
Szsnowny ?an
/on flrtko
prezes Zarzqdu
?biejscowego Kolo
polshiego Zwiqzfru Kulturolno'
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lla wotepie bardzo serdecznie dziekuiemy zd zaproszenle do udzialu
w dzioieiozel radoone; jubileuozowoi uroczyotoflci, Iliechoi bedzie to autontyczne
flwieto promlenne i pehre wtyafohcii, bo bez watpienia pafiatwa dzialalnoSi ordz
dofronsnia mogq. i powinny byi powodem dumy, czogo dowodem ieat 75, edycia
tei znakomitel improzy' @orolsfriego Swieta,

godtrzymywanie fiwladomosci owyclt frorzeni, dbolosc o polaka o6wiate
i kulturo o Zywy polski iezyh, piekna rodzimq gurore, tradyc/e i obyczaie to
wozyotko uhazufe azerohi wschlarz partotwo rozleglei i petnsi zoangaZowonia
dziofalnodci, budzacej uznanie wapolobywateli kraiu, w rtdrym Zyiecle i szacunek
w kraju, za ktdrym tsshnicia

?bamy ilwiadomodi niefatwe/ bistoril d tahte trudnieJozei dla pafistwa
oytuacji, gdy sercd giasze muszq kocbai podwdinia Flle nadzleia - cboc zak{dca'
na dzioiol woiennymi zmcrgdniomi toczacymi oie w poblizu - ncnrywd czds I mief
wq w frtdrym Zyiemy, a ieot to dar bezconny, kt6ry doie te moZliwodi, le bez
obaw motna hocboi podwdinie te w noszel dzioieiaze/, europeJokieJ rzeczywistosci
zatarte granice geograficzns mogq bordzrq faczyi nit dziehc, te mimo icb faktycz-
nego istnisnia cordz blizei ndm do siebie...

.Ozioieiozo dwido fiwiadczy o tym, ie mgdra i wzniosla idea, wopiorana
ofiarnq prdcq wielu . dzialaczy, jest wciqi iyuta, d rozmocb olynnego ioblonkolU-
akiego @orolokiogo Swleta ukozuie tez, ie atrafrcyina

Szanowni partstwo!
Z okazii obecnego flwieto i zacnego Jublleuszu, prosimy o przyiecie ndF

lepazycb tyczefi i azczerych gratulacii lTiecbcl zgodnie zabrzmiq, piekne slows
i muzyha, niecb przemfiwic @orole niecb tcncerze rozkolysza sercd afucbaczy, by
poprzez propsgowanis rodzime/ kultury dazyi do lopazegro pozndnia i madrego bu-
dowania wiqi ludzkiclt i tych /akie lqczq, nd6zo kraie i narody, Iliecbai ncl czds
ku kole/nym. znakomitym jubileuazom nadol portotwa pffzynaniom przydwieca tafr
bllskle na Slqsku Cieozytisfrim, uniwersalne i pelno mqdrodci przesfanie: ,, uo nzd-
cunku tym, co byli i w darze tym, co bede".
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