V AUGUSTOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3 Svetové dni mládeže v Krakove
4 Diamantová svadba Vaclavovcov
5 V táboroch na Slovensku

Každoročne sa deti zo základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave, ktoré navštevujú vyučovanie slovenského jazyka, majú možnosť zúčastniť sa letných táborov na Slovensku, kde nielen lepšie
spoznajú krajinu predkov, ale využijú poznatky nadobudnuté na
hodinách slovenčiny.

6-7 Pohľadnica z 3. ročníka Krajanského dvora

Folklórne slávnosti v Detve sú pre krajanské súbory vždy príležitosťou prezentovať svoj kumšt a uviesť sa pred širokou verejnosťou. Tentoraz sa netradične zúčastnila týchto osláv dychová hudba
z Jurgova, ktorá za svoje koncerty zožala veľký úspech a bola prvou
dychovkou, ktorá koncertovala v podpolianskom amfiteátri v rámci Krajanského dvora.

7 Ako žili moji predkovia a ako žijem ja
8-9 Hasičská slávnosť vo Fridmane
10 Horčičné zrnko
11 Brexit očami Slováka z Krempách
12-14 Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom? VI.
15 Aquapark Aquacity Poprad
16-17 Krátko zo Spiša a Oravy
18-25 XXIII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
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Po dvadsiaty tretíkrát boli zahájené Dni slovenskej kultúry
v Malopoľsku. V podujatiach na Spiši, Orave a v Krakove sa vystriedali viacerí účinkujúci, ktorí priniesli svieži vánok slovenskej
kultúry pre divákov a niektorým to dokonca pomohlo ozrejmiť si
už zabudnuté slovenské melódie, pesničky a tance. Organizátorom
podujatia bol Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Oravským
osvetovým strediskom z Dolného Kubína.

18-19 V Podvlku na slovenskú nôtu
20-21 Spevácky zbor slovenských učiteľov medzi
krajanmi
22-23 Pamätná tabuľa kacvínskemu rodákovi

V sobotu 9. júla sa odel Kacvín do slávnostného šatu. V podvečer totiž bola slávnostne odhalená na miestnom Slovenskom
dome pamätná tabuľa venovaná azda najslávnejšiemu miestnemu
rodákovi Jánovi Strelcovi. Vzdať hold mu prišli nielen domáci krajania, ale aj Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý svojho času
fungoval pod jeho taktovkou.

24-25 Svieži vánok slovenskej kultúry
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28-29 Z diania na Slovensku

Na obálke: Záber z XXIII. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku v Krempachoch.
Na fotografii členka folklórneho súboru Zelený javor. Foto: M. Smondek.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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