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Na obálke: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
Ivan Korčok v spoločnosti generálneho tajomník a ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa  
v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku. Foto: A. Jendžejčíková.  
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4-54-5 V Novej Belej o minulosti, prítomnosti 
i budúcnosti Slovákov v Poľsku

Poslednú júnovú nedeľu sa v Centre slovenskej kultúry v No-
vej Belej uskutočnilo zasadnutie Revíznej komisie a Ústredného 
výboru Spolku Slovákov v Poľsku. Prítomní členovia si vypočuli 
správu generálneho tajomníka Ústredného výboru Spolku Slová-
kov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa o finančnej kondícii i aktivitách 
SSP v minulom roku a vyjadrili sa k aktuálnym problémom, pred 
ktorými naša komunita stojí.

6-7 Malebná oravská obec – Malá Lipnica
8-9 Učiteľské povolanie zavesil na klinec

Učiteľ Dominik Surma je známy nielen medzi deťmi a mláde-
žou, ktoré dlhé roky učil, ale aj v krajanskom hnutí. So záverom 
školského roka ukončil svoje pedagogické pôsobenie v škole. Poz-
hovárali sme sa o jeho učiteľských skúsenostiach a jeho bývalí žiaci 
si zaspomínali na svojho učiteľa, mentora a človeka, ktorý ich pod-
poroval v ich snaženiach.

10 Horčičné zrnko
11 Spomienka na krajana Andreja Vaksmanského
12-16 Pred sto rokmi na Spiši a Orave

Pred sto rokmi vyvrcholili na slovensko-poľskom pohraničí uda-
losti, ktoré sa nepochybne stali kľúčovým historickým medzníkom 
v dejinách regiónov Spiša i Oravy, ako aj vo vzájomných sloven-
sko-poľských vzťahoch. Pre Slovákov mali trpkú a bolestnú príchuť, 
ale ani Poliakom nakoniec nepriniesli očakávané uspokojenie.

17 700 rokov Fridmana, Kacvína a Nedece
18-19 Krátko zo Spiša a Oravy
20 Vyučovane slovenčiny v Krakove ukončené
21 Za docentom Ivanom Chalupeckým...
22-23 Dobrovoľníctvo spoločným záujmom 
v Jurgove

Tatranská obec Jurgov má nielen krásnu polohu, ale i veľa 
ochotných ľudí, ktorí sa chcú dobrovoľne zapájať do rozličných 
obecných a kultúrnych iniciatív. Porozprávali sme sa s nimi o akti-
vitách, ktoré podnikajú pre spoločné dobro. 

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Výstava Bienále ilustrácií Bratislava 2019
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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