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W folklorystycznym nastroju na węgierskiej ziemi

   W folklorystycznym nastroju mijał czas spędzany na Węgrzech przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Siewierzu. Trzydziestoosobowa grupa
tancerzy  Regionalnego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Siewierzanie”  wraz  z  opiekunami  reprezentowała  Region  Zagłębia  na
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w węgierskiej Varpalocie, który odbył się w sobotę 18 sierpnia br. Opiekę
nad uczniami sprawowali nauczyciele: B. Gryczka, B. Nowak, M. Machura i L. Kwiatkowska. Organizatorami przeglądu byli Węgrzy, którzy wraz z
Austriakami, Włochami, Słowenią i Rumunią są członkami Transeuropejskiego Stowarzyszenia Gmin T.E.M.A. (Trans European Manicipality
Association). Region Zagłębie posiada już status członka - obserwatora tego stowarzyszenia.
   Wczesnym rankiem w piątek,  tj.  17  sierpnia,  wyruszyliśmy autokarem sprzed  budynku  szkoły,  a  już  w  godzinach  popołudniowych
zwiedzaliśmy  Budę  -  prawobrzeżną  część  stolicy  Węgier  -  Budapesztu.  Wieczorem  dotarliśmy  do  Varpaloty,  27-tysięcznego  miasta
przemysłowego zachodnich Węgier, położonego u podnóża Lasu Bakońskiego.
   Organizatorzy festiwalu zaskoczyli nas miłym przyjęciem i niezwykle bogatym programem, który przewidywał wiele atrakcji i aż dwukrotny
występ naszego zespołu. Gala zespołów folklorystycznych odbyła się w godzinach popołudniowych, w centralnym punkcie miasta zwanym Fő
tér – czyli Rynku Głównym. Swoje umiejętności i kulturę folklorystyczną prezentowały grupy węgierskie, hiszpańskie, portugalskie, austriackie,
tyrolskie, chińskie i Polska.
   Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Siewierzanie” jako jedyny polski zespół zaprezentował układ składający się z polskich tańców ludowych:
krakowiaka, waloszka, chodzonego, trojaka oraz tańca narodowego - poloneza, opracowany przez instruktorów zespołu - p. Ewę Stelmach i p.
Barbarę Gryczkę. Profesjonalny układ choreograficzny, niezwykłe umiejętności taneczno - muzyczne młodzieży, piękne, krakowskie stroje
zachwyciły widzów, mieszkańców i organizatorów festiwalu. Nic dziwnego, że szybko zdobyliśmy aplauz, uznanie innych artystów, sympatię
publiczności.
   Wiele ciepłych słów i gratulacji skierował do nas prezydent miasta Varpalota, który, ku naszemu zdziwieniu, posługiwał się językiem polskim.
   Następny dzień spędziliśmy w podróży i na ponownym zwiedzaniu Budapesztu, tym razem jego lewobrzeżnej części - Pesztu. Wieczorem
dotarliśmy do Edelény, miasteczka położonego w północnych Węgrzech, z którym Miasto i Gmina Siewierz utrzymuje partnerskie stosunki
kulturalne. Ich celem jest przekazywanie dorobku dziedzictwa kulturowego, promocja tradycji, kultury i współpraca w ramach lokalnych planów i
projektów. Do Edelény pojechaliśmy na zaproszenie lokalnych władz samorządowych. Swoimi występami uświetniliśmy obchody narodowego
święta ku czci I Króla Węgier Stefana I i powstania państwa węgierskiego. Z tej okazji Zespół „Siewierzanie” wystąpił z trwającym 30 minut
folklorystycznym programem polskich tańców ludowych. Kolejny raz Węgrzy przekonali nas o swojej sympatii do narodu polskiego, okazując
uprzejmość i przyjazne nastawienie. Były też liczne gratulacje, słowa uznania i gesty przyjaźni.
   Nasza wizyta obfitowała również w wiele niespodzianek, które przygotowali nam Węgrzy. Jedną z nich było zwiedzanie pięknej jaskini Aggtelék.
   Zmęczeni, ale pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i kontakty, wyruszyliśmy w podróż powrotną do kraju.
   Od setek lat Polaków i Węgrów łączy braterska więź. Przyjaźń tę należy pielęgnować i dbać o nią, by nie tylko nie zanikła, ale przeciwnie –
trwała i rozwijała się w najlepsze, przynosząc radość w obopólnej współpracy.
  
   Pragnę podkreślić, że wyjazd siewierskiej młodzieży gimnazjalnej na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych stał się możliwy
dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia w działania edukacyjne i międzynarodowe szkoły. W imieniu
dyrekcji, społeczności szkolnej i rodziców wyrażam podziękowania za sfinansowanie przejazdu autokarowego naszej grupy oraz wspieranie
inicjatyw szkoły w zakresie przedsięwzięć, których celem jest kultywowanie tradycji naszego regionu oraz kraju i promowanie ich na forum
międzynarodowym.

Opracowała:
Lidia Nowak – Kwiatkowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu



Varpalota – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Siewierzanie” w polonezie na Rynku Głównym
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Varpalota – Burmistrz miasta kieruje pod adresem Zespołu ciepłe słowa w języku polskim
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Varpalota – Zespół prezentuje się w tańcu chodzonym
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Edelény – występ Zespołu podczas święta ku czci I Króla Stefana I – założyciela państwa węgierskiego
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Edelény - podziękowanie Burmistrza miasta dla Zespołu za występ
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