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SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY
V PODANÍ DETÍ ZO SPIŠA A ORAVY

V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Východiská a perspektívy vyučovania
slovenčiny na Spiši a Orave
6-7 Klubovňa Spolku Slovákov v Podvlku
pomaly ožíva

Síce z vonku nevyzerá podvlčianska klubovňa príliš prívetivo, vo
vnútri je to už iná rozprávka. Podstrešie si privlastnili členovia podvlčianskej dychovky, ktorí si tam už naznášali svoje nástroje a dole
behajú mažoretky s paličkami a každú chvíľu nacvičujú nejakú choreografiu. A pomedzi to pobehujú z času na čas malí huslisti, ktorí
sa postupne priúčajú, ako správne držať slák...

8 Lyžiarsky výcvik v Donovaloch
9 Vzdelávací seminár pre učiteľov v Novej Belej
10 Horčičné zrnko
11 Mystérium umučenia Pána v Harkabúze
12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920–1945 (4)
14-15 Obec Krempachy a jej investície

O tejto téme sme sa porozprávali s richtárom obce Krempachy Jozefom Petráškom. Dozvedeli sme sa, ako sa richtárovi počas posledného volebného obdobia darilo a či všetky plány, ktoré si zaumienil spolu
s občanmi, sa mu podarilo zrealizovať. Ale taktiež o nových predsavza
tiach, ktoré sú inšpiráciou krempašanov k ďalšej činnosti v obci.

16-17 Ako podporí v tomto roku Slovákov v Poľsku
Slovensko?
17-18 S vojtom Antonim Karlakom
o gmine Jablonka
19 Plány rozvoja gminy Nižné Lapše – rozhovor
s vojtom Jakubom Jamrozom
20 Z činnosti Slovenského inštitútu
21-23 Slovenské rozprávky v podaní detí zo Spiša
a Oravy

Slovenské rozprávky sú už po stáročia nevyčerpateľnou inšpiráciou
obrazotvornosti a studnicou ľudovej múdrosti, ktorá bola takouto
zábavnou formou predávaná z generácie na generáciu. V dávnej minulosti si ľudia príbehy rozprávali, neskôr ich zaznamenali pomocou
písma, potom pomocou zvuku a nakoniec aj pomocou obrazu. Všetky
tieto formy prezentácie slovenských rozprávok sa mohli stať námetmi
ďalšieho ročníka tradičnej výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorej
tohtoročnou témou bola „Najkrajšia slovenská rozprávka“.

24-25 Poviedky na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: práca Kornelie Chowaniecovej, 2. roč. gymn. v Pekelníku.
Reprodukcia: M. Majeriková-Molitoris, grafická úprava: E. Koziołová.
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CENTRUM SLOVENSKEJ KULTÚRY
CENTRUM KULTURY SŁOWACKIEJ
V NOVEJ BELEJ NA SPIŠI
W NOWEJ BIAŁEJ NA SPISZU

Penzión

Pensjonat

Bumerang
Centrum slovenskej kultúry v Novej
Belej je modernou budovou s prvkami tradičnej kultúry, skolaudovanou v roku 2014.
Nachádza sa tu:
• 17 izieb, 2 až 3 posteľových,
s kúpeľňami, WC, televíziou a wi-fi
• kaviareň s televíziou a wi-fi
• konferenčná miestnosť s plným
audiovizuálnym vybavením
(dataprojektor, plátno, TV, wi-fi)
• veľká sála s pódiom, s rozlohou 220 m2,
vhodná na svadby, krstiny, plesy a iné
spoločenské podujatia
• slovenská knižnica s cca 4000 titulmi
• 7 počítačov s pripojením na internet
• výstavná sála s artefaktmi regionálnej
kultúry
• možnosť stravovania
• parkovisko

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej
Białej jest nowoczesnym budynkiem nawiązującym do kultury tradycyjnej, oddany
do użytku w 2014 roku. Znajduje się tutaj:
• 17 pokoi 2 i 3 osobowych,
z łazienkami, WC, TV oraz wi-fi
• kawiarnia z TV oraz wi-fi
• sala konferencyjna z pełnym
wyposażeniem audiowizualnym
(rzutnik, ekran, TV, wi-fi)
• sala widowiskowa ze sceną o pow. 220 m2,
nadaje się do organizacji większych imprez
okolicznościowych, wesel, chrzcin, itp.
• biblioteka słowacka (zbiór ok. 4000 pozycji)
• 7 stanowisk komputerowych z wi-fi
• sala wystawowa z eksponatami kultury
tradycyjnej
• możliwość wyżywienia
• parking

V Novej Belej môžete obdivovať:

W Nowej Białej można podziwiać:

•
•
•
•

barokový kostol sv. Kataríny z 18. st.
6 prícestných kaplniek
súkromné múzeum rodiny Grochovských
jaskyňu Oblazova – nálezisko
najstaršieho bumerangu na svete
• prírodnú rezerváciu Prielom Bialky

•
•
•
•

V okolí sa nachádzajú:

W okolicy znajdują się:

• kúpele, termálne bazény
• Pieninský národný Park a Tatranský
národný park
• lyžiarske strediská
• priehrada s možnosťou vyhliadkových
plavieb
• konské jazdecké areály
• prístaviská pltí
• pešie turistické a cyklistické chodníky
• historické a etnografické pamiatky
(napr. Nedecký hrad, Červený Kláštor,
tradičné usadlosti a pod.)
• možnosti na horolezectvo, splav na divokej
vode, rybolov, paraglajding, aguazorbing,
paintball, nordic walking a iné aktivity

• sanatorium, baseny termalne
• Pieniński Park Narodowy
i Tatrzański Park Narodowy
• ośrodki narciarskie
• zapora wodna z możliwością rejsów
turystycznych
• ośrodki jazdy konnej
• przystań flisacka
• piesze i rowerowe szlaki turystyczne
• historyczne i etnograficzne zabytki
(np. Zamek w Niedzicy, Czerwony
Klasztor, tradycyjne zagrody, itp.)
• możliwość wspinaczki górskiej, raftingu,
rybołówstwa, paralotni, aguazorbingu,
paintballa, nordic walking i innych.

kościół barokowy pw. św. Katarzyny z XVIII w.
6 przydrożnych kapliczek
prywatne muzeum rodziny Grochowskich
Jaskinię Obłazową – miejsce, gdzie znaleziono najstarszy bumerang na świecie
• Rezerwat Przyrody Przełom Białki

ul. św. Katarzyny 2, 34-433 Nowa Biała
tel.: +48 18 28 512 34; +48 18 26 272 49
tel. kom./mob.: +48 695 897 247

e-mail: cks.nowabiala@gmail.com
www.tsp.org.pl/pensjonat-bumerang,167.html

