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Gor4co dziqkujq za zaproszenie na Miqdzynarodowe Spotkania

Folklorystyczne Gorolski Swigto, kt6re jrru po raz siedemdziesi4ty piEty s4

artystyczn4 uczt4 zaolziafiskich g6rali, bqdEcych filarem tanecznej, muzycznej

i Spiewaczej tradycji swoich ojc6w na ziemi czeskiej. Zapewniam, 2e Polacy

mieszkaj4cy w kraju doceniaj4 Parlstwa wieloletni wklad w dzielo krzewienia

g6ralskiego folkloru oraz promowania kultury polskiej na Zaolziu. Dlatego z zalem

informuj e, 2e wcze6niej podjqte zobowi4zania nie pozwalaj4 mi na osobisty udzial

w tym jakze waznym wydarzeniu.

Gorolski Suiqto zawsze bylo postrzegane jako przejaw polskoSci

i przywi4zania do polskich tradycji, ale takie prezentacja udzialu polskiej mniejszoSci

narodowej w kulturaln)rm dziedzictwie Zaolzia. To r6wniez dow6d na owocna

wsp6lpracQ naszych narod6w od wiek6w zamieszkujqcych Sl4sk Cieszyiski. Dlatego

w tym miejscu pragnQ przekaza6 serdeczne podziqkowania miejscow)rm wladzom

za wsparcie i wieloletni4 pomoc organizatorom Festiwalu.

Dzisiaj ranga Festiwalu przerosla marzenia i oczekiwania czlonk6w Kola

Polskiego Zvm4zku Kulturalno-O6wiatowego w Jablonkowie - tw6rc6w powojennego

polskiego festynu na Zaolzilu. Co roku, r& poczEtku sierpnia, do jablonkowskiego

Lasku Miejskiego przybywaj4 zespoly folklorystyczne z okolic i zagranicy,

by uczestniczye w tradycyjn)rm Swiqcie artystycznym i g6ralskim biesiadowaniu.

Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rzy nie raz korzystali z goScinno6ci

zaolzianskich rodak6w, z rado6ci4 wspominaj4 nadzwyczajn4 atmosferq towarzysz4c1

Gorolowi. Wierz e, 2e magia tego miejsca oraz obecnoS (, znamienitych os6b sprawi4,



ze 75. Gorolski Su:iqto pozostanie w pamiqci kazdego uczestnika tego wyj4tkowego

Festiwalu, promuj4cego folklorystyczne vvystQpy instrumentalist6w, gawqdziarzy

oraz Spiewak6w ludowych z wielu kraj6w Europy.

Korzystaj4c ze sposobnoSci, sHadam na rqce Pana Prezesa, serdeczne

pozdrowienia dla wszystkich Czlonk6w KoIa Polskiego Zvm4zka Kulturalno-

Oswiatowego w Jablonkowie, Rodak6w mieszkaj4cych w Republice Czeskiej

orazwszystkich biesiadnik6w, a tal<ze lyczenia dalszej owocnej pracy artystycznej

narzecz kultywowania g6ralskiego folkloru zaolziariskich Polak6w oraz wszelkiego

dobra i pomySlno6ci w zyciu osobistym.
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