V júnovom čísle nájdete:
4-5 Vernisáž prác zo súťaže Ludwika Korkoša
v Jablonke

Slovenská klubovňa miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke, dalo by sa povedať, opeknela. Príčinou toho nie
je len vykonaná rekonštrukcia, ale aj výtvarné práce spišských
a oravských detí z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktoré zdobia
jej steny. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 16. mája a my sme boli
samozrejme pritom.

4-5

6-7 Rozhovor s vojtom Gminy Nižné Lapše
8-9 Spomienky spolužiakov vdp. Sebastiána Košúta
na študentské roky
10 Horčičné zrnko
11 Podsklie na jednotku
12-13 Horná Orava súčasťou Československej
republiky I.

6-7

Vedeli ste o tom, že obce hornej Oravy, ktoré sú dnes súčasťou
Poľska boli krátku dobu aj súčasťou medzivojnovej Československej republiky? Bolo tak tomu tesne po skončení prvej svetovej
vojny až do vyhlásenia plebiscitu a neformálne až do ich pripojenia k Poľsku. Ako to vtedy na hornej Orave vyzeralo? Prečítajte si
v našich Čriepkoch z histórie.

14-15 Otec a syn, ktorí zasvätili svoj
život slovenskému národu
16 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
na pracovnej ceste v Krakove
17 Súťaž o Kežmarku vyhodnotená
18-20 Krátko zo Spiša a Oravy
21-23 Poznaj Slovensko - vlasť svojich predkov

Koncom mája t.r. sa v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne uskutočnila súťaž o Slovensku a jeho reáliách, v ktorej svoje vedomosti
preukazovali žiaci základných škôl a gymnázií zo Spiša, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Všetky zúčastnené družstvá
prezentovali dobrú znalosť slovenského jazyka a vedeli pohotovo
reagovať na zadané otázky. Viac informácií sa dočítate v našom
článku.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28-29 Slovenské filmy v Krakove
30 Slovensko-poľský umelecký projekt
30 Výstava slovenského akademického maliara
Jána Kudličku vo Varšave

Na obálke: Záber z odovzdávania odmien vo výtvarnej súťaží L. Korkoša v Jablonke.
Na obálke výherca 2. ceny v mladšej skupine Oliwer Niedojad z Harkabúza.
Foto: A. Jendžejčíková. Návrh obálky: E. Koziołová.
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