleju
- sól, pieprz 
- 2 łyżki majeranku

Kapustę ugotować, odcisnąć, drobno pokroić. Ce-
bulkę pokroić, usmażyć na oleju, dodać do kapu-

sty. Połączyć z  ugotowanymi ziemniakami, do-
dać przyprawy, dokładnie wymieszać.
Z ciasta wykroić krążki, nałożyć farsz i formować 
pierożki. Ugotować w osolonym wrzątku. Poda-
wać z roztopionym masłem lub skwarkami.

Pirohy 
KGW Czerce

Cesto:
- 1 kg múky
- 4 vajcia
- 5 lyžíc oleja
- ½ lyžice soli
- horúca voda
Z uvedených surovín urobíme cesto.

Plnka:
- 1 kg kyslej kapusty
- 1 kg zemiakov
- 2 cibule
- 2 lyžice oleja
- soľ, čierne korenie 
- 2 lyžičky majoránky

Kapustu uvaríme, zbavíme šťavy a  pokrájame 
nadrobno. Cibuľu pokrájame, osmažíme na ole-
ji a  pridáme ku kapuste. Spojíme s  uvarenými 
zemiakmi, ochutíme korením a  bylinkami a  dô-
kladne premiešame.
Z cesta vykrajujeme kolieska, na ktoré položíme 
plnku a  formujeme pirohy. Uvaríme v  osolenej 
vriacej vode. Podávame s roztopeným maslom ale-
bo opraženou slaninou .
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