V februárovom čísle nájdete:
4-5 5. rokov folklórneho súboru Hajduky

Najmladší krajanský súbor Hajduky z Vyšných Lápš oslávil svoje piate výročie existencie. Vznikol spontánne na žiadosť mládeže,
ktorá mala záujem venovať sa folklóru a priestor si našla v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch, kde sa jeho vedenia ujala krajanka Dorota Mošová, vedúca klubovne. Mládežníci
jej zverili choreografickú úpravu prípravy programu na vystúpenia,
vedenie nácvikov, školenia v oblasti tancov a spoznávania nových
folklórne zaujímavých oblastí Slovenska, rozprúdenie spolupráce
s inými súbormi, vedenie projektov zameraných na zvýšenie tanečnej a speváckej úrovne prezentácie súboru. Táto spolupráca
je prospešná, prináša veľké zanietenie mladých ľudí pre folklór,
hľadanie koreňov a chuť spoznávať slovenský jazyk, čo potvrdzuje
článok, ktorí prinášame pre našich čitateľov.

6 Deň babky a Deň dedka
7 Nová prívarovská doručovateľka
8 Za krajanom Jánom Venitom
9 Životné jubileum Františka Brodovského
10 Horčičné zrnko
11 Oblátkové stretnutie v Krakove
12-15 Pripomenieme si v roku 2017
16-17 Zalistujme si v histórii FS Kumoratky
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Prinášame informácie o folklórnom súbore Kumoratky z Podvlka a Malej Lipnice, ktorý bol pýchou oravského krajanského diania.
V rozhovore s jeho bývalou vedúcou Kristínou Gribáčovou sme sa
ponorili do spomienok, na to ako vznikol, fungoval a čo priniesol
mládeži, ktorá v ňom pôsobila. V súčasnosti ostali na jeho pôsobenie už len spomienky, ale vniesol do krajanského diania podnet,
vďaka ktorému sa oživilo dianie v klubovni v Podvlku, ktorá začala
vtedy činnosť.

18-19 Oblátkové stretnutie v Novej Belej
20 Novoročné krajanské stretnutie v Krempachoch
21 Krajanská oblátka vo Fridmane
22-23 Oblátkové stretnutie v Kacvíne

V sobotu, 21. januára, si Kacvínčania naplánovali v miestnom
Slovenskom dome tradičné krajanské oblátkové stretnutie, aby si
mohli zaželať všetko dobré v nastávajúcom roku. Chladné januárové počasie ani v tento deň neupustilo zo svojho studeného rázu
a teploty sa pohybovali v dvojciferných mínusových hodnotách.
Napriek tomu si cestu do stánku miestnej skupiny Spolku Slovákov
našla viac ako stovka krajanov všetkých vekových kategórií.

24-25 Z diania na Slovensku
26-28 Krátko z Oravy a Spiša
29 Spoznajte slovenské mestá – Kežmarok
30 Výstava Vianočná pohľadnica
Na obálke: Záber z krajanského novoročného stretnutia v Krempachoch.
Foto: F. Paciga. Grafická úprava: E. Koziołová.
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