
 V JANUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:

Na obálke: Členka FS Hajduky z Vyšných Lápš s dobrým prianím do nového roka.  
Foto: archív redakcie Život. Grafická úprava: E. Koziołová.
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6-74-5 Oblátkovo-novoročné stretnutie vo Vyšných 
Lapšoch

Vyšnolapšanskí krajania sa rozhodli vzorom iných miestnych 
skupín polámať sa oblátkou a zavinšovať si do nového roka hojnosť 
božieho požehnania i úspechy v každej oblasti činnosti. Dúfajú, že 
to podporí ich krajanskú súdržnosť v novom roku.

6-7 Združenie gazdiniek z Novej Belej
8 Rombaň – úspešní folkloristi z Chyžného
9 Zelený javor z Krempách
10 Horčičné zrnko
11 Starostlivosť Slovenskej republiky o zahraničných 
Slovákov
12-15 Pripomenieme si v roku 2020 I.
16 700 rokov Fridmana, Kacvína a Nedece I.

V tomto roku si pripomenieme významné výročie troch zama-
gurských obcí – Fridmana, Kacvína a Nedece, ktoré oslávia 700. 
výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme pre Vás 
pripravili mix zaujímavostí o týchto obciach, prostredníctvom kto-
rých vás prevedieme po rôznych zákutiach ich dejín i prítomnosti.

Okrem toho si budete môcť preveriť svoje vedomosti, odpove-
dať nám poštou alebo mailom na súťažné otázky, ktoré sa obja-
via aj na našej facebookovej stránke. Ak správne odpoviete aspoň 
na jednu sériu otázok, budete zaradení do žrebovania o zaujíma-
vé ceny, ktoré odovzdáme počas osláv Spolku Slovákov v Poľsku 
v týchto obciach.

17-19 Krátko z Oravy a Spiša
20 Slovenský živel v Krakove
21 Slovenská kapustnica v Krakove
22-23 Slováci v Kacvíne sa rozlúčili so starým 
rokom

Krajanské oblátkové stretnutie v Kacvíne sa teší veľkej obľube, 
o čom svedčí i prítomnosť mnohých krajanov. Spoločné stretnutie 
utužuje nielen spolupatričnosť, ale poskytuje priestor na rozhovo-
ry i príjemné strávenie večera. Spája starších i mladších, ktorí v prí-
jemnej nálade uzavreli starý rok a vyslovili želania do nového roka. 

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Spišské kráľovstvo zimy
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu  
vo Varšave JUDr. Adriána Kromku o lístky  
do Thermal Parku Vrbov
30 Aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
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