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To my będziemy gospodarzami i będziemy chcieli z tej roli wywiązać się jak najlepiej mówił Józef Michałek prezes oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. Mowa o Gminie
Istebna, bo właśnie tam w tym roku odbędzie się III Zjazd Karpacki. To święto gór z bogatą
historią, a udział w tym wydarzeniu wezmą przedstawiciele krajów regionu Karpat.

I Święto Gór odbyło się w Zakopanem w 1935 roku. To wyjątkowe spotkanie ludzi gór zorganizowali, ponad 80 lat
temu: Związek Podhalan, Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny pod Protektoratem Prezydenta RP – Ignacego
Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz patronatem wykonawczym Ministrów i samorządów. Kolejne
Święta Gór odbyły się w Sanoku (1936 r.) i w Wiśle (1937r.). Nawiązując do tej właśnie historii dwa lata temu zrodziła
się inicjatywa, by organizować tego typu coroczne spotkania – Zjazdy Karpackie. I Zjazd Karpacki odbył się w
Ludźmierzu w 2015 r., II Zjazd Karpacki miał miejsce w Sanoku w zeszłym roku. III Zjazd Karpacki odbędzie się w tym
roku w sierpniu w Istebnej.
W związku z tym wydarzeniem wczoraj (06.06) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się
konferencja prasowa w której udział wzięli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Wójt Gminy Istebna Henryk
Gazurek, Józef Michałek Związek Podhalan oddział Górali Śląskich, Piotr Kohut Związek Podhalan, Aneta Legierska
Urząd Gminy Istebna oraz Bartosz Tyrna prezes SWIG Delta Partner (omówił szlak kultury wołoskiej). Moderatorem
spotkania była Katarzyna Raszka Sodzawiczny rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
III Zjazd Karpacki odbędzie się w dniach od 23 do 27 sierpnia 2017 roku. W wydarzeniu tym wezmą udział
przedstawiciele krajów regionu Karpat z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier. Zjazd Karpacki jak zapowiadają
organizatorzy będzie wypełniony różnego rodzaju wydarzeniami prezentującymi kulturę i tradycję krajów
karpackich.
W środę (23.08) górale spotkają się na Hali Baraniej w Kamesznicy. To ważne miejsce - zwrócił uwagę Józef
Michałek. Zapominamy, że hale – łąki wysokogórskie, są dla nas górali, pasterzy zabytkami. W mieście nikt
nie ma wątpliwości, że Stare Miasto w Krakowie jest zabytkowe i powinno się go chronić. Hala Barania to
taki nasz zabytek. Przestrzeń, która ma taką samą rangę. Będziemy chcieli, aby niektóre hale stały się
parkami kulturalnymi – aby, w ten sposób je ocalić. Chcemy by były świadectwem wielowiekowej tradycji,
która ukształtowała również kulturę górali śląskich – mówił Michałek.
24 sierpnia w OSW Szarotka w Istebnej odbędzie się z kolei Międzynarodowa Konferencja Wołoska. W piątek (25.08)
będzie miało miejsce oﬁcjalne otwarcie III Zjazdu Karpackiego na Zamku w Cieszynie. Najbardziej naszpikowany
różnego rodzaju wydarzeniami będzie zwłaszcza weekend. W sobotę (26.08) w Koniakowie odbędzie się Jarmark
Pasterski. Zaplanowano również wizytę na Sałaszu i karpackie spotkanie integracyjne w Amﬁteatrze w Istebnej.
Starosta Powiatu Cieszyńskiego zwrócił uwagę m.in. na organizowane tego dnia Forum Samorządów Karpackich.

Chcemy omówić najważniejsze tematy związane z zadaniami samorządów, które w sposób bezpośredni
wiążą się z naszą obecnością w górach, z naszym życiem, działalnością. Mamy zaproszonych prelegentów,
którzy omówią te najważniejsze sprawy związane przede wszystkim z Konwencją Karpacką. Mam
nadzieję, że to będzie owocne spotkanie przedstawicieli samorządów gmin karpackich. Których jest około
200 po polskiej stronie.(…) - podkreślał Janusz Król.
Jednym z inicjatorów Zjazdu Karpackiego jest Piotr Kohut Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w
Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się po to, żeby zachować współpracę między grupami ludzi,

stowarzyszeniami, organizacjami. Karpaty bez powiatu cieszyńskiego, bez górali śląskich byłyby ubogie.
Dlatego zdecydowaliśmy się żeby to wydarzenie odbyło się właśnie u nas. Chcemy pokazać się z jak
najlepszej strony. (…) Zapraszamy ludzi wyjątkowych. Przyjadą osoby, które chcą przyjechać. Chcą być z
nami i działać na rzecz Karpat – tłumaczył Kohut.
III Zjazd Karpacki zakończy się w niedzielę (27.08). Dużym i barwnym wydarzeniem będzie z pewnością Korowód
Karpacki. Nie zabraknie również plenerowej Mszy Świętej, a na zakończenie zostanie m.in. przekazana Wołoska
Laska. Zapraszamy bardzo serdecznie. Chcemy, aby te wszystkie imprezy były dostępne przede wszystkim
dla turystów i mieszkańców – zwracała uwagę Aneta Legierska.
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