
 V MÁJOVOM ČÍSLE NÁJDETE:

Na obálke: Kostol sv. Egídia v Bardejove – na skle maľovaná práca Pauliny Wojtanekovej 
z Čiernej Hory, ktorá bola ocenená v rámci výtvarnej súťaže L. Korkoša. 
Grafická úprava: Ewa Koziołová
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4-9 Ako zmenil koronavírus život Slovákom v Poľsku
Už takmer dva mesiace ovplyvňuje životy ľudí v Poľsku, a nie-

len, maličký vírus, ktorého desaťtisíce by sa vošli na špendlíkovú 
hlavičku. Napriek svojej maličkosti už dokázal spôsobiť obrovské 
škody na ľudskom zdraví i v ekonomike. Ako sa prejavil v živote 
nášho Spolku i v živote Slovákov v Poľsku v jednotlivých regió-
noch? Dočítate sa v našom článku.

10 Horčičné zrnko
11 Krátko z Oravy
12-15 Epidémie v dejinách Zamaguria
16 700 rokov Fridmana, Kacvína a Nedece V.
17 Krátko zo Spiša a Oravy
18-19 Tradícia háčkovania vo Vyšných Lapšoch

Ľudová kultúra je špecifická rozličnými formami. Jednou z nich je 
háčkovanie, s ktorým sme sa v minulosti mohli stretnúť v spišských 
obciach. Spod rúk šikovných gazdiniek vychádzali hotové skvosty – 
obrúsky, čipky, doplnky ku krojom a posteľnej bielizni, krásne servít-
ky a ďalšie. Háčkované veci boli v domácnostiach pozoruhodnou 
vizitkou gazdinky. V súčasnosti sa s nimi stretneme len zriedkavo. 
Pokúsili sme sa dozvedieť niečo o tradícií háčkovania vo Vyšných 
Lapšoch a oslovili sme v tejto veci niekoľko starších krajaniek.

20-23 Výsledky z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 
2019/2020

Výsledky výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom Slovenské 
pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO publikujeme na stránkach 
nášho časopisu. Téma bola zaujímavá a priniesla aj pekné práce, 
ktoré potešili oko poroty a teraz ich už prinášame širokému čita-
teľskému okruhu. Súťaž je dlhé roky organizovaná redakciou ča-
sopisu Život a v posledných ročníkoch v spolupráci so Slovenským 
inštitútom vo Varšave. Jej poslaním je podnietiť školákov k výtvar-
nému prejavu a pritom i spoznávaniu krás Slovenska a svojho oko-
lia. Viac informácií o uzavretom i vyhodnotenom ročníku súťaže 
nájdete na našich stránkach.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Zem zaspievala v Krempachoch

Zamagurská obec Krempachy patrí medzi tie obce, kde počuť 
zem spievať už od nepamäti. Tieto spevácke tradície, a nielen, udr-
žiava okrem iných Folklórny súbor Dolina, ktorý o kráse slovenské-
ho folklóru v obci presvedčil státisíce divákov pri televíznych obra-
zovkách počas vysielania tretej série známej slovenskej folklórnej 
šou Zem spieva.

29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu  
vo Varšave JUDr. Adriána Kromku o lístky  
do AquaParku AquaCity Poprad
30 Aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
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