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XXII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NA ORAVE

V JÚLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-5 Otvorenie Slovenského domu v Podvlku

Na otvorenie Slovenského domu už mnohí krajania i obyvatelia
Podvlka netrpezlivo čakali. Tá slávnostná chvíľa nadišla 4. júna t.r.
Stará škola zmenila svoj výzor a stala sa prívetivým domom pre
všetkých, o čom sa mohli všetci prítomní presvedčiť aj na vlastné
oči.

6 Zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov
v Poľsku
7-9 Podvlk v toku dejín
10 Horčičné zrnko
11 300. výročie konsekrácie kostola v Orávke
12-13 O slovensko-poľských vzťahoch v minulosti

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-1925 boli poznačené
spormi o hranice, počas ktorých došlo, bohužiaľ, aj k smrteľným
obetiam. Pamiatku týchto nevinných ľudí sme si pripomenuli 20.
júna na Zamagurí, položením kytice poľných kvetov k pomníku na
mieste vraždy vtedajších spišskostaroveských úradníkov a vedeckou konferenciou, ktorej zámerom bolo objasniť zložitú situáciu na
slovensko-poľskom pohraničí v období po skončení prvej svetovej
vojny.

14 Žiaci z Krempách na výlete na Slovensku
15 Slovenské dni v Szreniawe
16 Od prvej maturity uplynulo 60 rokov
17 Moje Košice, môj Krakov
18-19 Čo nového v Novej Belej?
20 Františkánsky svetský rád vo Vyšných Lapšoch
21 Pozor na deti počas prázdnin!
22-23 Na Orave dobre, na Orave zdravo...

V Podvlku sa v nedeľu 5. júla uskutočnil dvadsiaty druhý ročník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, na ktorom sa predstavili
hudobníci, mažoretky i folklórne súbory zo Spiša a Oravy. Samozrejme, nechýbali ani hostia zo Slovenska a udeľovali sa ceny za
propagáciu slovenskej ľudovej kultúry. Nazrite do nášho článku
a vychutnajte si atmosféru z tohtoročnej propagácie slovenskej
kultúry na Orave.

24-25 Poviedky na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: Dni slovenskej kultúry roztancovali aj krajanské deti.
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, grafická úprava: E. Koziołová.
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