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OGŁOSZENIE

ZAKŁAD PRODUKCJI TORFOWEJ
34-470 Czarny Dunajec „Bór za Lasem”

Tel./fax 018 265 72 47
rabfol@wp.pl

OFERUJE W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

� torf ogrodniczy
� substrat torfowy

� ziemia kwiatowa uniwersalna 20109nt

KLIMATYZACJA
�DOMÓW �SKLEPÓW �BIUR

Sprzedaż, montaż, serwis urządzeń klimatyzacyjnych
Firm Daikin, Mitsubishi  Electric, Sanyo Saunier Duval

W dobrych cenach pompy ciepła powietrze-woda

WENTYLACJA MECHANICZNA-REKUPERATORY

Tel. 600270771
20509nt

Małopolskie Centrum Edukacji
w Rabce Zdroju

prowadzi rekrutację na

studia podyplomowe
w roku akademickim 2009/2010 z zakresu:
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Małopolskie Centrum Edukacji

ul. Kliszczaków 1, 34-700 Rabka Zdrój

tel. 018/267 68 94, 018/ 267 60 11, 

e-mail: ��
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Zajęcia odbywać się będą w Nowym Targu

www.malopolska.edu.pl
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NAGROBKI

0601–958–378
25909nt

Na de ren czań skim od pu ście
– or ga ni zo wa nym od 1993 r.
– po ja wia ją się co raz licz niej
po tom ko wie de ren czan – dzie -
ci, wnu ki, pra wnu ki, spo wi no -
wa ce ni z uro dzo ny mi
w De ren ku, któ rzy trwa ją
przy pol sko ści tej wsi, od bu do -
wu ją wię zi ze rwa ne w 1943 r.
Je że li mo że my mó wić o fe no -
me nie te go miej sca, to dla te go,
że je ste śmy świad ka mi od na -
wia nia się wię zów jed no li tej
nie gdyś spo łecz no ści. Przy ję ło
się mó wić: „wieś w ru inie”, ale
od pięt na stu lat te go gru zo wi -
ska nie ob ser wu je się już
w my śle niu po tom ków daw -
nych miesz kań ców De ren ku.

Pol ska gó ral ska wieś osa -
dzo na zo sta ła w po cząt kach
XVIII wie ku, a od na le zio ne de -
ren czań skie na zwi ska
na cmen ta rzach i w księ gach
me try kal nych wsi Biał ka i Bu -
ko wi na Ta trzań ska na Pod ha -
lu oraz w Czar nej Gó rze
na Spi szu świad czą o tym,
skąd wy wo dzi li się pierw si
osad ni cy. Dziś po wie lu sta ra -
niach i pierw szych ba da niach
na uko wych mo żna za ob ser wo -
wać u po tom ków de ren czan,
że uwie rzy li oni w swo je pol -
skie po cho dze nie.

Na te go rocz ny od pust,
świę to Po lo nii wę gier skiej,
wy bra ła się licz na re pre zen ta -
cja z Pod ha la i Spi sza w to wa -
rzy stwie mu zy ki
Ma ria na Ki kli i ze spo łu Ciar -
da sie z Czar nej Gó ry. Nic nie
sta nę ło na prze szko dzie, na -
wet ogrom ny hu ra gan i bu rza,
ja kie na wie dzi ły Wę gry;
na od pust przy by li nie za wod -
ni de ren cza nie i licz ni go ście.
Uro czy stą mszę św. przed ka -
pli cą, w miej scu, gdzie nie gdyś
stał ko ściół p. w. świę tych Szy -
mo na i Ju dy Ta de usza, od pra -
wił ks. Tre styánsz ki Józ sef
w kon ce le brze ks. Ta kacs Alo -
ja sa i ks. dra Ja na Ha dal skie -
go Schr., pod nio słym
ak cen tem na za koń cze nie
mszy by ło od śpie wa nie hym -
nu pol skie go. W sło wie dla de -
ren czan dr Ja nusz Ka moc ki,
et no graf, któ ry od lat wraz
z Ja dwi gą Plu ciń ską -Pik są
z Kra ko wa przy wra cał w Pol -
sce pa mięć o De ren ku, po dzię -
ko wał za ser decz ne przy ję cie
de le ga cji pol skiej i za to, że ty -
lu mło dych lu dzi bie rze udział
w tym świę cie, bo to świad czy
o tym, że gdy obec ne po ko le -
nie – pa mię ta ją ce jesz cze daw -
ne la ta – odej dzie, to idea
spo tkań i pa mięć bę dzie kon -
ty nu owa na. 

Miej scem spo tkań by ła
daw na szko ła za mie nio -
na na mu zeum, fi lię Mu zeum
Wę gier skiej Po lo nii w Bu da -
pesz cie oraz cmen tarz z za -
cho wa ny mi jesz cze gro ba mi
i nie licz ny mi ta blicz ka mi z ja -
kże do brze zna ny mi na zwi -
ska mi na Pod ha lu i Spi szu.
Nad gro ba mi po chy la ły się ca -
łe po ko le nia de ren czan.
Na wiel kiej po la nie dla licz nej
wi dow ni wy stą pił ze spół Ciar -
da sie, któ ry nie prze stał grać
na wet wte dy, gdy za czę ło moc -
no pa dać. Aplauz pu blicz no ści

był tym bar dziej więk szy
i spon ta nicz ny. Po ze spo le
z Czar nej Gó ry wy stą pił jesz -
cze ze spół folk lo ry stycz ny
Emöd – Istvánma jor – De renk. 

– No wo ścią w sto sun ku
do mi nio ne go ro ku jest wy da nie
mo no gra fii hi sto rycz nej „Pol -
ska wieś gó ral ska na Wę -
grzech” w tłu ma cze niu na ję zyk
pol ski – po wie dział spe cjal nie
dla „Dzien ni ka Pol skie go” Kon -
rad Su tar ski, dy rek tor Mu zeum
i Ar chi wum Wę gier skiej Po lo -
nii. Au to rem mo no gra fii jest dr
Rémiás Ti bor, hi sto ryk i mu ze -
olog, spe cja li sta od spraw de -
renc kich. Obo je je go ro dzi ce
uro dzi li się tu w De ren ku, są
pol skie go po cho dze nia. Do dam,
że dr Rémiás już od dwu dzie stu
pię ciu lat zaj mu je się ba da nia -
mi hi sto rii de ren czań skiej pol -
sko ści, a pierw sze stu dium w tej
te ma ty ce opu bli ko wał w 1983 r.

Na stęp nym kro kiem bę dzie
opra co wa nie i wy da nie słow ni -
ka ję zy ka de ren czań skie go, o co
za py ta łem dra Kon ra da Su tar -
skie go: 

– Ję zyk czy gwa ra de ren czań -
ska jest tą wła śnie, któ ra zo sta ła
czę ścio wo przy nie sio na ok. trzy -
sta lat te mu na po cząt ku
XVIIIwie ku, ale wtej wsi osie dla -
no się i póź niej. Osad ni cy przej -
mo wa li ję zyk, któ ry tu pa no wał.
Na pew no tym za gad nie niem
war to za in te re so wać ję zy ko -
znaw cę, któ ry był by w sta nie
opra co wać słow nik de ren czań -
sko -pol ski i pol sko -de ren czań ski.
Lud ność pół noc ne go Spi sza uży -
wa jed nej z gwar po łu dnio wo -
-pol skich, skąd wy wo dzi się
gwa ra de ren czań ska. Gwa ra spi -
ska pod le ga ła ewo lu cji, tak jak ję -
zyk li te rac ki ule ga zmia nie,
war to zba dać, ja ki jest sto su nek
gwa ry dzi siej sze go Spi sza,

do uży wa nej w De ren ku, gdzie
utrzy ma ła się w swo jej pier wot -
nej for mie.

Swo je go za do wo le nia
z kon tak tów z po tom ka mi
osad ni ków ze Spi sza i Pod ha -
la nie krył Jan Budz – pre zes
Związ ku Pol skie go Spi sza.
Pod kre ślał za cie śnia nie się
związ ków z kra jem, ro sną cą
pol ską świa do mość i ro lę te go
miej sca dla ca łej Po lo nii Wę -
gier skiej, szcze gól nie za an ga -
żo wa nie Ogól no kra jo we go
Sa mo rzą du Mniej szo ści Pol -
skiej oraz Związ ku Sa mo rzą -
dów Pol skich wo je wódz twa
Bor sod – Abaúj – Zemplén, po -
dzię ko wał na rę ce Po ros Jolán
za zor ga ni zo wa nie i go ścin -
ność na zie mi wę gier skiej,
za przy ję cie w piw ni cach
uzna nej to kaj skiej wi niar ni
Kovács Kálmána.

RYS ZARD M. RE MIS ZEW SKI

Czas nie zaćmił 
i niepamięć
W Ę D R Ó W K I  N I E C O D Z I E N N E . Spiszacy i podhalanie na święcie
Polonii węgierskiej

Ciar da sie i mu zy ka Ma ria na Ki kli z Czar nej Gó ry przy pa miąt ko wym obe li sku w De ren ku

Mszę od pra wił ks. Józ sef Tre styánsz ki  (w środ ku) w kon ce le brze ks. Alo j sa Ta kacsa  (z le wej)
i ks. dr. Ja na Ha dal skie go (z pra wej)

W dro dze na cmen tarz de ren czań ski ZDJĘCIA: RYSZARD M. REMISZEWSKI


