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OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA

V JANUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Činnosť Spolku Slovákov v Poľsku v novom roku
6-8 Rodina obdarená talentom

6-8

Krajan Andrej Soja už celé polstoročie sprevádza na organe
všetky cirkevné obrady v Kacvíne a vyše šesťdesiat rokov pôsobí
aj v miestnej dychovke. Hudobný talent, ktorým v rodine Sojovcov
oplývajú viacerí jej členovia, sa u nich dlhé roky dedí z generácie na
generáciu. Nahliadli sme teda do ich rodinného zázemia a vybrali
sme sa spoločne cestou spomienok na uplynulé roky.

9 Hudba mojím živlom

Hudba je náplňou života M. Rybára a bez nej si ani nevie predstaviť svoju existenciu. Práve vďaka nej ladí celý svoj život v rôznych
tónoch. Vie si v nej nájsť útechu a poskytovať ňou radosť divákom.
Na Orave je známym kapelníkom i hudobníkom.

10 Horčičné zrnko
11 Jubilanti Grobarčíkovci z Orávky
12-14 Pripomenieme si v roku 2014

15

V januárových Čriepkoch z histórie si slovom i obrazom pripomenieme okrúhle výročia dôležitých udalostí a osobností, ktoré ovplyvnili politické, hospodárske, spoločenské, kultúrne, či národné dianie
na severnom Spiši a hornej Orave.

15 „Cecíliada“ v Nedeci
16-18 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
19-20 Novoročný program vo Vyšných Lapšoch

Poslom dobrej nálady vo Vyšných Lapšoch sa stali stretnutia
miestnych obyvateľov s folklórom, ktoré pre nich pravidelne pripravuje FS Hajduky. Veria, že ak nový rok začnú veselou náladou aj celý
rok sa bude v nej niesť. Na tvorbe programu stretnutia sa podieľali
aj mladšie deti, aby bola zaručená kontinuita tradície.

19-20

21 Oblátkové stretnutie v Krakove
22-23 Novoročno-oblátkové stretnutie v Novej Belej

S novým rokom sa vždy spájajú aj nové nádeje, sny a plány.
A všetko dobre si k ich realizácii priali krajania v Novej Belej, kde sa
uskutočnilo tradičné novoročno-oblátkové stretnutie. Pri tejto príležitosti sa divákom prezentovali domáce umelecké zoskupenia, ktoré
pôsobia pri Miestnej skupine SSP.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Návšteva študentov slovakistiky
28 Jazyková prax slavistov v Orávke
29 Vysoké poľské štátne vyznamenanie
pre slovenského kňaza Sebastiána Košúta
30 Stretnutie so súčasnou slovenskou poéziou
v Mikołowe
Na obálke: Žiaci zo základnej školy z Novej Belej - N. Bryjová a M. Moš v scénke Jasličky.
Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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