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V DECEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 DFS Železiarik na Spiši v Poľsku
6-7 Putovanie po spišských školách

6-7

V prvej polovici novembra t.r., v priebehu dvoch dní, navštívil
spišské základné školy a gymnáziá, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako menšinový jazyk, generálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky. Prvý deň v sprievode pracovníčky Oddelenia pre národnostné menšiny Malopoľského vojvodského úradu J. Nawalanovej
a druhý deň malopoľského vojvodu J. Millera. Počas svojej návštevy sa oboznamoval so stavom výučby slovenčiny.

8 Oravský sviatok v Harkabúze
9 Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky
v známkach
10 Horčičné zrnko
11 Slovenský darček na Mikuláša
12-13 Správa podpredsedu Slovenskej národnej
rady mjr. Milana Poláka o obnovení predmníchovských hraníc na hornej Orave a severnom Spiši
14-17 Oslava 65. výročia FS Spiš z Novej Belej

Tradície, zvyky, obradový folklór príznačný pre obec Nová Belá
už 65 rokov zachováva pre budúce generácie folklórny súbor Spiš,
ktorý pôsobí pri Miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku. Dňa
24. novembra t.r. sa zišli bývalí i terajší členovia súboru, ako aj viacerí diváci, aby spoločne oslávili toto úctyhodné jubileum.

8

11

18-19 Hájovňa na Rovniach (2)
20-21 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
22-23 Porada Života 2013

Výročné stretnutie dopisovateľov i doručovateľov časopisu Život sa uskutočnilo v Repiskách-Bryjovom Potoku, kde sa preberali
otázky spojené s budúcoročným predplatným a doručovaním časopisu do domácností na Orave a Spiši.

24-25 Z diania na Slovensku
26 Žili medzi nami zbojníci
26 Sv. Cyril a Metod v slovenskej a uhorskej tradícii
27 Ekonomika a financie
27 Slovenské umenie v Krakove
28-30 Poznáte Zamagurie?

Zamagurie je región ležiaci na slovensko-poľskom pohraničí
s množstvom prekrásnych prírodných scenérií, pozoruhodných a
často unikátnych kultúrno-historických pamiatok, liečivých vôd,
minerálnych prameňov, jazier, či lesov plných plodov a zveri. Mnohí z nás tu žijeme, ale poznáme skutočne svoj rodný kraj?

Na obálke: Z osláv 65. výročia FS Spiš z Novej Belej. Foto: A. Jendžejčíková.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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