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Dziennik Podhalański

SZCZAWNICA. Tym razem po-
goda nie zakłóciła przebiegu
głównej imprezy Lata Pieniń-
skiego; mimo przelotnych opa-
dów wszystkie zaplanowane at-
rakcje odbyły się zgodnie z pro-
gramem.

Na początek w III Biegu Baców
o Puchar Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury spod sceny
w Jaworkach wystartowało
dziesięciu zawodników, w tym
jedna kobieta. Trasa została
wytyczona przez tereny, na któ-
rych znajdują się bacówki: Białą
Wodę, przełęcz Rozdziela, gra-
nicą państwową ze Słowacją
do najwyższego szczytu Pienin
– Wysokiej, a stamtąd do schro-
niska Pod Durbaszką i szlakiem
na powrót pod scenę. Potem
oficjalnie otworzył XXXI Redyk
dyrektor MOK Piotr Gąsienica,
który opowiedział o 65 – letniej
tradycji wypasu owiec na ja-
worczańskich halach i zaprosił
do wspólnej zabawy. Zainau-
gurował ją barwnym występem,
prezentującym folklor górali
pienińskich, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Pieniny” z Krościenka nad
Dunajcem. Obok estrady baca
Andrzej Staszel z Dzianisza
dał pokaz tradycyjnego procesu
wyrobu oscypka – od moczenia
masy serowej w solance, przez
ręczne ugniatanie –”pucenie”,
do włożenia w odpowiednią for-
mę, celem pozyskania pożąda-
nego kształtu. Następnie oscy-
pek się wędzi, co już wymaga
czasu.

Na tle melodii z filmu „Ja-
nosik”, do którego sceny były
kręcone w Jaworkach, polana-
mi otaczającymi estradę prze-
szedł kierdel owiec prowadzo-
nych przez baców Jędrka Gą-
sienicę z Nowego Bystrego
i Krzysztofa Obrochtę z Ko-
ścieliska. Jedna z owieczek,
czarna, jedyna z gęstym runem,

została sprowadzona na scenę,
gdzie bacowie pokazali, jak
dawniej strzygło się owce ręcz-
nie, metalowymi nożycami. Jak
się okazało, metoda jest w 100
procentach bezpieczna dla
zwierzęcia, nie rani go i nie
przeraża.

Kolejną atrakcją popołudnia
był napad zbójnicki. Górale
z zespołu „Pieniny” „upolowali”
z tłumu kandydata na zbójnika
oraz kandydatkę na jego fry-
jerkę. Delikwent został zakuty
w dyby, ogolony toporem, pod-
dany próbie wody, a następnie
ognia, spożywając napój regio-
nalny z okolic Łącka i gwiżdżąc.
Spisał się dzielnie i na zakoń-
czenie, wraz z potencjalną fry-
jerką, wykonał góralski taniec,
spełniając tym samym ostatni
zbójecki warunek. W obecności
całej zebranej przy amfiteatrze
publiczności kandydaci złożyli
uroczyste ślubowania i zostali
mianowani przez Harnasia na
zbójnika i fryjerkę Redyku 2011.

Po tych emocjonujących
przeżyciach przyszedł czas na
wrażenia artystyczne. Wystą-
pili: „Mali Zagorzynianie” z Za-
gorzyna koło Łącka., „Podegro-
dzie”, a gwiazdą tegorocznego
Redyku był „Kabaret pod Wy-
rwigroszem”.

Podczas imprezy można
było skorzystać z przysmaków
kuchni regionalnej serwowa-
nych przez członków Oddziału
Pienińskiego Związku Podha-
lan, pieczonego ciasta na bie-
żąco przygotowywanego przez
flisaków oraz tradycyjnie pie-
czonego barana, przyrządzo-
nego przez rodzinę Zachwiejów
Bulisiów. Chętni, którzy prag-
nęli wesprzeć działalność PSO
z UU Koło w Szczawnicy mogli
to uczynić, biorąc udział w lo-
terii fantowej. Każdy los wy-
grywał!

ALINA LELITO

XXXI Redyk
w Jaworkach
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WYDARZENIE. Na zaprosze-
nie Związku Samorządów Pol-
skich i Samorządu Mniejszości
Polskiej węgierskiego woje-
wództwa Borsod – Abaúj – Ze-
mplén, na tradycyjne święto
Polonii Węgierskiej – „Odpust
w Derenku”, czyli „Derenki
Búcsúra”, pojechała pięćdzie-
sięcioosobowa delegacja Pod-
halan i Spiszaków, na czele
z ks. proboszczem Janem Byr-
skim z Białki Tatrzańskiej, Jad-
wigą Plucińską i dr Januszem
Kamockim z Krakowa, tymi,
którzy odkryli i przywrócili po-
tomków osadników z Białki
Tatrzańskiej i Czarnej Góry oj-
czyźnie.

Organizacją i logistyką wyjaz-
du z sukcesem poradzili sobie
Anna i Józef Remiaszowie. De-
legacja wzmocniona została
zespołem „Spiszoki” z Łapsz
Niżnych pod kierownictwem
Elżbiety Łukuś i muzyką z Jur-
gowa.

Pierwszego dnia w hotelu
Phönix w Tiszaújváros odbyło
się spotkanie z gospodarzami.
Delegacja powitana została bar-
dzo ciepło przez przewodni-
czącą Samorządu województwa
BAZ Poros Andrásné Jolán
i przewodniczącą Ogólnokra-
jowego Samorządu Mniejszości
Polskiej na Węgrzech dr Csúcs

Lászlóne Halinę, która powie-
działa: – Przywozicie nam Pol-
skę, udowadniacie nam, że ci
ludzie tutaj są pochodzenia
polskiego. Nie wszyscy w to
wierzyli, wy pobytem tutaj,
swoją obecnością, udowodni-
liście jak wielu Remiaszów,
Gogolów, Kustwanów jest
u nas, że mamy brać ich bardzo
poważnie za Polaków.

Na przywitanie wystąpił ze-
spół przedszkolaków Kisboc-
skor Néptáncegyüttes pod opie-
ką Farkasné Molnár Anna ze

specjalnie przygotowanym na
tę okoliczność programem oraz
tradycyjnie zespół Emöd–Is-
tvánmajori – Polska Drenka.
Naszym akcentem było wrę-
czenie przez ks. Jana Byrskiego
obrazu bł. Jana Pawła II, jako
daru parafian białczańskich
dla mniejszości polskiej na
Węgrzech. Uroczysty wieczór
zakończył występ zespołu „Spi-
szoki”, preludium tego, co po-
kazali występując następnego
dnia podczas odpustu w De-
renku.

Odpust, czyli doroczne świę-
to Polonii Węgierskiej, odbywa
się na miejscu opuszczonej wsi
zasiedlonej prawie trzysta lat
temu przez osadników z Pod-
hala i Spisza. Ich potomkowie
od lat spotykają się i uroczyście
świętują, a z nimi cała mniej-
szość polska na Węgrzech.
W miejscu zburzonego kościoła
odbyła się uroczysta msza, któ-
rą celebrował ks. proboszcz
Ferenc Ködmön z Szendrő,
miejscowości sąsiadującej
z Szögliget, zastępując zmar-
łego w tym roku proboszcza
ks. Tresztyánski’ego Józsefa,
który tradycyjnie odprawiał
msze jako gospodarz, darząc
Derenczan sercem i wspoma-
gając dobrym słowem. Konce-
lebransami byli ks. Leszek Kry-
ża Schr – proboszcz Polskiej

Parafii w Budapeszcie i ks. Jan
Byrski. Do uczestników uro-
czystości przemawiały przed-
stawicielki Samorządu Mniej-
szości Polskiej – Bubenko Gre-
skóné Valéria, Poros Andrásné
Jolán, dr Csúcs Lászlóne Halina
oraz burmistrz Szögliget Ka-
talin Tóthné Mihalik; w imieniu
polskiej delegacji – dr Janusz
Kamocki.

Przewodnicząca Ogólno-
krajowego Samorządu Mniej-
szości Polskiej na Węgrzech
dr Csúcs Lászlóne Halina ape-
lowała do zebranych, by w paź-
dziernikowym spisie ludności
deklarowali, że są Polakami,
bo od tego będzie zależało, jak
państwo węgierskie będzie do-
tować aktywność samorządo-
wą. Status mniejszości daje
ogromne możliwości prawne,
organizacyjne i finansowe dla
działalności polonijnej, takie,
jak np. tworzenie placówek
oświatowych, wydawanie ga-
zet i periodyków, tworzenie

stałych audycji radiowych i te-
lewizyjnych, inicjowanie dzia-
łań służących pielęgnowaniu
tradycji.

Ks. Leszek Kryża w swoim
kazaniu powiedział, że dzięki
temu, że jesteśmy tu w De-
renku, ta martwa wioska za-
czyna żyć, a skoro tak się
dzieje, to wspominamy tych,
którzy tutaj kiedyś żyli. Jes-
teśmy to im winni, do ich ko-
rzeni się odwołujemy, na nich
bazujemy, budujemy, oni są
tak naprawdę prekursorami
Polonii Węgierskiej.

Na zakończenie zabrzmiała
zaintonowana przez ks. Leszka
Kryżę pieśń „Boże, coś Polskę”,
z udziałem muzyki z Jurgowa
i zespołu „Spisoki” wyciskając
łzy i ściskając krtanie. Na
cmentarzu derenczańskim
wiązankę kwiatów złożyli
dr Csúcs Lászlóne Halina i dy-
rektor Instytutu Polskiego
w Budapeszcie Arkadiusz Ber-
naś. Na wielkiej polanie wy-
stąpił zespół „Spiszoki”, ocza-
rowując spontanicznością
i promieniując radością.

Jesienią gościć będziemy
na Podhalu Derenczan, którzy
– jak patroni parafii – święci
Szymon i Juda Tadeusz – węd-
rują pomiędzy Białką Tatrzań-
ską i Derenkiem.

RYSZARD M. REMISZEWSKI

Z obrazem bł. Jana Pawła II
pojechali do Derenku

Odpust
odbywa się
na miejscu
opuszczonej wsi,
zasiedlonej
prawie trzysta lat
temu przez
osadników
z Podhala i Spisza 

Ks. Jan Byrski przekazuje obraz bł. Jana Pawła II na ręce Poros
Andrásné Jolán FOT. RYSZARD M. REMISZEWSKI„Spiszocy” zachwycili i oczarowali

Uroczystą mszę odprawili: ks. Ferenc Ködmön, po lewej ks. Leszek Kryża, po prawej ks. Jan
Byrski, pierwszy z lewej kleryk miejscowego seminarium


