V MARCOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3 Slovenčina srdcom

3

Slovenčine v Podvlku sa tento školský rok darí a záujem o tento
jazyk prejavili aj žiaci gymnázia. A nie hocijaký. Prečo sa zapísali na
slovenčinu, či sa im páči a ako ju dennodenne využívajú, sa dozviete v našom článku.

4-7 Stretnutie absolventov slovenských škôl

Študentské časy považuje azda väčšina ľudí za jedno z najkrajších období svojho života. Viacerí Slováci zo spišských a oravských
obcí v Poľsku strávili toto obdobie na Slovensku, či ešte vo vtedajšom Československu, keď sa rozhodli študovať na tunajších
stredných a vysokých školách. Poslednú februárovú sobotu sa viacerí z nich zišli v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na prvom
stretnutí absolventov slovenských škôl.

7 Posedenie seniorov v Novej Belej
8 Návšteva u predsedu vo Fridmane

Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku vo Fridmane funguje
od minulého roku pod taktovkou nového predsedu Jozefa Plevu,
ktorý prevzal túto funkciu po svojom otcovi Františkovi. Boli sme
teda zvedaví ako vyzerá krajanská činnosť a aké sú predstavy a plány mladého krajana do budúcnosti.
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9 Smaragdové svadby z Fridmana
10 Horčičné zrnko
11 Karpatský odev nezahynie
12-14 Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom?
15 Barokovo-renesačné reminiscencie v Novej Belej
16 Zasadnutie Spoločnej komisie vlády
a národnostných i etnických menšín
16 Stretnutie s autorom
17 Moja príhoda s karate
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Keď sa niekto zapíše na karate, asi by sme sa ho mali začať báť.
Ale je to naozaj tak? Boja sa teraz všetci Katky? Hádam sa nezapísala na karate len preto, aby teraz od srdca mlátila spolužiakov. To
teda nie, ale dôvod, prečo začala cvičiť toto bojové umenie, vyrozprávala našim čitateľom osobne.

18-23 Dvadsiate prvé Fašiangy – Ostatki
v Krempachoch

15

V reportáži Vám predstavujeme tohtoročné Fašiangy – Ostatki,
atmosféru dvoch súťažných dní, kde sa zúčastnili ľudové kapely,
folklórne skupiny, sólisti a divadelníci zo Spiša a Oravy. Samozrejme nesmeli chýbať hostia zo Slovenska, ktorí sa predviedli s tancom a zaujímavými scénkami. Prečítajte si reportáž, ktorá je plná
hudby, spevu a tanca.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedky na voľnú chvíľu
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: Alicja Krzysiaczek z Nedece. Foto: Marián Smondek,
grafická úprava: E. Koziołová.
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