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Oczekiwanie na gości z Węgier.
Początki współpracy gminy Lewin Brzeski z węgierską gminą Szegvar sięgają lata
1997 roku. OtóŜ w tym to czasie, przez województwo opolskie przejeŜdŜał węgierski
kierowca. Wrócił do swojego kraju i przekazał informacje o rozmiarach kataklizmu w Polsce
do lokalnej prasy. W odzewie mieszkańcy wsi Szegvar zorganizowali zbiórkę darów i wraz
z darami przywieźli do naszej gminy zaproszenie dla delegacji z Polski na bal charytatywny,
z którego dochód miał być przekazany zniszczonej szkole w Lewinie Brzeskim. Zaproszenie,
dzięki uprzejmości Burmistrza naszej gminy, trafiło do szkoły.
Jak trafili do naszego miasta?
Mieszkańcy Szegvar szukając kontaktu z gminą potrzebującą pomocy zwrócili się do swojej
rodaczki, Pani Ilony Głuszczak, od lat mieszkającej w Łodzi. Pani Ilona zadzwoniła do
znajomego z Opola, którego siostra mieszka w Lewinie Brzeskim – tak oto Szegvar trafił do
Lewina.
W listopadzie 1997 roku z Lewina Brzeskiego wyjechała na Węgry delegacja
z przedstawicielami szkoły i samorządu gminnego. Oprócz środków zebranych na balu
w Szegvar, delegacja przywiozła do Lewina Deklarację Samorządu Terytorialnego Wsi
Szegvar w Republice Węgierskiej w Sprawie Współpracy z Miastem i Gminą Lewin
Brzeski.
Podczas oficjalnej wizyty gości z Węgier w styczniu 1998 roku w Lewinie Brzeskim, miało
miejsce przekazanie stronie węgierskiej Deklaracji o Współpracy ze strony naszej gminy.
Oficjalne potwierdzenie współpracy nastąpiło z dniem 11 marca 1998 roku, kiedy to Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła stosowną uchwałę.
Uroczyste podpisanie porozumienia przez przedstawicieli obu stron, określającego zakres
współpracy, nastąpiło w Szegvar dnia 1 sierpnia 1998 roku w obecności Ambasadora Polski
i było kulminacyjnym punktem obchodów Dni Szegvaru. Ze strony polskiej porozumienie
podpisała upowaŜniona przez Zarząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski Pani Krystyna
Danielewska-Sobol, ze strony węgierskiej Pan Nagy Sandor.
Zakres współpracy obejmuje wspieranie wzajemnych kontaktów, organizację wymiany
młodzieŜy, wymianę kulturalną oraz gospodarczą.
W roku 2007 przypada 10 rocznica naszej współpracy. Dotychczasowym rezultatem
współpracy było pięć wizyt gości węgierskich w naszej gminie oraz pięć wizyt naszych dzieci
w gminie Szegvar.
W roku 1998 zaproszeni przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim.
goście z Węgier mieli okazję zobaczyć Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
HERODY 98. W czasie obchodów Dni Lewina w czerwcu 1998 roku mieszkańcy naszej
gminy mogli podziwiać młodzieŜowy zespół taneczny z Szegvar i wspólnie z dziećmi
węgierskimi uczyć się czardasza - narodowego tańca Węgrów. W latach następnych nasi
węgierscy przyjaciele poznawali naszą gminę, stolicę powiatu i województwa, jeździli w góry
i do Wrocławia. MłodzieŜ i dzieci z naszych szkół, wyjeŜdŜając pięciokrotnie do Szegvar,

miały okazję poznać historię Węgier, zwiedziły wiele ciekawych miejsc oraz nawiązały
przyjacielskie kontakty z dziećmi węgierskimi. KaŜdorazowo do Szegvar wyjeŜdŜa grupa 36
uczniów.
Godnym podkreślenia jest to, Ŝe we współpracę zaangaŜowani są rodzice naszych dzieci,
którzy przyjmują do swoich domów gości z Węgier. Na przestrzeni dziesięcioletniej
współpracy w wymianie młodzieŜy uczestniczyli rodzice z Jasiony, Łosiowa, Oldrzyszowic,
Przeczy, Kantorowic, Skorogoszczy, Chróściny i Lewina Brzeskiego. We współpracę
zaangaŜowani są nauczyciele z Lewina Brzeskiego i Łosiowa, Miejsko-Gminny Dom
Kultury, Kluby Sportowe LZS, Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski,
sołectwa naszej gminy oraz władze samorządowe. Mamy nadzieję, Ŝe zapewnimy naszym
gościom miły i serdeczny pobyt, który zaowocuje dalszym zacieśnianiem przyjacielskich
więzi między naszymi i węgierskimi dziećmi.
O przebiegu wizyty informować będziemy na bieŜąco na naszych stronach internetowych.
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