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OTVORENIE CENTRA SLOVENSKEJ KULTÚRY
XIII. ZJAZD SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU

V OKTÓBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Pozdravy XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku
6-9 Zo zjazdového referátu

3

XIII. celoštátny zjazd Spolku Slovákov v Poľsku bol významným
medzníkom v činnosti tejto organizácie, počas ktorého sa zhrnula
doterajšia činnosť Spolku a boli zvolené spolkové orgány na ďalšie päťročné obdobie, ako aj navrhnuté ciele, ktoré by mal Spolok
v najbližšom období realizovať.

10 Horčičné zrnko
11 Oravci opäť na Slovensku
12-13 Otec slovenského národa
14-15 Krátko zo Spiša a Oravy
16-17 Predseda ÚSŽZ Igor Furdík medzi krajanmi
v Poľsku

Prvá návšteva I. Furdíka sa niesla v znamení dôležitých udalosti
pre slovenskú diaspóru v Poľsku. Predseda mal príležitosť byť vo
viacerých obciach na Spiši i Orave, stretol sa so žiakmi učiacimi
sa slovenský jazyk, učiteľmi slovenského jazyka a delegátmi XIII.
zjazdu SSP.

18-20 Štvrťstoročie činnosti súboru Zelený javor
z Krempách

14-15

16-17

Krásne jubileum oslávil folklórny súbor Zelený javor pod vedením Márie Wnękovej a pri tejto príležitosti pozval všetkých obyvateľov obce a hostí na jubilejný program do Kultúrneho domu
v Krempachoch, kde si súbor vypočul mnohé pekné gratulácie
a pozval všetkých na výbornú jubilejnú tortu.

21-23 Centrum slovenskej kultúry slávnostné
otvorené

Slávnostné otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej Belej
bolo dlho očakávanou udalosťou v krajanskom prostredí. Dôležitou úlohou je naplniť mury tejto budovy slovenským dianím,
aby bolo skutočným kultúrnym stánkom, v ktorom budú mať svoj
priestor miestni krajania, obvodný výbor a folklórny súbor. Zároveň to bude stredisko pre široko chápanú kultúru.

21-23

26-27 Z diania na Slovensku
28 Očarení krásou pamiatok

Krása slovenských pamiatok ľaká každý rok na jeseň členov FS
Hajduky na potulky po Slovensku. Tentoraz nahliadli do oravského
hradu a ponorili sa do krásy Demänovskej ľadovej jaskyne.

29 Úspešná prezentácia slovenského cestovného
ruchu vo Varšave
29 Doplňujúce voľby v miestnych skupinách SSP
na Spiši
Na obálke: Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej. Foto: Ľ. Molitoris
Grafická úprava: E. Koziołová.
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