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ROZPRÁVKOVÝ PODVEČER

V NOVEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-7 Zo zjazdovej diskusie

Prinášame diskusiu XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku a najčastejšie témy, ktoré delegáti prednášali na pléne. Sú to otázky, ktorých riešeniu by sa malo vedenie Spolku venovať v období po zjazde.

8-9

8-9 Debut najmladších huslistov vo Vyšných Lapšoch

Krásu ľudovej hudby odhaľovali deti z Vyšných Lápš počas školenia hry na husliach. Svoje prvé vystúpenie absolvovali pred domácimi divákmi, čo im poskytlo veľa radosti a rodičom hrdosť na
získané schopnosti svojich ratolestí. Vzorom pre debutujúcich huslistov sú ich starší kolegovia z ľudovej kapely Gryglakovcov.

10 Horčičné zrnko
11 50 rokov manželstva Sojovocov

14

Manželia Helena a Andrej Sojovoci putujú spoločne životom
pol storočia. Na spoločných cestách sa im striedali chvíle plné radosti s búrkami všedných dní, ale vďaka láske a vzájomnému pochopeniu to zvládali. Spoločne s nimi sme nazreli do ich života.

12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920–1945 (1)
14 Radosť žiakov a učiteľov z novopostavenej
športovej haly
15 Podvlčianske trio na slovenčine
16-19 Krátko zo Spiša a Oravy
20 Zo života Antona Kvašnicu
21 Výstava Veroniky Surmovej

Výtvarné nadanie Veroniky Surmovej bolo v plnej kráse prezentované na výstave jej prác s názvom Figuríny v priestoroch galérie
Slovenského inštitútu vo Varšave.

16-19

22-23 Rozprávkový podvečer

Do sveta rozprávok sme sa mali možnosť preniesť v sídle Spolku
Slovákov v Poľsku v Krakove počas autorského večera spisovateľa Jána
Milčáka a vernisáže výstavy autorky detských kresieb Renáty Milčákovej. Podujatie pripravilo vydavateľstvo Goralinga v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku, Generálnym konzulátom Slovenskej republiky
v Krakove, Slovenským inštitútom vo Varšave, Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a Klubom nezávislých spisovateľov.

26 Z diania na Slovensku
27 Odhalenie pamätnej tabule
28 O slovenskej literatúre v Sosnovci
28 Prednáška o Slovákoch v Malopoľsku
28 „Spojila nás pieseň“
29 K 70. výročiu SNP na Sliezskej univerzite
29 Sedemdesiate výročie Slovenského národného
povstania v Krakove
Na obálke: R. Milčáková počas vernisáže v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov
v Poľsku v Krakove. Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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