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Kolejna niezwykła przygoda za nimi. Niedawno informowaliśmy na łamach naszego portalu
o wizycie Zespołu Regionalnego „Istebna” w Wietnamie i Chinach. W tym miesiącu wrócili z
Indii i Nepalu.

Zespół Regionalny „Istebna” w Indiach i Nepalu / fot. mat.pras.

W dniach od 27 października do 4 listopada 2019 roku na zaproszenie Ambasady RP w New Delhi oraz Honorowego
Konsulatu Generalnego RP w Katmandu Zespół Regionalny „Istebna” przebywał w Indiach i Nepalu. Jak wspomina
Kierownik Zespołu Maria Motyka ta niezwykła wyprawa rozpoczęła się od przylotu do Delhi – stolicy Indii, gdzie
spędzili kilka dni. W tym czasie odbył się jeden z koncertów Zespołu.

Dzięki uprzejmości ambasadora RP Adama Burakowskiego mogliśmy zaprezentować tradycyjne tańce i
pieśni z regionu Trójwsi Beskidzkiej właśnie na terenie ambasady. Niezwykłe było również wspólne
odśpiewanie hymnu narodowego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Polacy mieszkający w Delhi, turyści,
a także wiele innych osób – mówi Motyka.
Zespół odwiedził także Nepal. Dzięki uprzejmości Honorowego Konsula Generalnego RP w Katmandu
mogliśmy wystąpić podczas niezwykłych uroczystości jakimi były 60 rocznica nawiązania stosunków
dyplomatycznych Polski z Nepalem, a także 30 rocznica śmierci polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki.

Wśród ważnych osobistości, które wzięły udział w tych wydarzeniach byli m.in. ambasador RP w New Delhi
– Adam Burakowski, Honorowy Konsul Generalny RP w Kathmandu – Lokmanya Golchha, a także
viceprezydent Nepalu, ministrowie oraz wielu innych. Było to dla nas wielkim wyróżnieniem móc
zaprezentować niezwykłe dziedzictwo Trójwsi Beskidzkiej w Azji Południowej podczas tych ważnych
uroczystości. Piękna wyprawa do Indii i Nepalu na pewno pozostanie w naszej pamięci na zawsze. –
wspomina Motyka.
Wyprawa Zespołu Regionalnego „Istebna” do krajów Azji Południowej odbyła się dzięki wsparciu sponsorów. Wśród
których znaleźli się: Gmina Istebna, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Nadleśnictwo Wisła, Drewnostyl, Willa Zaolzie.

Czytaj również: Górale w Wietnamie i Chinach
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