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FAŠIANGOVÉ ROZPTÝLENIE
V KREMPACHOCH

V MARCOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Poďte študovať na Slovensko!
6-7 S vojtom Bogusławom Jazowským
o gmine Veľká Lipnica

8-9

Od posledných samosprávnych volieb už trochu vody v oravkých riečkach uplynulo a tak sme navštívili staronového vojta Veľkej Lipnice Bogusława Jazowského, aby sme spoločne zrekapitulovali predchádzajúce obdobie, zhodnotili výsledky, vypočuli si nové
ciele a dozvedeli sa niečo o spolupráci so slovenskou menšinou
a o využití jej potenciálu v gmine.

8-9 Perspektívy Repísk - Bryjovho potoka
očami Jána Kurčaka

Repiská sú jednou z najvyššie položených obcí severného Spiša
s typickou roztratenou sídelnou štruktúrou, kde žijú Slováci a kde
sa nachádzajú až dve miestne skupiny Spolku Slovákov v Poľsku.
Jedna z nich funguje v Bryjovom potoku, pod vedením nového
predsedu Jána Kurčaka, s ktorým sme sa porozprávali o súčasnom
stave slovenskej menšiny i o jeho vízii, ako oživiť slovenskú komunitu v obci.

14-15

10 Horčičné zrnko
11-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920-1945 (3)
14-15 O vdp. Jozefovi Vojtičkovi z Malej Lipnice

16-17

Zabudnutý velikán Malej Lipnice? Azda áno, ale zasa nie celkom úplne. Našťastie, zanechal po sebe jednu murovanú stavbu – kaplnku sv. Jozefa. A tá už viac ako sto rokov pripomína, že
tu, v tejto malebnej dedinke pod Babou horou sa pred viac ako
150 rokmi narodil jeden veľmi pracovitý kňaz, kanonik, pápežský prelát, generálny vikár a rektor Spišského seminára, vdp. Jozef Vojtiček.

16-17 V Pekelníku
18 Významné výročia Podvlka
19 Hudba v živote Jozefa Slovika
20-23 Fašiangové rozptýlenie v Krempachoch

20-23

Zábava, veselosť, hudba, spev a tanec, ale i dobré jedlo a pitie
– to sú dva dni tradičných fašiangových rozpomienok v Krempachoch. Ináč to nebolo ani v tomto roku, keď sa Krempašanom, ale
aj hosťom zblízka i zďaleka, predstavili so svojím programom krajanské folklórne súbory, ľudové kapely, speváci i inštrumentalisti
z obcí severného Spiša a hornej Oravy, ktoré obývajú Slováci. Čo
predviedli a ako sa veselili? Prečítajte si na nasledujúcich stranách.

24-25 Ako je tým učiteľom dobre (2)
26-27 Z diania na Slovensku
28 Krátko zo Spiša a Oravy
29 Spišské zvyky
30 Z činnosti Slovenského inštitútu vo Varšave
Na obálke: Veronika Vojtasová z Jurgova.
Foto: M. Smondek. Grafická úprava: E. Koziołová.
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