European Days 2009 – vänortsbesök i Szamotuly
Varje år, i mitten av maj, arrangerar Szamotuly kommun
särskilda festdagar, Szamotuly Days. Till dessa dagar bjudes alltid
några av kommunens vänorter in. Vart femte år blir dessa dagar
extra festliga genom de också blir Europadagar, vilket innebär att
det är Szamotulys tur att arrangera festdagar för samtliga sina
vänorter i den så kallade inre ringen, Bruneck från Italien, GrossGerau från Tyskland, Tielt från Belgien, Brignoles från Frankrike
och Szamotuly från Polen. Utöver den inre ringen har Szamotuly
ytterligare två vänorter Halderberge från Nederländerna och Mark
från Sverige och i år var samtliga vänorter inbjudna för att vara
med under Europadagarna och Szamotuly Days. Det är riktigt
pampigt att få ingå i så många länders samvaro under några
dagar.
Förutom att Mark deltog med en officiell delegation hade vi också
med en representant från vänortsföreningen, en representant
från Leader Sjuhärad, informatör och hantverkare. På torget hade
vi en utställning där vi informerade om kommunen och visade
arbete i halm. Temat för utställningarna på torget var traditionellt
hantverk.
Mycket av aktiviteterna under dagarna kretsade kring torget. Där
hölls den högtidliga invigningen, med fanor från alla deltagande
länder och tal från borgmästarna från alla vänorter. Från Mark
leddes delegationen av Margareta Löfgren som iklädd sin
folkdräkt från Ärtemark i Dalsland talade till alla invånare i
Szamotuly. Talet hölls på engelska med tolkades till polska.

I övrigt var det mycket musikunderhållning på scenen på torget.
Runt om på torget var det många stånd med mat och försäljning
av diverse saker men där fanns även en yta för utställningar från
de besökande kommunerna. För Marks del fanns Peranders
Götesson med och pratade om kommunen och Harry Thorstensson från Horred visade traditionellt hantverk i halm. Då det ännu
finns många i Szamotuly som bara pratar polska hade vi fått en
egen guide som hela tiden fanns med vid utställningen och
hjälpte till med språket och annat praktiskt som behövde fixas.

Vårt besök innehöll även fler kulturaktiviteter. Vi fick vara med
om vernissage på utställningen ”Great eyes of art” en utställning
med spännande konstnärer från Szamotuly och flera av de
deltagande vänorterna som visade allt från olja, grafik och
keramik till ikoner av Madonnan. Utställningen hölls i ett före
detta kloster som även fungerat som bostäder under andra
världskriget.
Vi fick även lyssna till en spännande pianokonsert med verk av
polska kompositörer av både traditionellt och modernt snitt.
En föreläsning om ”the Enigma a step to free europé” som belyste
polska militärens roll i lösningen av chiffer var resans största
behållning. Föreläsningen var mycket intressant och hedrade
Maksymilian Ciezki från Szamotuly som hade en avgörande roll i
detta arbete. Detta ämne var en mycket passande del av
Europadagarna och det är med ödmjukhet man tänker på

Szamotulys historia under första och andra världskriget och som
vi fick en liten inblick i under föreläsningen.
Man skulle också kunna benämna temat: Hur löstes dechiffreringen av tyskarnas kodmaskin Enigma. Under tiden mellan första
och andra världskrigen arbetade tyskarna med att skapa en för
den tiden men även framgent mycket effektiv chiffreringsmaskin,
som kom att heta Enigma. Denna maskin var mycket effektiv och
därmed svår att dechiffrera. 1928 började länder runt Tyskland
upptäcka att ett nytt sätt användes för att sända meddelanden
inom tyska utrikesförvaltningen medelst en ny kod, vilken var
kodad med maskinvara. Denna maskinkod framställdes med
Enigma. Det skulle visa sig att denna kodmaskin kom att ha
mycket stor betydelse under andra världskriget fram till dess man
lyckades ”knäcka” koden.
Vid seminariet fick vi höra om hur koden ”knäcktes” och historien
om Maksymilian Ciezki från Szamotuly, mannen som kom fram till
hur koden var uppbyggd och hur den kunde läsas. Många
människoliv har räddats då kriget kunde förkortas på grund av att
den tyska krigsmaskinen kunde hejdas.
Maximilian Ciezki dog redan 1951 och begravdes i England. Hans
kvarlevor har nyligen flyttats till kyrkogården i Szamotuly och
söndagens katolska mässa avslutades med en kransnedläggning
på Maximilian Ciezkis grav.

En annan viktig aktivitet var mötet om Leader. Eftersom man i
Szamotuly just startat upp ett leaderområde, och räknar med att
ta de första projektbesluten i oktober, ville de höra om våra
erfarenheter på detta område och Annika Andersson från Leader
Sjuhärad delade gärna med sig av sina erfarenheter som är
gedigna eftersom hon varit med även under förra programperioden. De ville också ha några exempel på projekt och undrade hur
hon såg på möjligheterna till ett framtida samarbete. På mötet
som hölls under måndagen deltog ett 20-tal personer, mestadels
medlemmar i deras LAG
Annika konstaterade snabbt att det finns både likheter och
skillnader i våra förutsättningar. De har byggt upp sin LAG på
samma sätt som vi, med 24 ledamöter. De har fyra medverkande
kommuner mot våra åtta och deras geografiska område är
betydligt mindre än vårt. Ekonomiskt sett har de en lägre budget
att disponera. Deras LAG är mycket intresserade av samarbete
med annat land och hörde sig för om möjligheterna för oss att
driva gemensamma projekt.
Sammantaget kan man säga att det var några dagar fyllda med
aktiviteter. Vi blev väl omhändertagna och våra värdar i
Szamotuly var som vanligt mycket gästfria. En viktig del i besöket
var att möta alla representanter från de olika vänorterna. Att få
en möjlighet att diskutera både samhällsutveckling och
kommunala angelägenheter med dem. Från dessa samtal kan
man se att vi inte är särskilt olika, vi tampas med samma
problem men vi kanske försöker lösa dem på olika sätt vilket
visar att vi har mycket att lära av varandra.
Det enda man skulle kunna önska efter dessa dagar var att det
skulle finnas fler tillfällen att möta den ”vanliga” invånaren i
Szamotuly, men som sagt dagarna var fullspäckade så det kanske
kan bli vid kommande möten.
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