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Czujemy się tu jak w rodzinie

Tradycyjnie, jak co roku, na odpust świętych apostołów
Szymona i Judy Tadeusza na Podhale i Spisz przybyli potomkowie
polskich osadników, którzy w XVIII wieku pozostali na ziemi węgierskiej i założyli polską wieś Derenk. Na czele ponad pięćdziesięcioosobowej delegacji przybyła Jolán Poros Andrásné – przewodnicząca Wojewódzkiego Samorządu województwa Borsod – Abaúj
– Zemplén i Remiás István.
Na spotkanie w Zakopanem przygotowanym przez Krzysztofa KrólaŁęgowskiego – dyrektora Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury przybyli starosta powiatu tatrzańskiego Andrzej Gąsienica-Makowski i wicestarosta
Andrzej Skupień. Starosta witając derenczan powiedział, że cieszy się z podtrzymywania przez nich góralskiej tradycji i to, że cenią sobie pochodzenie z regionu
pod Tatrami. Zachęcał do utrzymywania kontaktów w jeszcze szerszym zakresie
ze wszystkimi miejscowościami powiatu tatrzańskiego, jak i poszukiwania sposobu koordynacji tej współpracy, również w pozyskiwaniu środków z programów
unijnych, jak Lider+.
Na uroczystym spotkaniu w Białce Tatrzańskiej przygotowanym przez
Annę i Józefa Remiaszów z udziałem Edwarda Tybora – przewodniczącego Rady
Powiatu, Tadeusza Piszczka – członka Rady i Zarządu Powiatu, Jana Budza – prezesa Związku Polskiego Spisza, a zarazem organizatora pobytu derenczan na Podhalu,
obecna była m.in. Jadwiga Plucińska-Piksa z Krakowa, która kilka lat temu wraz
z etnografem dr. Januszem Kamockim odkryła potomków z Podhala i Spiszu na ziemi węgierskiej.
Jan Budz, poproszony o podsumowanie dotychczasowych kontaktów z derenczanami powiedział: - Dla mnie to jest cenne doświadczenie, bo ono świadczy
o poznaniu swoich korzeni, dalekich krewnych z Podhala i Spiszu; natomiast z drugiej strony ten kontakt obrazuje postępującą asymilację, z tymi starszymi można
jeszcze dogadać się naszą polską góralską gwarą. Z młodymi już nie ma kontaktu
w języku polskim, ich asymilacja i tożsamościowy związek z węgierską ojczyzną,
w której się urodzili jest pierwszorzędna, polskość jest dla nich normalna i już nie jest
z gatunku sensacji.
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Od lewej: Józef Paduch, Andrzej Skupień (wicestarosta), Andrzej Gąsienica-Makowski (starosta),
Jolán Poros Andrásné
(Fot. Jan Budz)

Derenczanie wzięli udział w odpustowej mszy świętej w kościele p.w. świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza odprawionej przez proboszcza ks. Jana
Byrskiego i ks. Mieczysława Szlagę. Zaśpiewali pieśni religijne, a po mszy tradycyjnie
wędrując po cmentarzu białczańskim ze wzruszeniem odnajdywali te same nazwiska, co znajdujące się na derenczańskim cmentarzu, świadczące o tym, skąd wywodzili się ich przodkowie. Wcześniej zwiedzili również Zamek „Dunajec” w Niedzicy
i odbyli spacer statkiem po Zalewie Czorsztyńskim.
Jolán Poros Andrásné podczas spotkania w Białce Tatrzańskiej bardzo
wzruszona powiedziała: - Jesteśmy braćmi i przyjaciółmi, czujemy się tu jak w rodzinie. I niech ta wypowiedź będzie podsumowaniem tegorocznego pobytu derenczan w ziemi przodków.
(Białka Tatrzańska, 23-25 10 2009 r.)

Ryszard M. Remiszewski
Gliwice
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Derenczanie zaśpiewali pieśni religijne w kościele

(Fot. Jan Budz)

Jan Budz - prezes Związku Polskiego Spisza i ks. proboszcz Jan Byrski z Białki Tatrzańskiej
podczas spotkania z derenczanami
(Fot. Ryszard M. Remiszewski)
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Na cmentarzu w Białce odnajdywali te same nazwiska, co na cmentarzu w Derenku

(Fot. Jan Budz)
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Jadwiga Plucińska-Piksa wręcza Jolán Poros Andrásné i Józefowi Paduchowi książkę
dra Janusza Kamockiego „Polski rok obrzędowy” i przeczytała w zastępstwie
nieobecnego adres do derenczan (tekst obok)
(Fot. Ryszard M. Remiszewski)

Tadeusz Piszczek - członek Rady i Zarządu Powiatu, Edward Tybur - przewodniczący
Rady Powiatu Tatrzańskiego i Jadwiga Plucińska-Piksa podczas spotkania
z derenczanami
(Fot. Ryszard M. Remiszewski)
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Adres dra Janusza Kamockiego
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Derenczanie potrafią się bawić

Józef Remiasz z wnuczką podczas spotkania ... rośnie następne pokolenie
(Fot. Ryszard M. Remiszewski)
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