
 
 
 

Delavnice slovenskega jezika in kulture v ZDA – Camp Heritage 
Milwaukee, 16.-19. junij 2011 

 
 
V letu 2011 smo že četrtič uspešno sodelovali pri projektih Ameriške slovenske ženske zveze (SWUA). 
Tokrat ob priložnosti rednega volilnega zbora (26. po vrsti), za katerega pripravijo tudi bogat 
spremljevalni program. Predstavniki vseh podružnic širom ZDA se tako zberejo na vsake štiri leta, kjer 
na različnih sestankih obravnavajo organizacijske in statutarne zadeve, sprejemajo program dela za 
prihodnje in izvolijo novo vodstvo. Tokrat je zbor potekal od 16. do 19. junija 2011 v Milwaukeeju, 
državi Wisconsin. Zanimanje za ta dogodek je bilo izjemno, udeležba pa je presegla pričakovanja. 
Vredno je izpostaviti to, da so na tem zboru sprejeli sklep o preimenovanju organizacije v Slovenian 
union of America (SUA), saj v njej že vrsto let sodeluje tudi moški del populacije, tudi v vodilnih mestih 
podružnic. Poleg tega pa si želijo, da bi zveza prevzela še bolj povezovalno vlogo za Slovence v ZDA. 
 
Kot predstavnica Svetovnega slovenskega kongresa se je dogodka udeležila Sonja Avguštin, ki je 
sodelovala pri oblikovanju delavnic in spremljevalnega programa. Skupaj z Mary Lou Voelk, 
podpredsednico za kulturno dediščino, sta predstavili svet panjskih končnic in pojasnili pomen različnih 
tradicionalnih motivov teh poslikav.  Sonja je pripravila tudi igro s pestrim in bogatim naborom vprašanj 
o Sloveniji (trivia). V sklopu prireditve je potekala tudi t.i. »Zarja fest«, ki so jo priredili člani uredništva 
revije Zarja, glasilo SWUA, ki izhaja že več kot 80 let. Dogodek je potekal v »Heritage museum« v 
Milwaukeeju, kjer je postavljena t.i. »Evropska vas«. To je prijetna vasica v malem, kjer so v različnih 
hišicah predstavljena tradicija evropskih držav, med njimi tudi Slovenije. Po njenih ulicah se je torej 
razvijal dogodek, ki je pritegnil veliko število obiskovalcev. Za to priložnost smo prikazali tradicionalno 
navado blagoslovitev doma ob svetih večerih, kasneje pa je obiskovalce tudi obiskal Sv. Miklavž. Pri 
obeh predstavitvah je Sonja imela aktivno vlogo, publiki pa tudi zapela Sveto noč. 
 
Kot je že v navadi za ta projekt, smo pri SSK v sodelovanju in na pobudo SUA pripravili tudi t.i. »Memory 
book«, kjer so prikazane vsebine vseh realiziranih delavnic, pa tudi nekaj dodatnega materiala in 
informacij o Sloveniji. 
 
Štiridnevni program pa se je tradicionalno zaključil s sveto mašo in druženjem. Udeleženci so se zbrali 
v parku Triglav, kjer so na prostem obhajali sv. mašo in peli slovenske cerkvene pesmi. Druženje se je 
nadaljevalo ob domači slovenski hrani, ki so jo pripravili člani tamkajšnjega kluba Triglav. Prav ti člani, 
prijatelji in simpatizerji slovenskih ustanov, dajejo slovenski skupnosti v Ameriki svoj pečat ter svojim 
delom omogočijo, da se Slovenci v Ameriki še naprej povezujejo in ohranjajo slovenske kulturne 
vrednote. 
  

 


