
Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, kolegice i kolege 

drage sugrađanke i sugrađani, 

 

Nadahnuti tradicijom i ponosom što pripadamo ovome gradu, njegovoj tisućljetnoj kulturi i 

povijesti, njegovom skladnom suživotu i multietičnosti, ponosno obilježavamo Dan našega 

grada Siska. No, prošlost nas uči kako moramo ići dalje i raditi više i jače kako bi se imali 

čime ponositi! 

 

Razmišljala sam kako se pripremiti i što reći na ovaj važan dan, pogledala listu ljudi kojima 

danas prigodno odajemo priznanje i uvidjela sam kako nikako nije dan za još jedan običan 

politički govor kada si u društvu vizionara, umjetnika i stvaratelja pa bili oni arhitektonski, 

likovni, književni, glazbeni, sportski ili ono najteže životni kao što je naša „majka hrabrost“ 

Ana Alapić. 

 

Kroz svakog od tih ljudi iščitavamo lica ovoga grada, ono što je on bio i ono što on jest 

danas – Grad heroj, Grad dobre energije, Grad s dušom! 

I kao što možemo pročitati na stranicama Gradskoj muzeja: Na području grada Siska 

pratimo kontinuitet urbanog življenja više od dvije tisuće godina tijekom kojih je grad 

proživljavao burne trenutke uspona i padova.  

 

Prostori današnjih sisačkih ulica mijenjali su svoj izgled prateći promjene kultura i 

civilizacija, stilova  i  načina  života  svojih  stanovnika.  Temelji  planske  koncepcije 

razvoja  Siska,  najuočljiviji  u  njegovoj  najužoj  povijesnoj  jezgri,  skriveni  su  u 

nestalom  gradu  ispod  živog  grada.  Jedan  je  od  rijetkih  europskih  gradova  kod kojega  

uz  kontinuitet  trajanja naselja možemo pratiti i kontinuitet njegovog imena. 

Sisačka povijest promatrana kroz stoljeća, primjer je ponavljanja povijesnih iskustava. Dva 

su osnovna čimbenika diktirala razvoj Siska, iznova i iznova: vojni i gospodarstveni.  

Izmjenjujući se, oni su ga u pojedinim povijesnim razdobljima dovodili u središte 

pozornosti, da bi onda opet ostajao zaboravljen i prepušten sebi.  

 

Dokaz tomu su i događaji s kraja 20. stoljeća, kada se Sisak, po tko zna koji puta našao 

suočen s ratnim strahotama. Neizazvana agresija bez ikakvog moralnog opravdanja, obrušila 

se na grad i njegove stanovnike, ne vjerujući ono što je Sisak toliko puta u svojoj povijesti 

dokazao: on je ovdje, postoji, traje i trajat će. Opstat će kao svjedok prošlosti i opstanka 

onih koji ovdje obitavaju stoljećima, ali kao znak kako je budućnost pred nama i na 

nama.Danas, u trenutku kada se spremamo prebrojati svjećice na torti i poželjeti svom gradu 

sretan rođendan, upitajmo se na trenutak, čime ga svi mi, svakodnevno darivamo?  

 

Ovaj grad je nama, i nesvjesno, dao puno toga. Korijene i vječnu vezanost (čak i ukoliko ga 

napustimo),  adresu u osobnoj iskaznici, godine djetinjstva i odrastanja, godine u kojima 

smo učili živjeti, ali i dio energije kojom zrači i koja će zauvijek, poput nevidljivog grafita, 

ostati upisana u sve njegove fasade, sve krovove, parkove i ulice.  



Odlučimo, za promjenu, uzvratiti mu sličnom mjerom.  

 

U mom gradu, u našem gradu, žive vrlo vrijedni ljudi. Zbog tih marljivih i samozatajnih 

ljudi u njemu se uvijek živjelo znatno bolje nego u ostalim dijelovima Hrvatske i ovog dijela 

Europe. Pored dobro nam poznatih Željezare, Rafinerije, Radonje, Segestike, sjetimo se još 

nekih velikih tvornica koje su u posljednjih sto godina postojale u našem gradu: tvornica 

mineralnih gnojiva, tvornica stakla, ciglana, tvornica tanina, tvornica kože, tvornica cipela, 

tvornica šešira, pilana… Bilo bi predugo nabrajati sve druge koje su ovdje postojale. Zašto 

su one osnovane i opstajale ovdje? Zbog plovnih puteva i odlične prometne povezanosti – 

svakako! Ali ponajprije zbog vrijednih i sposobnih ljudi koji su u njima radili i sposobnih 

gradskih vlasti koje su im omogućavale da nastanu, opstanu i prosperiraju. Ne bojim se naše 

budućnosti jer znam da u mom gradu i dalje žive pametni i vrijedni ljudi koji će ga obnoviti, 

izgraditi i ponovno nas učiniti ponosnim. 

 

U našem gradu, žive hrabri ljudi. I zato, ne bez razloga, ovaj grad nosi povijesne titule 

“predziđa kršćanstva” i grada hrvatskih pobjeda. U svakom povijesnom razdoblju ti su ljudi 

znali odabrati pravu stranu: stranu istine, stranu pravde i stranu ljubavi. Kako prije tisuću 

godina … tako i prije četiristo, prije sedamdeset i nedavno u našem Domovinskom 

oslobodilačkom ratu. Uvijek su bili jedinstveni, odlučni i prije svega odvažni. Oni 

neprimjetni mali ljudi branili su svoj grad, upravo zato jer su znali što brane. Branili su 

svoje obitelji, susjedstvo, svoju ulicu, kvart, svoj grad i svoju domovinu, svoj način života, 

svoje pravo opstanka na ovom prostoru. I nisu uzmicali. Kako onda, tako i danas … 

I na kraju, poštovane dame i gospodo, dobitnici javnih priznanja Grada Siska za sve dobro, 

lijepo i napredno, zaslužni ste i vi, naši sugrađani kojima tradicionalno danas dodjeljujemo 

javna priznanja Grada. 

 

Od srca vam čestitam jer su temeljni kriteriji za ova ugledna priznanja –  znanje, 

kompetencija, talent, izvrsnost i uspješnost. 

Čestitam našem Gradu ... i svima nama, Dan grada i blagdan njegovog zaštitnika svetog 

Kvirina ! 

 

 


