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Przekazujq w zalqczeniu oryginal pisma Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Pani Malgorzaty Paprockiej, skierowanego do organizator6w i uczestnik6w

75. M iqd zyna rodowych Spotka fi Fo I klo rystycznych,, Go ro lski Swiqto".
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Do otgantzatot6w i uczestnik6w
75. Migdzynarodowego
Spotkania Folklorystycznego,, Gorolski Swigto"

Jablonkowo, Republika Czeska
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serdecznie dzigkujg za z^proszeflLe do udzialu w Migdzynatodowych Spotkaniach

Folklorystycznych ,,Gorolski S*igto", otg rtlzowanych io, po raz siedemd ziest4q pW
przez zaolziaiskich Polak5w wJablonkowie. Pozwal{4 one z^prezerttowa6 szerokiej publiczno6ci
efekty pracy or^z wysoki poziom 

^tqstyczny 
zespol6w folklorysqcznych, ch6r6w i kapel

dzialajqcych na Zaolziu.

Na slowa uzruaflTz- zasluguje fakt, ze od momentu powstania ten rrliatko-y festiwal prgznie sig

rozwrja, staj4c sie jednocze6nie miejscem dialogu dw6ch kultur t tradycjt, a takze 2r6dhern

artystycznych rnspiracjL otaz wymiany doSwiadczef pomigdzy uczestnikami. Podkte6la

on t5wnieL szczegoktq. rolg folkloru, kt6ry jest elementem zr,akomtcre \4cz4cym kulturg ludow4

z kultut4 narodow4.

Prezesz skladam jubileuszowe gratulacje wszystkim Paristwu. Dzigkuje za wysilek organlzacyny

i spoleczn4 aktywnoS6, kt5re dobrze sluzqpielggnowaniu zaolziaiskiego dziedzrcrva kulturowego,

z my6lq o przyszlych pokoleniach. To Pafstwa praca pozwala nam wszystkim cieszyt, sig dzi6

wylatkowym pigknem folkloru ziem g6rskich.

Wszystkim Pafstwu zycze doskonalej zabavry, kt5rej towarzyszy(, bgdzie taniec i Spiew,

wspanialych doznai artystycznych oraz wszelkiej pomy6lnoSci w zyciw osobistym,prz'cy spolecznej

i zawodowej.
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