V MÁJOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-7 Pietna spomienka v Novej Belej

V nedeľu 17. apríla zavládla v Novej Belej smútočná spomienková atmosféra. Novobeľania, obyvatelia susedných spišských
i oravských obcí, ako aj delegácie zo Slovenska i Poľska, si v tento
deň pripomenuli tragickú udalosť odvlečenia Jána Ščureka, Jána
Kraka, Jozefa Chalúpku a Jána Lapšanského z Novej Belej, ktorí boli
za svoje slovenské národné presvedčenie umučení a zavraždení
ozbrojenou skupinou Józefa Kuraša „Ogňa”.

8-9 Františka Klozyková z Prívarovky

Neveľký dom v Prívarovke – stojí jeden vedľa druhého – a v každom z nich snuje osud príbehy ľudí. Samozrejme, z ulice ich skoro
vôbec nevidieť, ale keď vojdeme dovnútra, otvára sa pred nami
tajomstvo ľudského života s radosťami i strasťami, ktoré život nadelil. A v jednom takom domčeku napravo býva krajanka Františka
Klozyková.
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10 Horčičné zrnko
11 Posol očami Slovákov v Poľsku
12-13 Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom? III.
14 Zážitková hodina slovenského jazyka v Jurgove
15 Lycealisti na výlete na Slovensku
16-19 Predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí medzi Slovákmi v Poľsku

V dňoch 17. – 20. apríla sa Slováci v Poľsku mali možnosť
stretnúť s predstaviteľmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý funguje pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zabezpečuje výkon štátnej politiky
a štátnu podporu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako vyzerali
a čo priniesli tieto stretnutia na Spiši, v Krakove i na Orave? Prečítajte si v našom článku.

20 Zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov
v Poľsku
21 Stretnutie u poľského prezidenta
22-23 Súťaž Poznaj Slovensko - vlasť
svojich predkov

Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách na
Spiši a Orave si zasúťažili a preukázali svoje poznatky o Slovensku
vo vedomostnej súťaži Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov.
Do podrobnejšej relácie z jej priebehu sa začítajte na našich stránkach.

24-25 Poviedka na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
Na obálke: Záber z vedomostnej súťaže o Slovensku.
Foto: M. Hekelj, grafická úprava: E. Koziołová.
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