
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-03-19 13:47:36

Z partnerską wizyta

   15 marca na Węgrzech to Święto Narodowe związane z obchodami rocznicy wybuchu Rewolucji Węgierskiej w latach 1848/1849. W tym
szczególnym dla Węgrów dniu w mieście Edelény w uroczystościach uczestniczyła delegacja Miasta i Gminy Siewierz, która przybyła tam na
zaproszenie Burmistrza partnerskiego Miasta Edelény.
   W  tym właśnie  dniu  siewierska  delegacja  biorąca  udział  w  uroczystościach  złożyła  wiązankę  kwiatów  pod  pomnikiem,  na  którym
zamieszczonych było 13 tablic z nazwiskami poległych powstańców. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury, gdzie Burmistrz
Zdzisław Banaś składając życzenia na okoliczność 160 rocznicy Rewolucji Węgierskiej w swoim wystąpieniu nawiązał do podobieństw w historii
obu narodów i w wielu przypadkach wspólnych dziejów i losów historycznych.
   Po wystąpieniach Burmistrzów Edelény - Oszkára Molnára oraz Miasta i Gminy Siewierz - Zdzisława Banasia dalszą częścią uroczystości była
akademia przygotowana i wykonana przez dzieci i młodzież ze szkół miasta Edelény. Następnie po uroczystej akademii delegacja spotkała się z
władzami miasta i radnymi na wspólnym obiedzie w zabytkowym barokowym pałacu, którego historię zaprezentowano podczas zwiedzania.
Spotkanie to było świetną okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i nawiązania nowych kontaktów. W popołudniowym tzw. czasie wolnym
siewierska delegacja miała możliwość zobaczyć miejsce, w którym mieściła się polska wioska, gdzie w 1711 roku grupa Polaków, z oddziałów
rozbitych przez Austriaków osiedliła się w wyludnionej wsi węgierskiej w wyniku szalejącej rok wcześniej epidemii cholery, która według
ówczesnych źródeł nosiła nazwę Deren dzisiaj o nazwie Derenk. Z kolei inni historycy twierdzą, że osadnicy polscy pochodzący z przeludnionych
i przymierających głodem wsi pogranicza Spiszu i Podhala zostali tu sprowadzeni przez Eszterhazych i w 1717 roku otrzymali od nich przywilej
osadniczy. Przybyli więc za chlebem, przynosząc południowomałopolską gwarę, która po wiekach u ich potomków jest przedmiotem badań i
zainteresowania wielu naukowców.
   W okresie II wojny światowej wieś liczyła 900 mieszkańców i była wspólnotą terytorialną na kształt „wielkiej rodziny”. Sytuacja ta zmieniła się
w latach 1942-1943, kiedy to w celu powiększenia terenów łowieckich, należących do Horthyego, wieś została wyburzona, a ludność wysiedlona
do okolicznych osad Martonyi, Szendrőd, Ládbesenyő, Sajószentpéter, Vatla oraz do bardziej oddalonego od Derenku, przylegającego do wsi
Emőd,  pożydowskiego  folwarku  Istvánmajor.  Dzisiaj  miejsce  to  jest  upamiętnione  kamiennym obeliskiem,  który  stanął  tam w  2007  r.
ufundowany przez Polską Ambasadę w Budapeszcie, Stowarzyszenie dla Zaginionych Węgierskich Wiosek oraz Ogólnokrajowy Samorząd Polski.
   Dzięki  przewodnikowi,  który  w trakcie  wypowiedzi  przyznaje  się  do  polskich  korzeni,  delegacja  miała  możliwość  poznać  potomków
Derenczyków w nieodległej wiosce, którzy własnym sumptem i nakładem otworzyli niewielkie muzeum poświęcone Derenczykom pochodzenia
polskiego, sami również przyznają się z dumą, że są potomkami Polaków.
   Drugi dzień wizyty siewierskiej delegacji miał bardziej Polski charakter. W niedzielę 16 marca Burmistrz Zdzisław Banaś dokonał otwarcia
wystawy fotograficznej prezentującej walory przyrodnicze, historyczne, a także turystyczne i gospodarcze naszego miasta i gminy jednocześnie
zachęcając do odwiedzania jej przez węgierskich turystów oraz inwestorów podkreślając szczególne położenie naszej gminy pod względem
logistycznym. Przygotowana wystawa miała na celu przybliżenie naszego miasta i gminy mieszkańcom Edelény i już w momencie jej otwarcia
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po otwarciu wystawy niebywałą atrakcją okazał się koncert naszej rodaczki i mieszkanki Siewierza
Renaty Niedbał - Witta „Mona Lisy”, którą ciepło i serdecznie przywitała węgierska publiczność dając tego dowód podczas występu gromkimi
brawami i to co szczególnie było widoczne podczas koncertu to – radosne i uśmiechnięte twarze wszystkich obecnych tam osób. 
Było to przeżycie warte zapamiętania i z radością chcielibyśmy gościć artystkę jeszcze wielokrotnie - podkreślił Burmistrz Miasta Edelény.
   Po koncercie Mona Lisa spotkała się z publicznością gdzie rozdawała zdjęcia i autografy.
   W trakcie dwudniowej wizyty Burmistrz Zdzisław Banaś przedstawił propozycje dalszej współpracy i nie tylko na bazie urzędów miejskich czy
szkół już współpracujących, ale wyraził nadzieję na rozpoczęcie współpracy pomiędzy funkcjonującymi na terenach obu miast przedsiębiorcami
oraz zakładami pracy, a także działającymi w miastach stowarzyszeniami.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


