
 

 

 

 

  

 

Szanowny Pan 

Krzysztof Gołaszewski 

Burmistrz Łap 

Szanowna Pani 

Wiktoria Wnorowska 

Dyrektor Domu Kultury w Łapach 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie dziękuje za zaproszenie  do udziału w dzisiejszej gali inauguracyjnej prezentującej 

osiągnięcia i działalność artystyczną Domu Kultury w Łapach w latach 2021/2022. Niestety ze względu 

na trwające 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zaplanowane ważne głosowania muszę 

pozostać w Warszawie i wykonywać swoje podstawowe obowiązki parlamentarne, w związku z czym 

nie mogę być bezpośrednio z Państwem, łączę się więc ze wszystkimi duchowo i odnoszę się z wielkim 

uznaniem do działalności kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury w Łapach.  

Ważne są wszelkie działania, które mają w naszym życiu wymiar praktyczny, podnoszą na 

wyższy poziom jego jakość i komfort. Jednak tak naprawdę to kultura nadaje naszemu życiu głębszy 

sens, zaspokaja nasze potrzeby i pragnienia intelektualne i estetyczne, a także ułatwia poszukiwanie 

odpowiedzi na trudne pytania egzystencjalne. Dlatego warto w kulturę inwestować i ją rozwijać. 

Dzielę satysfakcję i radość z mieszkańcami Łap z tytułu dobrze funkcjonującego Domu Kultury 

w  Łapach i bogatej oferty kulturalnej, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 

Na ręce Pani Dyrektor składam gratulacje i podziękowanie wszystkim artystom i pracownikom 

Domu Kultury za głębokie zaangażowanie w działalność tej placówki i jej bogaty dorobek. Panu 

Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Łapach dziękuję za stwarzanie coraz lepszych warunków dla 

działalności tej ważnej placówki kultury.  

 

 

Warszawa, 9 czerwca 2022 roku                                Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam 
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