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MIKULÁŠ
NA SLOVENSKU

V DECEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Mikuláš na Slovensku

Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách na
Spiši sa v sprievode učiteľov Alžbety Górovej, Márie Kačmarčíkovej
a Dominika Surmu zúčastnili stretnutia s názvom Mikuláš na Slovensku, ktoré pre zahraničných Slovákov pripravilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

5-7 Uznesenia XIII. celoštátneho zjazdu Spolku
Slovákov v Poľsku
8-9 Iniciatívny krajan z Oravy

Krajan Bronislav Knapčík je v slovenskom prostredí v Poľsku
známou postavou, či už ako učiteľ, športovec alebo dlhoročný
spolkový činiteľ. O tom, aká bola jeho púť životom a ako dosiahol
to, čím je dnes, sme sa porozprávali pri príležitosti pekného životného jubilea, ktoré oslávil v tomto roku.

8-9
17

10 Horčičné zrnko
11 Päťdesiat rokov spolu
12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920-1945 (2)
14-15 V Dolnej Zubrici

Dolná Zubrica je obcou, v ktorej nájdeme novoty hádam na
každom kroku. Za posledné roky sa tu toho mnoho zmenilo – nové
cesty, nové chodníky, vynovená škola, nová telocvičňa. A práve o týchto novotách, ako i ďalších plánoch sme sa porozprávali
s richtárom obce Piotrom Holom.

16 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
17 Na recepcii pri príležitosti sviatku Dňa boja za
slobodu a demokraciu
18 Manželia Zubrickí o svojom spoločnom putovaní
19 Vôňa Vianoc v Krempachoch

Krempašskí krajania sú veľmi aktívni a vo svojej miestnej skupine organizujú viaceré podujatia venované deťom, ktoré navštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Pred Vianocami prišli s peknou myšlienkou generačnej výmeny skúseností prostredníctvom
prípravy medovníkov, s ktorými sa podelili s ľuďmi v núdzi a osamelými.

20-23 O Živote v Kacvíne

19
20-23

Slovenský dom v Kacvíne sa koncom novembra stal dejiskom
každoročne organizovaného podujatia – Porady Života. Doručovatelia z takmer každej spišskej a oravskej obce v Poľsku sa zišli,
aby prediskutovali ďalšie smerovanie časopisu, ktorý aj vďaka nim
práve držíte v rukách.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Prezentácia slovensko-poľskej histórie
29 V jednom dome
Na obálke: S vianočnou náladou a v očakávaní na mikulášske prekvapenie sestry
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