
15 grudnia 2011 r .  Kwarta lny dodatek Poloni i  Węgierskiej

Pismo zał ożone przez PSK im. Józefa Bema na Węgrzech

ára: 200 Ft Nr 107

�Twórcza siła przyjaźni twórców

�Czy rok 1956 musiał się wydarzyć?

�Minimalizm stosow(a)ny?

�Mąż mojej żony

�Kursy świętowania

�Myśli pod choinkę

W NUMERZE



Budapeszt: bemowcy przy tablicy J. Istóka 
twórcy pomnika Bema fot. BBSz.

Jarosław: prezesowstwo „Bema” przy pomniku
polsko-węgierskiej przyjaźni fot. E. Sárközi

Budapeszt: otwarcie wystawy „Rozstrzelane
miasta” w auli MSZ RW fot. BBSz.

Budapeszt: Ambasador RP wraz z Polonią na
kwaterze 301 składa hołd ofiarom 1956 roku

fot. BBSz.
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Warszawa: uczniowie OSP na Węgrzech z ministrami
sprawiedliwości Polski i Węgier

fot. MS RP
Budapeszt: spotkanie z Prezydentem RP

fot. B. Pál



Budapeszt: „Polonia w obiektywie Basi Pál” –
wystawa w PSK im. J. Bema

fot. B. Pál

Budapeszt: Kinga Barbara Tóth wraz z matką i
nauczycielem muzyki po koncercie w PSK im. J.
Bema fot. B. Pál

Budapeszt: św. Mikołaj wśród bemowskich
dzieci                                              fot. BBSz.
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Budapeszt: uroczystość SMP V dz. przy pom-
nikach św. Kingi i św. Jadwigi            fot. BBSz.

Budapeszt: msza święta 1 listopada na polskiej
kwaterze cmentarza Rákoskeresztúr

fot. BBSz.
Isaszeg: pożegnanie Magdy Dąbrowskiej 

fot. BBSz.



Z radością informujemy, że nasze pismo podczas  XIX Światowego Forum Mediów
Polonijnych, które od 5 do 12 września 2011 r. odbywało się w Polsce,  

wśród sześciu tytułów prasy polonijnej z całego świata otrzymało 
prestiżowe wyróżnienie przyznane  przez Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej  za

informacje kronikarskie z życia Polonii węgierskiej, 
a także dot. związków polsko-węgierskich i węgierskich wydarzeń w Polsce.

Ryszard Dzieszyński rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej 
w przesłanym nam uzasadnieniu napisał: „czasopismo Wasze 

ma estetyczny wygląd zachęcający do wzięcia go do ręki i przeczytania, 
zawiera ciekawe, dopracowane i sprawnie napisane, 

profesjonalnie łamane teksty oraz dużo ilustracji. 
Gdyby takich czasopism wychodziło więcej w samej Polsce, 

nie byłoby może kryzysu czytelnictwa prasy”. 
Otrzymany dyplom zamieszczamy powyżej.

Redakcja



Kedves Olvasó! 

Drogi Czytelniku! 
Kończący się rok 2011 był dla nas Polaków znad Dunaju bardzo praco-

witym, ciekawym i wyjątkowym. Palec Boży – tak skomentowało wielu
ludzi, zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce fakt, że nasze kraje akurat

po sobie pełniły prezydenturę w RUE. Przypomina to początek europejskiej
historii naszych zażyłych stosunków. Jan Długosz przecież jako pierwszy
mówił świadomie o przyjaźni obu naszych narodów i sformułował wynikające
z tego faktu przykazania moralno-polityczne.

Okres świąteczno-noworoczny jest z natury rzeczy czasem zwolnienia
tempa życia i czasem refleksji... Tak bardzo chcielibyśmy, żeby każdy czło-
wiek był wiarygodny, żeby według znanych nam słów poety prawo znaczyło
prawo, sprawiedliwość – sprawiedliwość, wolność – wolność, a miłość –
miłość. 

Nie mogę oprzeć się pokusie aby nie zacytować słów autorki „Myśli pod cho-
inkę”: „Społeczeństwo dzieli się na młodych gniewnych i starych obrażonych”
oraz: „Gdyby wszyscy wiedzieli, co inni o nich mówią, nikt by z nikim nie roz-
mawiał”. Życzmy sobie, żeby gniewów, obrażania, obmawiania, było w nad-
chodzącym roku jak najmniej, żebyśmy szanowali się nawzajem i żyli w zgo-
dzie z własnym sumieniem, bez zbytniego pośpiechu... bo cóż może być bar-
dziej wartościowym prezentem, niż czas, który sobie i bliskim poświęcimy.

Bożena Bogdańska-Szadai 

Avégéhez közeledő 2011-es esztendő számunkra, a Duna mentén élő
lengyeleknek, igen dolgos, érdekes és különleges volt. Isten keze nyo-
ma – így értelmezték sokan a tényt Magyarországon és Lengyelor-

szágban egyaránt, hogy országaink éppen egymás után töltik be az EU
Tanácsának soros elnökségi tisztét. Mindez felidézi bensőséges kapcsolataink
európai történetének kezdeteit is. Hiszen Jan Długosz, a XV. századi lengyel
krónikás elsőként írt tudatosan nemzeteink barátságáról, valamint ebből
adódóan morális-politikai parancsolatokat fogalmazott meg.

A karácsonyi-újévi ünnepkör természeténél fogva az életritmus lelas-
sulásával, néha bizonyos felismerő elmélkedésekkel jár... Annyira szeret-
nénk, ha minden egyes ember hiteles lenne, ha – költőnk ismert sorai után
– a jog jogot jelentene, az igazság igazságot, a szeretet szava pedig valóban
szeretetet feltételezne.

Nem állhatom meg, hogy ne idézzem a „Karácsonyi gondolatok” szerző-
jének szavait: „A társadalom dühös fiatalokra és sértődött öregekre ta-
golódik”, valamint „Ha mindenki tudná, hogy mások mit mondanak róla,
senki sem állna szóba senkivel”. Azt kívánjuk hát egymásnak, hogy a közelgő
évben legyen kevesebb a dühből, a sértődöttségből és a kibeszélésből,
legyen erősebb a kölcsönös megbecsülés, éljünk egyetértésben saját lelkiis-
meretünkkel, buzgó sietség nélkül..., mert hát mi lehet annál értékesebb
ajándék, minthogy időnket saját magunkra és szeretteinkre fordítjuk.                                                     

Bożena Bogdańska-Szadai 
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Wydawałoby się, że świętować
każdy potrafi, a jednak nie jest
to takie oczywiste. Ze świętami

czasami jest jak z urlopem. Potwornie
jesteśmy zmęczeni… po urlopie.

Zastanawiającym jest, że tak trudno
jest nam wyjść poza codzienność, poza
nasze szare i przyziemne sprawy. Pró-
bujemy to czynić przy pomocy różnych
środków (nie wszystkie
są mądre). 
Urządzamy zabawy, pik-
niki, prywatki, bale,
święta i festyny, i dobrze,
ale można postawić pyta-
nie, co nam z tego pozo-
staje? Zbliża się szcze-
gólna okazja do święto-
wania czyli Boże Naro-
dzenie. 

Na tzw. Zachodzie pro-
wadzone są specjalne
kursy, które uczą jak
obchodzić Boże Narodze-
nie. Bożonarodzeniowa
Akademia szkoli w śpie-
waniu kolęd, czytaniu na głos Pisma
Świętego i poprawnego zachowania przy
wigilijnym stole. Cały kurs składa się z
zajęć takich jak „Etykieta przy świątecz-
nym stole”, „Czytanie na głos” albo
„Szkoła kolęd”. Zajęcia odbywają się
m.in. w restauracjach, przy stołach zas-
tawionych prawdziwymi potrawami.
Pierwsza rzecz, której uczą się przybyłe
na zajęcia osoby to zwolnienie tempa
życia. Pośpiech w czasie świąt najszyb-
ciej odbiera im cały urok. Celem podsta-
wowym szkoły jest pokazanie, że w
świętach chodzi przede wszystkim o
zbliżenie się ze sobą członków rodziny.
Czyżbyśmy aż tak bardzo nie umieli
świętować, że potrzebne są specjalne
kursy?

Zanim jednak zaczniemy świętowanie
Bożego Narodzenia, mamy do dyspozy-
cji Adwent, choć już od Wszystkich
Świętych miasta stroją się w bożonaro-
dzeniowe światełka. Jest kolorowo, czuć
gorączkę zakupów. Jeszcze nieśmiało,
ale z dnia na dzień pęcznieją koszyki w
supermarketach. W środku Adwentu
grają kolędy, pojawiają się okoliczno-
ściowe dekoracje, takie jest prawo
rynku. Niestety, Adwent stał się karna-
wałem, festynem, igrzyskami dla ludu.
A czym jest, czy raczej czym powinien
być Adwent? 

„Adventus” – to okres przygotowania i
oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Jest faktem, że zatracono pokutny
charakter przygotowania do Bożego
Narodzenia. Przyjęto wersję światową.

Jest miło, aż chce się robić zakupy! A
jednak jest coś nie tak z tą adwentową
otoczką. Z doświadczenia wiadomo, że
czekanie zwykle wiąże się z niepokojem.
Początkowe podniecenie ustępuje nie-
pewności. To tak jak zakochany chłopiec
czeka na swoją miłą, albo przyjaciel
umawia się z przyjacielem. 

Antoine de Saint-Exupéry w „Małym

Księciu”, opisując radość oczekiwania i
radość Adwentu, mówi o przygotowa-
niu, o pewnym obrzędzie... „Lepiej jest
przychodzić o tej samej godzinie. Gdy
będziesz miał przyjść na przykład o
czwartej po południu, już od trzeciej
zacznę odczuwać radość. Im bardziej
czas będzie posuwać się naprzód, tym
będę szczęśliwszy. O czwartej będę pod-
niecony i zaniepokojony: poznam cenę
szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczeki-
wanie, nie będę mógł się przygotowy-
wać... Potrzebny jest obrządek. 
– Co to znaczy «obrządek»? – spytał
Mały Książę. 
– To takie coś całkiem zapomnianego –
odpowiedział lis. – Dzięki obrządkowi
pewien dzień odróżnia się od innych,
pewna godzina od innych godzin”. 

Treść Adwentu ma wymiar nie tylko
historyczny, ale również eschatologicz-
ny. Żyjemy w pewnym napięciu wobec
„już” i „jeszcze”. Adwent oznacza – jak
nauczał Jan Paweł II – zbliżanie się zba-
wienia, oznacza chwałę Boga na ziemi. 

Całe życie jest w końcu Adwentem
czyli oczekiwaniem na przyjście Pana. 

I co zrobiliśmy z tym Adwentem…?
Zamieniliśmy szczęście na pogoń za
szczęściem, a pokój ducha na chwile
zapomnienia czy raczej zapamiętania w
zakupach. 

Zwieńczeniem tych zakupowych
„szczęśliwości” staje się ten Dzień, na
który tak zapobiegliwie przygotowywali-
śmy siebie, rodzinę, nasz dom, nasz
stół. Wigilia przybywa do nas na białym

obrusie: z białym opłatkiem i pustym
talerzem, z choinką i prezentami. Jeśli w
tym wszystkim zabraknie prawdziwego
świętowania to zmęczeni stwierdzimy że
program TV tego roku był bardzo nudny,
dobrze że już po świętach! Przydałby się
teraz urlop wypoczynkowy. Święta,
święta i po świętach... 

Oto znów okazało się, że choć biegli
w różnych sztukach, od sztuki kulinar-
nej począwszy – NIE UMIEMY ŚWIĘTO-
WAĆ! 

A przecież Bóg uczy nas tej sztuki od
pierwszych stron Biblii: „Pamiętaj, abyś

dzień święty święcił!”. 
Czy możliwe jest dobre

świętowanie Bożego Na-
rodzenia? Można przecież
przy Bożym Dzieciątku
wypocząć – uwolnić du-
cha, uciszyć serce, na-
karmić ciało i spotkać się
z bliskimi. Uczynić Boże
Narodzenie chlebem –
Bethlehem. Tak jak oni –
Maryja i Józef. Pośrodku
stajenki w żłóbku leży
święte Niemowlę. Jest
Maryja i Józef. Jest też
gwiazda i anioł. W pewnej
chwili do nielicznych świa-

dków wydarzenia dołącza mnóstwo
zastępów niebieskich, wielbiących Boga.
Po jasełkach przychodzi czas na dziele-
nie się radością. 

Często wspominamy z dzieciństwa
rodzinne święta w domu. Ogromne
morze wolnego czasu, leniwie i uroczy-
ście płynące godziny świątecznych dni,
zapalone lampki na choince i ciepły,
dobrze nagrzany piec, odświętnie wy-
sprzątane mieszkanie i (w drugi dzień
świąt) odwiedziny gości. Tak, to było
świętowanie, szło się do kościoła, śpie-
wało kolędy. Wszyscy pamiętamy te
święta sprzed lat, na pewno uboższe i
skromniejsze, a jednak pełne uroku i
niepowtarzalnej atmosfery świętowania.
A jak jest dzisiaj? Czy my mamy czas na
świętowanie? Czy możliwości jakie się
przed nami otwarły – łatwiejsza komu-
nikacja, wczasy zimowe, możliwość
wyjazdu na narty, bardziej dostatnie
życie – nie spowodowały, że zatraciliśmy
umiejętność świętowania, że nasze
święta są pełne pośpiechu, napięte.

A może z upływem lat żyjemy już
tylko wyidealizowanymi wspomnienia-
mi? Co z tych obecnych świąt mają dzie-
ci w naszych rodzinach? Dużo prezen-
tów i zabawek, Święty Mikołaj i Gwiaz-
dor, Dziadek Mróz i Gwiazdka... i u nie-
których frustracje, że kolega dostał
prawdziwy komputer, a ja tylko grę lub
nowe buty.

Czy my umiemy jeszcze prawdziwie
świętować?

ks. Leszek Kryża SChr.

Kursy świętowania
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Na ostatnim posiedzeniu minionej
kadencji Sejm RP ustanowił rok
2012 Rokiem Janusza Korczaka,

Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks.
Piotra Skargi. Trzy uchwały w tej spra-
wie przygotowała sejmowa Komisja
Kultury i Środków Przekazu, a za ich
przyjęciem posłowie zagłosowali niemal
jednomyślnie. 

Z wnioskiem do komisji kultury o
ustanowienie roku 2012 Rokiem Janu-
sza Korczaka wystąpił rzecznik praw
dziecka Marek Michalak. Janusz
Korczak, właściwie Henryk Gold-
szmit (1878-1942), był działaczem
na rzecz praw dziecka, pedagogiem,
lekarzem, autorem książek dla
dzieci, w tym „Króla Maciusia
Pierwszego” oraz współtwórcą i
dyrektorem Domu Sierot dla dzieci
żydowskich w Warszawie, który ist-
niał do 1942 roku. W przyszłym
roku przypada 100. rocznica założe-
nia przez niego sierocińca i mija 70
lat od jego śmierci w obozie zagłady
w Treblince. Uchwałę o uchwaleniu
jego roku posłowie przyjęli bez
głosu sprzeciwu. 

Z ideą, żeby przyszły rok był
Rokiem Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, wystąpili posłowie PSL. W
2012 roku przypada 200. rocznica
urodzin tego najpłodniejszego pol-
skiego pisarza, autora 232 powieści,
w tym 144 powieści społecznych,
obyczajowych i ludowych oraz 88
historycznych, z których najbardziej
znana jest „Stara baśń”. „Jego
imponujący dorobek literacki wy-
warł trwały wpływ na kulturę i lite-

raturę polską oraz twórczość współczes-
nych mu i późniejszych pokoleń Pola-
ków” – napisano w uzasadnieniu. Z 344
biorących udział w głosowaniu posłów
nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzy-
mało się od głosu: Marek Balicki z SLD i
poseł niezależny Andrzej Celiński. 

Przyszły rok będzie także Rokiem ks.
Piotra Skargi. Za tę inicjatywę odpo-
wiedzialni są posłowie PO, których
zdaniem zapisał się on w historii „jako

czołowy polski przedstawiciel
kontrreformacji, filantrop oraz
ten, który w trosce o ojczyznę
miał odwagę nazwać po imieniu
największe polskie przywary.
Nawoływał do zmian postaw
rządzących, do reform, by nie
doprowadzić Rzeczypospolitej do

upadku”. W przyszłym roku przypada
400. rocznica śmierci ks. Skargi (1536-
1612) – jezuity, teologa, kaznodziei
króla Zygmunta III Wazy, rektora
Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszego
rektora Uniwersytetu Wileńskiego.
Ksiądz Skarga to autor kilkudziesięciu
książek utrzymanych w duchu religij-
nym, z których najpoczytniejsze były
„Żywoty świętych”. Napisał także „Ka-
zania sejmowe”. Opowiadał się za

wzmocnieniem władzy królewskiej i
ograniczeniem władzy Sejmu.

Założył kolegia jezuickie m.in. w
Połocku, Rydze i Dorpacie. Jego
główna działalność to służba Kościo-
łowi katolickiemu i kontrowersyjne z
dzisiejszego punktu widzenia, fana-
tyczne tępienie tolerancji religijnej.
W głosowaniu w sprawie ustano-
wienia roku 2012 Rokiem ks. Piotra
Skargi wzięło udział 359 posłów,
przeciw był tylko jeden – poseł PO
Godson John Abraham, wstrzymało
się 12 posłów SLD i poseł niezależny
Andrzej Celiński. 

Instytut Książki proponował posłom
jako patronaty na przyszły rok trzy
nazwiska: Janusza Korczaka, a także
Bolesława Prusa (w przyszłym roku
przypada 100. rocznica jego śmierci)
i Brunona Schulza (mija 120 lat od
jego urodzin i 70 lat od jego śmierci).
Tych dwóch bezdyskusyjnie wielkich
pisarzy polscy posłowie nie wzięli
jednak pod uwagę. 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Polski dziennikarz, publicysta, Grzegorz
Górny odznaczony został w Budapeszcie
za konsekwentne i rzetelne przed-

stawianie czytelnikowi polskiemu węgier-
skiej rzeczywistości politycznej, społecz-
nej i kulturalnej. 

19 listopada, na uroczystości połą-
czonej z konferencją pt. „Odnowa Euro-
pejskiego stylu myślenia” laureat wy-
głosił wykład. Grzegorz Górny w swoim
wystąpieniu podkreślał, że „kultura seku-
larna stała się dziś dominująca w Europie
nie tylko wśród ludzi wierzących, lecz także
wśród tych, którzy sami siebie nazywają
chrześcijanami i przez fakt chrztu są włączeni do

Kościoła” (…) Otóż
kiedy słyszą oni w
mediach, że Kościół
powinien coś zrobić, to

niemal automatycznie pojawia się myśl, iż
adresatami tej uwagi są biskupi i księża.

Kościół bowiem to „oni” czyli duchowni, a
nie „my”. Nie ma poczucia identyfikacji z
Kościołem, który traktowany jest jako
instytucja zewnętrzna.” Górny zwrócił
również uwagę, że jeżeli to się nie
zmieni, to nie możemy mówić o
prawdziwej odnowie. 
Grzegorz Górny otrzymał przyznawaną

od 12 lat, prestiżową nagrodę węgier-
skiego Warsztatu Wolnej Myśli w Mediach

„Európa-érem”.
(Ó.K.)

Rok 2012 Rokiem Korczaka, 
Kraszewskiego i ks. Skargi 

Grzegorz Górny laureatem „Európa-érem”

Józef Ignacy Kraszewski
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W dniach 7 i 8 listopada prezydent
Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną
odbywał wizytę na Węgrzech. Szef pań-

stwa uczestniczył w spotkaniu prezydentów krajów
Grupy Wyszehradzkiej z okazji 20. rocznicy jej utwo-
rzenia. W spotkaniu uczestniczyli także prezydenci:
Czech, Węgier i Słowacji. W piątek prezydenci wygło-
sili wykłady na budapeszteńskim Uniwersytecie
Corvinusa w ramach konferencji „Ekonomiczny
potencjał i perspektywy Europy Środkowej”. 

W sobotę mówiono między innymi o energii ato-
mowej i kryzysie gospodarczym w UE. Jak poinformo-
wała PAP, prezydent Bronisław Komorowski przeko-
nywał, że „wyjściem z sytuacji kryzysowej w UE jest
pogłębianie integracji europejskiej, dodając, że
ważne jest również zachowanie perspektyw posze-
rzenia UE. Zwrócił uwagę, że zjawiska kryzysowe nie
są pochodną procesu rozszerzenia Wspólnoty. (...)

Bronisław Komorowski podkreślił
także, że wielkim wyzwaniem dla V4
jest oddziaływanie na UE m.in. w spra-
wie polityki spójności czy solidarności
energetycznej. Wyraził też nadzieję, że
Polska, Węgry, Czechy i Słowacja
będą skutecznie budować tożsamość
środkowoeuropejską lub nawet więcej
– patriotyzm środowoeuropejski. – To
jest wyzwanie, które może nam uła-
twić odnalezienie swojego miejsca w
integracji europejskiej” – powiedział
prezydent. 

W sobotę w godzinach popołu-
dniowych prezydent Bronisław Komo-
rowski wraz z małżonką złożył wieniec przy pomniku
Męczenników Katynia w Budapeszcie, następnie
prezydencka para wraz z towarzyszącymi im osobami

odwiedziła Ambasadę RP na Węgrzech i kwaterę
301 peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr, gdzie
spoczywają prochy ofiar Węgierskiej Rewolucji 1956
roku.                                                                                (b.)

To tytuł międzynarodowej konferencji z udziałem
wybitnych znawców twórczości polskiego nobli-
sty z Polski, Węgier i Litwy, która 11 października

odbyła się w Muzeum Literatury w Budapeszcie, a jej
współorganizatorem był także Instytut Polski w
Budapeszcie i Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. 

Honorowy patronat nad konferencją objęli
ambasadorzy Polski i Litwy: Roman Kowalski i Rena-
tas Juška, którzy wspólnie z dyrektor budapeszteń-
skiego Muzeum Literatury Csillą E. Csorba otworzyli
konferencję, podczas której zaprezentowana została
zarówno działalność eseistyczna, poetycka, jak i

historyczno-literacka polskiego Noblisty. 
W ramach wykładów oprócz rozważań

nad dorobkiem Czesława Miłosza poruszono
wątek aktualności i ważności jego myśli i idei
z perspektywy XXI wieku oraz temat roli i zna-
czenia jego osoby w przemianach społeczno-
politycznych w Europie. Konferencja odby-
wała się w czterech panelach tematycznych
nazwanych: „Tożsamości”, „Idee”, „Miejsca”
oraz „Miłosz i Węgry”. Wśród wykładowców
znalazły się m.in. takie znakomitości świata
polskiej, węgierskiej i litewskiej literatury jak
Csaba Horváth, Péter Templi, Jarosław
Klejnocki, Andrzej Franaszek, Danute Ba-
laśaitiené, Piotr Śliwiński, Csaba Gy. Kiss,
Lajos Pálfalvi, Judit Reiman, Endre Bojtár,
György Gömöri, Anna Nasiłowska, Berna-
detta Darska czy Andrzej Kowalczyk. Salę
wypełniali przedstawiciele elit intelektual-

nych Węgier, tłumacze, nauczyciele oraz w dużej
mierze miejscowi studenci polonistyki. Całości towa-
rzyszyły okolicznościowe broszury, w tym katalog
prezentowanej właśnie w peszteńskim Muzeum
Literatury węgierskojęzycznej wystawy „Czesław
Miłosz 1911-2004”, ukazującej życie i twórczość
Czesława Miłosza w 100. rocznicę urodzin pisarza.
Wernisaż tej wystawy odbył się 19 września br. w
Bibliotece Języków Obcych w Budapeszcie, a przygo-
towało ją według scenariusza Andrzeja Franaszka –
autora najnowszej i najpełniejszej biografii Czesława
Miłosza, wydanej w stulecie urodzin poety – war-
szawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
we współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie. 

Niewątpliwie konferencja poświęcona środkowo-
europejskiej tożsamości Czesława Miłosza i jego
miejsca w kulturze europejskiej była bardzo ważnym
elementem obchodów Roku Miłosza na Węgrzech.

Bożena Bogdańska-Szadai

Dwudniowa wizyta Prezydenta RP na Węgrzech 

Środkowoeuropejska tożsamość Czesława Miłosza 
i jego miejsce w kulturze europejskiej

P. Śliwiński,          B. Darska,                   L. Pálfalvi,            Cs. Gy. Kiss



Pod koniec października zeszłego roku
został uruchomiony program między pol-
skim a węgierskim resortem sprawiedliwo-

ści pt. „Współpraca Polsko-Węgierska 2011”.
Ministrowie, czyli wicepremier Tibor Navracsics
oraz minister Krzysztof Kwiatkowski po udanym
roku są pewni, że kontynuacja będzie jeszcze
bardziej intensywna. Ministrowie na najwyższym
szczeblu zyskali uznanie za pogłębienie bilate-
ralnych stosunków. Minister Krzysztof Kwiat-
kowski 19 października w Budapeszcie został
uhonorowany Orderem Zasługi Republiki Wę-
gierskiej. „Byliśmy razem w trudnych momen-
tach naszej historii, tym bardziej w wolnej
Europie winniśmy podkreślać znaczenie wspól-
noty, wzajemnej odpowiedzialności i solidarno-
ści oraz dawać przykład tym, którzy jeszcze nie
mogą cieszyć się pełnią wolności” – powiedział
polski minister podczas uroczystości w Gmachu
Parlamentu. Tibor Navracsics w laudacji o
swoim koledze podkreślał: „Krzysztof Kwiatkow-
ski jest oddanym zwolennikiem współpracy środ-
kowoeuropejskiej oraz propagatorem dialogu
pomiędzy państwami tego regionu. Dostrzega
konieczność pracy nad wytworzeniem wspólne-
go stanowiska w Europie Środkowej i podejmuje
starania o jak najczęstsze uzgodnienia w tym
zakresie.”

* * * 
4 listopada br. w Warszawie wicepremier oraz
minister sprawiedliwości i administracji Węgier
Tibor Navracsics został, w uznaniu zasług dla
rozwoju stosunków polsko-węgierskich, odzna-
czony przez prezydenta Bronisława Komorow-
skiego Krzyżem Komandorski z Gwiazdą Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji
wicepremier udzielił wywiadu dla „Głosu
Polonii”.
- Otrzymał Pan wysokie odznaczenie w symbo-
licznym dniu – co oznacza on dla Pana?
- Dokładnie 55 lat temu Węgry przeszły dramat
– sowieckie czołgi wdarły się do kraju. Nie zapo-
mnieliśmy, że w tych dniach cały naród polski
okazał nam solidarność. Otrzymaliśmy od
Państwa dostawy żywności i krwi. Odznaczenie
zobowiązuje mnie, żebym w jeszcze większym
stopniu angażował się w dalsze umacnianie
przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Szcze-
gólnym momentem ceremonii była dla mnie
chwila, w której mogłem wziąć do ręki miecz
generała Bema, należący do zbiorów warszaw-
skiego Muzeum Wojska Polskiego.
- Jakie cele przyświecały Państwu przy organiza-
cji przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Admi-
nistracji cyklu programów „Współpraca polsko-
węgierska”?
- W pierwszej kolejności dążyliśmy do tego, aby
stosunki polsko-węgierskie wypełniły się nową
treścią. Pragnęliśmy też zapoznać między innymi

najmłodsze pokolenie ze wspólnymi punktami
historii dwóch narodów. W tym celu zorganizo-
waliśmy w Csopaku obóz historyczny – Program
Bema, w którym wzięło udział ponad 150
uczniów z Polski i Węgier. Cztery drużyny przyje-
chały z miasta partnerskiego Csopaku, Myśle-
nic, a Tarnów – rodzinne miasto generała Bema
– reprezentowało dziewięć zespołów. Również
do tej grupy wiekowej jest adresowany program

stypendialny im. Bálinta Balassiego, w ramach
którego troje młodych Polaków odbywa staż w
naszym ministerstwie. Wspomniałbym też wy-
stawę w Domu Terroru (Terror Háza) poświęconą
pamięci Andrzeja Przewoźnika, która też jest
częścią programu. O jej dobrym przyjęciu świad-
czy fakt, że w przyszłym roku będzie eksponowa-
na w Warszawie. W maju koledzy z ministerstwa
przez tydzień pokazywali polskim dziennikarzom
Budapeszt. Podobny program zorganizujemy
także w przyszłym roku.
- Często słyszy się, że nie ma wymiernych rezul-
tatów bliskiej współpracy państw naszego regio-
nu. Czy potrafiłby Pan wskazać konkretne przy-
kłady, jakie owoce przyniosło współdziałanie
krajów Europy Środkowej?
- W tym roku po raz pierwszy państwa członkow-
skie Unii Europejskiej uczciły na szczeblu rządo-
wym pamięć ofiar reżimów totalitarnych. Niemal
rok temu litewski minister sprawiedliwości zasu-
gerował mi, że do porządku dziennego obrad
Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedli-
wości i Spraw Wewnętrznych można by włączyć
kwestię uczczenia pamięci ofiar reżimów totali-
tarnych. Zapytałem polskiego kolegę, Krzysztofa
Kwiatkowskiego – biorąc pod uwagę, że po
węgierskiej prezydencji nastąpi polska, i jeśli tak
się ułożą negocjacje, to Polakom przyjdzie konty-
nuować prace w tej sprawie – jaka jest jego opi-
nia. W ten sposób zaczęła się współpraca, która
zgromadziła, obok ministrów sprawiedliwości

Polski i Węgier, rów-
nieżministrów z trzech
państw bałtyckich –
Estonii, Łotwy i Litwy –
i która utorowała
drogę do wniosku
Rady ustanawiające-
go Dzień Pamięci.
- Jakie ma Pan sto-

sunki z polskim ministrem sprawiedliwości?
- Mam doskonałe relacje z Krzysztofem Kwia-
towskim – osobiste, jak i zawodowe. Regularnie
współpracujemy, także niezależnie od następu-
jących po sobie prezydencji w Radzie Unii. W
sierpniu opublikowaliśmy wspólny artykuł w
„Rzeczpospolitej” o tym, jak ważna jest współ-
praca środkowoeuropejska. W ostatnim okresie
niezwykle często jeździłem do Polski. Spędziłem
trochę czasu nie tylko w stolicy, ale i w Łodzi,
Sopocie i Gdańsku. Szczególnie ucieszyło mnie,
że podczas ostatniej wizyty w Warszawie zostało
mi po zakończeniu oficjalnego programu dość
czasu, żeby poznać Stare Miasto. Zachwycające,
że po II wojnie światowej udało się z taką dokład-
nością odbudować najstarszą część miasta.
- Czego chciałby Pan życzyć z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia czytelnikom
„Głosu Polonii” i mniejszości polskiej na Wę-
grzech?
- Życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego
Nowego Roku! Życzę też, żebyśmy nie zapomnie-
li, że przyjaźń pomiędzy narodami polskimi i
węgierskim przetrzymała już tysiącletnią próbę
czasu, ale przyjaźń między narodami jest taka
sama, jak między ludźmi – codziennie trzeba na
nią pracować, codziennie ją budować.

Orsolya Zsuzsanna Kovács
współpraca: Grzegorz Pakowski
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Przykładowa współpraca między
resortami sprawiedliwości

Prezydent RP B.Komorowski i wicepremier RW T. Navracsics
fot. MSRP

Premier RW 
V. Orbán i minister 
K. Kwiatkowski 

fot. Botár Gergely
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Liszt, wielki przyjaciel Chopina, cieszy się w Polsce sza-
cunkiem między innymi dlatego, że spośród swoich
dzieł kilka – jak Oratorium Pamięci Św. Stanisława i w

nim interludium zawierające wówczas przez zaborców
zakazane nuty „Boże coś Polskę” oraz „Mazurka
Dąbrowskiego” – zadedykował właśnie Polakom, solidary-
zując się z nimi w czasach, gdy nie istniała wolna
Rzeczpospolita. 

Obchody rocznicowe znów zbliżyły dwa narody. Kolejne
lata – 2010 i 2011 – poświęcono pamięci Chopina i Liszta,
a nad pierwszym półroczem roku Liszta patronat objęła
węgierska, podczas gdy drugą otoczyła wsparciem polska
prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Oprócz godnej
serii programów rocznicowych także utrwalono pamięć
naszych zaprzyjaźnionych kompozytorów trwałymi znaka-
mi: ich popiersia stanęły w Warszawie i Budapeszcie.

Łazienki Królewskie stanowią zbiór wielu wartości histo-
rii sztuki, niemniej jednak jednym z najsłynniejszych jego
punktów jest pomnik Chopina, święte miejsce polskich

wykonawców dzieł artysty: u nóg nasłuchującej szumu
wierzb postaci, regularnie odbywają się koncerty utworów
Chopina. Jeśli wytrawny turysta zawczasu zorientuje się, to
otoczony wiekowymi drzewami i śpiewem ptaków może
oddać się czarowi muzyki. W tym szczególnym miejscu, w
sierpniu tego roku, stanęło popiersie Ferenca Liszta, by
towarzyszyć siedzącemu w samotności od 1946 roku pol-
skiemu geniuszowi. Autorem rzeźby jest węgierska artyst-
ka – Katalin Gerő (która poparła inicjatywę tym, że zrezy-
gnowała z honorarium). Dzieło jest darem burmistrza
pierwszej dzielnicy Budapesztu – Budavár, Tamása Gábora
Nagy w związku właśnie z obchodzoną w tym roku 200.
rocznicą urodzin węgierskiego kompozytora. 

Współpomysłodawcami umieszczenia rzeźby w Łazien-
kach Królewskich byli Przewodniczący Komitetu Obchodów
Roku Chopinowskiego, Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej – Waldemar Dąbrowski i Dyrektor
Muzeum Łazienki Królewskie – Tadeusz Zielniewicz.
Uroczystości towarzyszył recital Alexa Szilasi, węgierskiego
pianisty, który wspólnie z dyrektorem agencji impresaryj-
nej Zeneszalon – Istvánem Praczky wspierał ideę i koordy-
nował projekt na Węgrzech. Ten piękny gest miał miejsce w
ramach programu, gdy w dniach 12-13 sierpnia dzielnicę
Warszawa-Śródmieście odwiedzili przedstawiciele samo-
rządu węgierskiego I Dzielnicy Budavár, a wizyta ta zakoń-
czyła się podpisaniem listu intencyjnego o współpracy
między dzielnicami. Zwieńczeniem wydarzenia był uroczy-
sty koncert na Zamku Królewskim, podczas którego jeszcze
raz wystąpił z muzyką Chopina i Liszta wybitny węgierski
pianista Alex Szilasi.

Chopin na tym samym pianinie grał
Z kolei dwa miesiące później, 17 października br., w I dziel-
nicy Budapesztu, w leżącym między ulicą Attili i bulwarem
Krisztiny parku Horvátkert, odsłonięte zostało popiersie
Fryderyka Chopina. Rzeźba, której oryginał znajduje się w
Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu, jest darem dyrektora
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemara
Dąbrowskiego dla Alexa Szilasiego, mianowanego na
honorowego ambasadora Roku Chopinowskiego. Dar ten
pianista przekazał dalej – Samorządowi I Dzielnicy w
Budapeszcie. Tak właśnie dzieło znalazło się w pobliżu
pomnika Haydn’a w budańskim parku, dokładnie w dniu
162. rocznicy śmierci Chopina (polski kompozytor odszedł
w 17 października 1849 roku w Paryżu). W uroczystości
udział wzięli m.in. burmistrz I dzielnicy Gábor Tamás Nagy,
dyrektor Waldemar Dąbrowski, ambasador RP Roman
Kowalski, dyrektor Instytutu Polskiego Arkadiusz Bernaś
oraz Alex Szilasi. Z okazji renomowanego wydarzenia przy-

pomniano zarówno o kultural-
nym dorobku i znaczeniu dziejo-
wym polskiego poety muzyki,
jak i o ważności więzi kultury
polskiej i węgierskiej w odbiciu
legendarnej przyjaźni Ferenca
Liszta i Fryderyka Chopina.

Wiadomo, że Liszt zaledwie
parę tygodni po śmierci
Chopina przystąpił do przygoto-
wywania książki o swoim przyja-
cielu. Pierwsza biografia pol-
skiego kompozytora wyszła
spod pióra Liszta w języku
węgierskim w 1873 roku, a
reprint dzieła wydało na cześć
Roku Pamięci Chopina w 2010 r.

Wydawnictwo Gondolat. Wstęp do książki napisał oraz
opatrzył przypisami Alex Szilasi, który zresztą od 2001 roku
jest redaktorem wydania reprintów wszystkich dzieł
Chopina, zainicjowanym przez Édition Fuzeau we Francji.
Szilasi jest znany poza tym jako wytrawny
badacz instrumentów z okresu romanty-
zmu, głównie interesują go faworyzowane
przez Chopina pianina i fortepiany firmy
Pleyel. Znalazł też pianino tej firmy, na
którym grał niegdyś sam Chopin.
Zbudowany w 1847 roku instrument wyku-
pił jego Zeneszalon z prywatnego zbioru
francuskiego na początku października br.
Szczególną cechą pianina jest fakt, że
wiele instrukcji znajdujących się w wła-
snoręcznie napisanych nutach Chopina
jedynie na takim instrumencie można
wykonać – obecne instrumenty nie nadają
się do tego. Wyłącznie za pośrednictwem
pianina Pleyela zbudowanego według
wskazań polskiego kompozytora słucha-
cze mogą odkryć zapomniane barwy tonu,
które w nowym świetle pokażą słynne nok-
turny czy walce, w ich oryginalnym brzmie-
niu. W wigilię uroczystego odsłonięcia pomnika Chopina w
Horvátkert, podczas koncertu w sali Ratusza pianista na
tym właśnie instrumencie zaserwował takie właśnie deli-
cje. 

Zasłużony dla kultury polskiej
Alex Szilasi nie przez przypadek otrzymał od polskiego
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana
Zdrojewskiego odznaczenie „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Rzeczywiście zasłużył on na uznanie swoim
dorobkiem przedstawionym w Roku Pamięci Chopina na
arenie międzynarodowej, gdzie niestrudzony promował
wybitne dzieła polskiego geniusza. Odznaczenie otrzymał
13 października w gmachu Ambasady RP w Budapeszcie z
rąk ambasadora Romana Kowalskiego. (Oprócz Alexa
Szilasiego różne dowody uznania za promocję Polski i pol-
skiej kultury otrzymali też: dyrektor generalny Krajowej
Biblioteki Języków Obcych Ibolya Mender, prezes
Towarzystwa im. Chopina Izabela Darska Havasi, dyrektor
Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Turystyki Erika
Bakonyi, pianiści János Balázs, Gergely Bogányi, Tamás

Érdi i Dávid Zsoldos, dyrektor Pałacu Sztuki w Budapeszcie
András Csonka, dyrektor Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina
w Gödöllő Attila Ella, były wicedyrektor ds. Kultury Telewizji
Duna Géza Pörös oraz dyrektor Zeneszalon István Práczky).
Kolejnym dowodem, jak wielcy kompozytorzy i wykonawcy

Twórcza siła przyjaźni twórców
Porozumiewawcze spojrzenia Liszta i Chopina 

Odznaczenie 
Alexa Szilasiego

A. Bernaś, R.Kowalski, W. Dąbrowski, G.T. Nagy, A. Szilasi

Na tym instrumencie grał Chopin
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łączą nasze narody poprzez wiele pokoleń, były wyjątkowe
koncerty: 15 listopada w Królewskich Łazienkach w Pałacu
na Wyspie oraz 16 listopada w Sali Galowej Ambasady
Republiki Węgierskiej, również w wykonaniu Alexa
Szilasiego na swoim chopinowskim pianinie Pleyela, które
po raz pierwszy gościło w Polsce. 

Grał on znów Chopina i Liszta – przypominając, że wła-
śnie kończymy rok pamięci tego ostatniego, związanego
przecież z wieloma wysoko cenionymi wydarzeniami arty-
stycznymi również i w Polsce. Z okazji roku Liszta w Polsce
zorganizowano wiele imprez, koncertów, konkursów szkol-
nych i okolicznościowych. W wielu miejscach odsłonięto
pomniki i tablice pamiątkowe. Polacy chętnie uczestniczy-
li w tych uroczystościach, podejmowali się też organizacji
inicjatyw dotyczących głównie przyjaźni Liszta i Chopina
oraz polskich sympatii węgierskiego kompozytora. Jednak
oprócz tak wielkich wykonawców, jak Alex Szilasi, Dezső
Ránki czy Edit Klukon i zespołów ludowych Muzsikás czy
Jánosiego, którzy na Festiwalu Szalone Dni Muzyki „Les
Titans” prezentowali dzieła i źródła dzieł Liszta oraz podob-
nie jak Gábor Farkas i Tamás Érdi wykazali swoje związki z

węgierskim geniuszem także amatorzy. I to w wyjątkowo
wzruszający sposób.

Szczególne miejsce pośród uroczystości rocznicowych
zajmowały programy zorganizowane przez prywatną szkołę
muzyczną – warszawskie Konwersatorium Muzyczne. Ta
wyjątkowa szkoła cały rok poświęciła pamięci Franciszka
Liszta, organizując imprezy wspierane przez Ambasadę
Republiki Węgierskiej oraz Węgierski Instytut Kultury w
Warszawie. Konwersatorium zasługuje więc na to, żebyśmy
poświęcili mu szczególną uwagę.

Konwersatorium – to rozmowa o muzyce
Nazwa szkoły została dobrana celowo: na pomysł „konwer-
satorium” wpadła nauczycielka muzyki i założycielka szko-

ły, Grażyna Kołodziej. Szkołę
uruchomiła w roku 1996 jako
„firmę rodzinną”. Placówkę dzia-
łającą w prywatnym mieszkaniu
w samym centrum Warszawy
prowadzi wspólnie z córką
Bogną. Grażyna Kołodziej wcze-
śniej uczyła muzyki w szkole pań-
stwowej, ale chciała wprowadzić
kilka innowacji. W jej szkole nie
ma rywalizacji, każdy uczeń
kształci się według indywidual-
nie dobranego programu, dopa-
sowanego do jego osobowości.
Nie ma też egzaminów, a
zamiast nich organizuje się

publiczne koncerty, których w ciągu ostatnich 15 lat było w
sumie 36. Do szkoły chodzą osoby z różnych grup wieko-
wych: od przedszkolaków przez licealistów, aż po doro-

słych. Najstarszy uczeń ma około 60 lat, a do
grona wychowanków należy też wielu obcokra-
jowców.

Nazwa szkoły pochodzi od łacińskiego słowa
„conversatio”, oznaczającego konwersację,
rozmowę. W państwowych szkołach muzycz-
nych nie ma czasu na rozmowę z uczniem, pro-
gram jest napięty, naszpikowany przesłucha-
niami, egzaminami, konkursami i koncertami.
Dzieci natomiast potrzebują rozmowy o muzy-
ce, o odczuciach, które ona w nich wzbudza, a
także o własnych problemach, czy radościach.
Dlatego tutaj lekcje poświęca się nie tylko
nauce, lecz także rozmowie o muzyce. W trak-
cie lekcji fortepianu przekazuje się również
wiedzę teoretyczną o kulturze muzycznej dane-
go okresu. Dzieci uczy się nie tylko gry, lecz
także samodzielnego myślenia. 

Uczniowie konwersatorium  przeważnie nie
chcą zostać zawodowymi muzykami. Grają dla
własnej przyjemności, by później, jako dorośli

uczęszczać na koncerty i cieszyć się muzyką. W państwo-
wych szkołach muzycznych jest inaczej: w trakcie profesjo-
nalnego kształcenia muzycznego wychowankom stawia się
coraz trudniejsze zadania, zmuszeni więc są do rezygnacji z
wielu rzeczy. Wiele osób nie wytrzymuje tempa i przerywa
naukę. A co najgorsze: do końca życia mogą mieć uraz do
muzyki poważnej. 

Konwersatorium z natury odrzuca rywalizację.
Najważniejsze, by muzyka dawała dziecku radość i przy-
jemność, a nie powodowała u niego stres.

Bogna Kołodziej podczas obchodów roku Chopina wpa-
dła na pomysł uruchomienia kilkuletniego międzynarodo-
wego programu pod nazwą Nasze Europejskie Korzenie

Muzyczne. Co roku wychowawcze i promocyjne programy
kulturalne organizowane są tematycznie, wokół jednego z
wybitnych kompozytorów. Artystę wybiera się spośród tych,
z których postacią związane są rocznice w danym roku
kalendarzowym. Do ojczyzny mistrza organizowana jest
Międzynarodowa Ekspedycja Muzyczna, połączona z
warsztatami muzycznymi dla młodych pianistów i otwarty-
mi koncertami dla szerokiej publiczności. 

Wujek Liszt
Z okazji roku Liszta Konwersatorium zorganizowało – na
wzór obchodów roku Chopina – trzy oficjalne konkursy w
różnych grupach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali złote,
srebrne i brązowe medale oraz inne wyróżnienia i drobne
upominki. W trakcie konkursu związanego z życiem artysty
uczestnicy wypełnili test, w którym pytano o fakty z życiory-
su Liszta. W ramach konkursu plastycznego pod tytułem

„Liszt i Chopin. Dwaj wielcy przyjaciele i kompozytorzy”,
należało narysować kompozytorów. Wreszcie w konkursie
literackim „List do Liszta” dzieci pisały listy do kompozyto-
ra. Dzięki tej inicjatywie obca i daleka dzieciom postać
Liszta stała się kimś znajomym, przyjacielem, a nawet
„wujkiem”, z którym można się blisko zaprzyjaźnić, choć
jego utwory niełatwo zagrać – oto dewiza Bogny Kołodziej.
Kulminacją imprez w ramach roku Liszta był koncert w war-
szawskim Zamku Królewskim zorganizowany przez
Konwersatorium 22 października – z okazji rocznicy uro-
dzin Liszta. Występ siedmiorga z wychowanków, którzy już
poznali osobowość i twórczość Liszta, odniósł ogromny
sukces. Zagrali utwory na dwie i na cztery ręce. Nie tylko
dzieła Liszta, lecz także węgierskie tematy autorstwa
Brahmsa i innych kompozytorów. Postarano się, by każde z
dzieci wykonało co najmniej kilka węgierskich utworów,
melodii. Pomocą służyły między innymi nuty wydane z oka-
zji roku Liszta z węgierskimi pieśniami ludowymi i melodia-
mi, wzbogacone węgierskimi scenkami rodzajowymi i ryci-
nami.

Konwersatorium zakończyło rok Liszta dopiero z końcem
roku. Kolejnym programem były warsztaty muzyczne zapla-
nowane na koniec listopada w Węgierskim Instytucie
Kultury. Dzieci wykonały dzieła Liszta i mogły uczestniczyć
w kilku konkursach w różnych kategoriach wiekowych i zdo-
być cenne nagrody.

Największą nagrodą zaś jest chyba to, że poprzez aktyw-
ność takich wspaniałych ludzi, jak Alex Szilasi i jego przyja-
ciele oraz szkół podobnych do warszawskiego Konwer-
satorium Muzycznego przyjaźń wielkich twórców może stać
się siłą twórczą zarówno dla przyszłych pokoleń, jak i dla
wzmocnienia więzi kulturalnych naszych narodów. Liszt i
Chopin w Łazienkach wydaje się, że porozumiewawczo
wymieniają spojrzenia.

Attila Szalai

Konwersatorium Muzyczne - 
koncert na Zamku Królewskim

Łazienki Królewskie - Chopin już nie jest samotny

Konwersatorium Muzyczne Koncert na Zamku
Królewskim najmłodsza, 8-letnia wykonawczyni
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Pusztai Ágoston szobrászművésszel Szent Maximilián Kolbéról, a
budapesti Piłsudski emléktábláról, egy egyhónapos lengyel művészte-
lepről, valamint arról beszélgetünk, hogy véleménye szerint bizonyos
tekintetben a lengyelek rugalmasabbak, és jobb megoldásokat talál-
nak, mint a magyarok…
Z artystą rzeźbiarzem Ágostonem Pusztaim,   rozmawiamy o świętym
Maksymilianie Kolbe, o tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego, o mie-
sięcznym plenerze spędzonym w Polsce oraz o tym, że w pewnym sen-
sie Polacy są bardziej elastyczni i nieraz znajdują lepsze rozwiązania,
aniżeli  Węgrzy…

Trojan Tünde: Pusztai Ágoston szobrászművészt otthonában elsősorban a
lengyel kötődéseiről szeretném kérdezni, azokról a lengyel ihletésű alkotá-
sokról, amelyek itt Magyarországon születtek meg. Lengyelországhoz való
kötődése mennyire régre vezethető vissza?
Pusztai Ágoston: Kezdjük az elején. Én sportoltam, és 1976-ban az FTC-ben
birkóztam, és csodás meghívást kaptunk Poznańba, ahol egy versenyen vet-
tünk részt. Karácsony előtt történt mindez, és a karácsonyi „felhajtás” nekem
nagyon tetszett. Aztán múltak az évek, én főiskolát végeztem, majd később
feleségemmel Egerbe kerültünk. Különféle lengyel kapcsolatokon keresztül
egy lengyel művésztelepre, Bielsko-Biała közelébe, Pszczynába  kaptunk
meghívást, és a feleségemmel (Erdős Júlia textilművész) eleget tettünk a
meghívásnak. Egy hónapig tartózkodtunk kint, és ez tovább erősítette a
Lengyelországhoz való viszonyunkat, annál is inkább, mert nagyon nehéz
körülmények közé érkeztünk 1981-ben, Jaruzelski katonai puccsa idején.
Egy művészházaspárnál voltunk, és az összes nehézség dacára nagyon jól
éreztük magunkat, mert barátként, jóformán testvérként fogadtak bennün-
ket. Később is előfordult, hogy eljutottunk Lengyelországba, akkor Krakkó
volt az úticél. Lengyelország gyönyörű, Krakkó pedig a koronája ennek a szép
országnak. Nem beszélve az emberekről… Itt Egerben is nagyon helyes
barátaink lettek, akik szintén lengyel kötődésűek. 
T.T.: Lengyelországban, mi volt az, ami megragadta? 
P.Á.: Legényemberként még nagyon megnéztem a hölgyeket, nagyon csinos-
nak és izgalmasnak találtam a lengyel nőket. Ami leginkább megragadott,
az a másfajta világnézet és a kultúra sokszínűsége. A különböző szituációkra
adott válaszaik nagyon különlegesek; bizonyos vonatkozásban teljesen
másképpen viselkednek, mint mondjuk mi, magyarok. Azt hiszem, irigységre
ad okot a tény, hogy szerintem rugalmasabbak, és jobb megoldásokat talál-
nak. 
T.T.: Ügyesebbek?
P.Á.: Ez több mint ügyesség, ez valami olyan érzék, ami a magyarokból talán
hiányzik…
T.T.: Ön szobrászművészként is kötődik a lengyelekhez. Két olyan alkotása is
van, melyek szerintem nagyon fontosak a lengyeleknek, nem csak az itt élők-
nek, hanem az anyaországi lengyeleknek is: Józef Piłsudski marsall emlék-
táblája Budapesten és Szent Maximilián Kolbe szobra az egri bazilikában.
Ezek az alkotások hogyan születtek meg? 
P.Á.: Valahogyan kiderült, hogy én szobrász vagyok, és ez eljutott Leszek
Hensel akkori lengyel konzulhoz is. Biztosan voltak olyanok, akik esetleg
„megsúgták” neki, hogy én ezt nagyon szívesen megcsinálnám, és hogy bizo-
nyos tekintetben elkötelezettje vagyok a lengyel ügyeknek is. Leszek Hensel
konzul úr felkért arra, hogy készítsem el a második világháborúban meg-
sérült Piłsudski emlékműnek a portré részét. Mindez 1993-ban történt. Egy
kicsit később Seregély István egri érsek kért fel arra, hogy alkossam meg
Maximilián Kolbe lengyel szent szobrát, amely 1996-ban készült el, és azóta
is gazdagítja az egri bazilikát. 
T.T.: Mind a Piłsudski emléktábla, mind pedig a Kolbe-szobor egészen külön-
legesek. Hogyan lehet arra felkészülni, hogy egy ilyen alkotás megszülessen? 
P.Á.: Olyasmit feszeget, amit nehéz megfogalmazni. Természetesen olvas-
tam róluk, megnézegettem a portréikat, és egy kicsit ki is elemeztem őket.
Józef Piłsudski esetében nagyon vigyázni kellett, mert a majdnem profilból
való nézet meglehetősen emlékeztetett a „Generalissimusra”, és hát ezt nem
lehetett összekeverni. Hála Istennek, az ösztönöm és a beleérzésem is
segített abban, hogy abból Piłsudski lett és nem más. Maximilián Kolbe ese-
tében pedig olvasva az életét, nagyon megfogott a szenvedése és az önfelál-
dozása. Ennek kapcsán olyan ízek kerültek az alkotásba, melyeknek egy jó

munkában benne kell
lenniük. 
T.T.: A Maximilián Kolbe
szobor egészen ihletett
és rendkívüli módon adja
vissza Kolbe lelkületét.
Ezt bizonyára nem köny-
nyű elérni…
P.Á.: Először is egy arasz-
nyi figurában mintáztam
meg az elképzelt kompo-
zíciót. Ruhamintákat is
tanulmányoztam, hogy pontosan tudjam, milyen egy szerzetes habitusa.
Nagyon sokat foglalkoztam Kolbe portréjával. Végül a kővel alkudozva és azt
alakítgatva nyerte el végső formáját a szobor. Igyekeztem úgy elkészíteni,
hogy az időtálló legyen és üzenetet is hordozzon. Úgy csináltam neki arcot és
szemet, hogy nincs is szeme; ha megnézzük, tulajdonképpen egy szemüveg
mered ránk, egy szigorú tekintet. Aki szobrászattal foglalkozik, tudja, hogy
nem kis probléma egy ilyen megoldás. Szemet nem mintáztam, mégis néz,
tekintete, arca van. Ennyit, azt hiszem, elárulhatok az alkotás titkaiból. 
T.T.: A két alkotás még erősebben kötötte önt a lengyelekhez. Lengyel témá-
ban lenne még olyasmi, ami megmintázásra vár? 
P.Á.: Tulajdonképpen a budapesti Bem-szobor megalkotójának, Istók
Jánosnak a portréját is megmintáztam plakett formájában. A tábla felkerült
a Ráday utcában arra a házra, ahol a szobrász lakott. Valószínűleg ezt a fajta
szimpátiát és a lehetőségeket nem merítettem ki, úgyhogy amennyiben ka-
pok egy megkeresést, szívesen reagálok rá. 
T.T.: Van olyan személy, akit szeretne megmintázni?
P.Á. Inkább azt mondanám, hogy bő a lista. Rengeteg olyan közös történel-
mi személy van, akit szívesen megmintáznék, de nagy kedvvel készítenék
például egy Cybulski-portrét, mert izgalmas dolog lenne.  
T.T.: Szerette Cybulskit?
P.Á.: Nagyon szerettem. Minden filmjét megnéztem, ami elérhető volt.
Nekem különösen a Hamu és gyémánt című film tetszett. 
T.T.: Lengyelországban mostanában adták át a Zbyszek Cybulski-díjat, amit
minden évben ígéretes fiatal színészek kapnak meg. A lengyel televízió egyik
műsorában éppen azt taglalták, hogy Cybulski alakítása manapság már nem
lenne olyan korszerű, és most már másképpen játszanak a színészek. Én
mindazonáltal azt gondolom, hogy ez nem igaz. Ön hogyan vélekedik erről? 
P.Á.: Szerintem ez megállapítás nem állja meg a helyét. Személyekhez kö-
tődnek bizonyosfajta érzések, vágyak és misztikák. Cybulski is olyan sze-
mélyisége volt az egyetemes filmművészetnek, aki nem megismételhető, és
olyasvalamit tudott, ami általános értéket és ugyanakkor eredeti lengyel
értéket is képvisel. Úgy vélem, a filmművészetre gyakorolt hatása óriási volt.
T.T.: Szobrászként mit szeret jobban megmintázni? Beszéltünk emberekről
készült alkotásairól, de vannak más ihletésű szobrai is…
P.Á.: Ez megint csak egy fogas kérdés. Számomra minden plasztikaként,
képzőművészeti tartalomként jelenik meg, és hogy én az anyagot humani-
zálom, és emberfigurát csinálok belőle, vagy esetleg úgy humanizálom, hogy
bizonyos víziókat, vagy érzelmi motívumoknak a formai megfogalmazását
komponálom, ez tulajdonképpen az alkotón, azaz rajtam múlik.  
T.T.: Köztéri szobraihoz sokszor merít a természetből, ebből arra következte-
tek, hogy a természet nagy hatást gyakorol önre. Elegendő csak kinézni a
műterme ablakán…
P.Á.: A természet, amióta világ a világ, mindig foglalkoztatta a művészeket.
Már az ősember is például az altamirai barlangokban is a környezetét, a
vadászatot jelenítette meg. Bárhová tekintünk, a gótikus templomoktól az
olasz műalkotásokig, a természet mindenütt jelen van. A művészek számára
a legtöbb inspirációt ez a téma adja. 
T.T.: Minden interjúalanyomnak felteszem azt a kérdést, hogy van-e kedvenc
lengyel étele, vagy itala? Önnek van? 
P.Á.: Azt hiszem, hogy ehhez több időt kellene Lengyelországban töltenem.
Az egyhónapos lengyelországi tartózkodásunk során éppen egy rossz pillana-
tot csíptünk el, Lengyelország akkoriban szenvedett, és a közellátás is megle-
hetősen akadozott. Ennek ellenére - vagy ezzel együtt - gyönyörű időszakot
töltöttünk kint. 

Lengyelországban a másfajta világnézet 
és a kultúra sokszínűsége ragadott meg …”

HATÁRTALANUL
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Lengyelország fenti szegletében szeptember 22. és 25. között jártam egy, a Bem
egyesület által rendezett kirándulás keretében. Az utat az egyesület alelnöke,
Eugeniusz Korek és vezetőségi tagja, Małgorzata Végh szervezte és vezette, a
Pomoc Polakom na Wschodzie Alapítvány támogatta. Kirándulásunk célpontjai -
Przemyśl, Jarosław, Zamość, Sandomierz, Ćmielów és Kałków-Godów – nem azok
a települések voltak, amelyek a lengyelországi utazások legfőbb célpontjai
lennének Magyarországról. De remélem, hogy a következő írás is alátámasztja,
érdemes volt erre a vidékre ellátogatni. 

Buszos kirándulásunk első állomására, Przemyślbe, délután érkeztünk meg, gyönyörű
kora őszi időben, amely szerencsére az utazás végéig kitartott. A hét dombra épült,
soknemzetiségű és sokféle vallású, az Osztrák-Magyar Monarchia idején Galícia

fővárosának tartott város egy régi, századfordulós hoteljében szálltunk meg. Przemyślt a
templomok városának is tartják, a városnézés keretében háromra jutott időnk - a Ke-
resztelő Szt. János görög katolikus érsekségire, a késő reneszánsz Karmelitára és a
gótikus-barokk Mária Mennybemenetele Székesegyházra. Utóbbi falán egy méltán
érdekes tábla látható; az alapító Jagelló Ulászlót és feleségét, Hedvig lengyel királynőt
(magyar királylányt) ábrázolja, amint a város vezetői fogadják őket 1370-es látogatásuk
alkalmával. A történelme során többször magyar kézben lévő várost egyébként 1387-ben
éppen ez a királyi pár csatolta vissza Lengyelországhoz. Majd megtekintettük Nagy Kázmér
reneszánsz stílusban átépített várát, udvarán az első, írásos lengyel alkotmány emlék-
művével, onnan pedig utunk a lejtős Piactérre vezetett. Itt először a „derék katona” szobrá-
val találkoztunk, nem véletlenül, hiszen Švejk a híres regény szerint ebben a városban is
állomásozott, s tört borsot felettesei orra alá. Majd már esti fényben megcsodáltuk a tér
XVI.-XVII. századi műemlékeit - alattuk pincerendszer húzódik, némely részében egykor
tokaji bort is tároltak. Przemyśl egy igazán izgalmas város, ahol a különféle építészeti stílu-
sok keverednek egymással, s ahol érezni lehet a viharos történelem levegőjét.
Itt kell megjegyeznem, hogy mind Przemyślt, mind a többi várost nagy felkészültségű ide-
genvezetők mutatták be csoportunknak, amiért köszönet illeti meg őket és csoporttár-
sunkat, Hasznos Hannát is, hogy fáradhatatlanul lefordította magyar nyelvre az elhangzot-
takat. 

Másnap reggel a Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem által a XI. században alapított
Jarosławba indultunk - történelme szintén kötődik a magyaréhoz; többször magyar király
vagy herceg volt az uralkodója. Majd ugorjunk évszázadokat, elérkezünk 1711-hez, amikor
a szabadságharc leverése után II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós és több kuruc emig-
ráns hosszabb ideig ebben a városban tartózkodott, de évekig itt élt Rákóczi felesége,
Sarolta Amália hercegnő is. A bujdosók közül sokan itt is maradtak, családot alapítottak;
élő példa volt erre jarosławi idegenvezetőnk, akinek felmenői között akkortájt idetele-
pedett magyarok is szerepelnek. Először a Benedek-rendi apátságba látogattunk el, ahhoz
a falhoz, ahol egy emléktábla hirdeti Rákóczi és társai itt tartózkodását. A táblánál ko-
szorút helyezett el a Bem egyesület nevében dr. Csúcs Lászlóné Halina elnök és Eugeniusz
Korek alelnök. Itt megtekintettük még az ún. Fekete-kápolnát – a II. Világháborúban a

németek felrobbantották az épületet, a falak ugyan ellenálltak, de megfeketedtek a tűztől
-, és egy magyar kapcsolatokat is tartalmazó kiállítást a 400 éve ide érkezett Benedek-
rendi apácák történetéről. Megnéztük a gótikus-reneszánsz, kéttornyú apátsági templo-
mot is, utána a belváros felé vettük az irányt. Útközben a csoport tiszteletét tette és ko-
szorút helyezett el a 2008-ban felavatott lengyel-magyar Barátság Emlékműnél. Végül a
Piactérre érkezve megcsodáltuk a XIX. századi, neoreneszánsz városházát a városkúttal és
a körben elhelyezkedő barokk polgárházakat valamint a reneszánsz Orsetti-házat.
Vállalkozó kedvű csoporttársaink pedig betekintettek Jarosław földalatti világába, hiszen
ez alatt a város alatt is pincerendszer húzódik. A San folyó mellett fekvő Jarosław számom-
ra egy nyugodt, tekintélyes város benyomását keltette, sok szívet melengető, közös
lengyel-magyar emlékkel.

Ezen a napon még további szép élmények álltak csoportunk előtt, mert utunk az Észak
Padovájának nevezett Zamośćba vezetett. A városnézés előtt azonban még egy helyi
vendéglőben elköltöttük ebédünket – a kirándulás során mindenütt olyan helyeken étkez-
tünk, ahol megismerhettük az igazi lengyel konyha ízeit, gasztronómiai élményekkel is
gazdagodhattunk. 

Zamość gyönyörűen felújított óvárosa 1992 óta a Világörökség része. Alapítója, Jan
Zamoyski kancellár és nagyhetmán 1580-ban elhatározta, hogy új erődvárost alapít. A
munkálatokkal Bernardo Morando velencei építészt bízta meg, aki ötszög alaprajzú,
bástyás erődfallal körbevett várost, sakktábla-elrendezésű utcahálózatot, központjába
pedig reneszánsz stílusú kereskedőházakkal körülvett, 100 x 100 méteres főteret ter-
vezett. Először a megmaradt bástya-rendszert tekintettük meg a városkapukkal, majd a
főtér felé sétálva a reneszánsz zsinagógát és a változatos polgárházakat. Az impozáns
főtérre érve elénk tárult a reneszánsz-barokk városháza és a teret szegélyező, árkádos
kereskedőházak csodálatos látványa. Zamość-i városnézésünk utolsó állomása az éppen
felújítás alatt álló Katedrális volt, benne a Zamoyskiak temetőkápolnájával. A templom
mellett látható II. János Pál egész alakos szobra. Tömör véleményem Zamośćról: ezt az
„ékszerdoboz” várost egyszerűen nem lehet kihagyni a lengyelországi úticélok közül!

Újra buszra szálltunk, és a késő esti órákban megérkeztünk Kałków-Godówba, a Fájdal-
mas Szűzanya Szentély (Sanktuary) területén lévő II. János Pál Zarándokházba, a szállá-
sunkra. Másnap reggel jártuk be ezt a különleges helyet; a templomból, zarándokházak-
ból, állatkertből, Golgota nevű emlékhelyből, parkból és rehabilitációs részlegekből álló
komplexumot. Az 1980-as évektől kezdődően fokozatosan épült ki Czesław Wala atya
kezdeményezésére a helyi lakosság segítségével a hit gyakorlásán túl abból a célból is,
hogy a kallódó, rehabilitációra szoruló gyermekek életét segítsék. Megnéztük a Golgotát,
a 33 méter magas, spirális kőépületet, benne a lengyel nemzetért és hitükért vértanúsá-
got szenvedetteknek állított kápolnákkal. Tiszteletünket tettük a 2010-es szmolenszki légi
katasztrófa áldozatainak emlékművénél és jelképes sírjainál is, volt, aki a rehabilitációs
részlegeket is megtekintette. A kałkówi Fájdalmas Szűzanya Szentélyt nemcsak a hívő
embereknek érdemes felkeresnie, itt mindenki példát kaphat a helyi összefogás és a gon-
doskodás erejéről.  

Utazásunk következő állomása Lengyelország egyik legrégebbi porcelángyára, az 1804-
ben alapított ćmielówi volt. A tradicionális és modern kerámiákat előállító üzemben egy
már használaton kívüli égető kemencében hallottunk érdekes előadást a gyár történetéről
és a gyártási folyamatról, valamint bemutatták egy csésze előállítását, a formázástól
kezdve egészen a festésig. 

Majd újra buszra szálltunk, és elutaztunk kirándulásunk utolsó célpontjához, a Visztula
és a San összefolyásánál fekvő, X. században alapított Sandomierzbe (magyar neve Szan-
domír), a Piastok 7 dombra épült fejedelmi városába. Szandomír történelme is kötődik a
magyarokéhoz; például I. Łokietek Ulászló 1304-ben magyar segítséggel foglalta vissza
területeit az akkoriban egész Lengyelországot uraló  II. Venceltől,  Nagy Lajos magyar-len-
gyel  király pedig többször járt a városban. Óvárosi sétánkat a gótikus-reneszánsz Opatówi-
kapun át kezdtük, majd a lejtős főtér felé folytattuk, ahol körbejártuk a meghökkentő szép-
ségű, XIV. században épült gótikus, később reneszánsz pártázattal ellátott Városházát.
Ezután a teret körbevevő, nem kevésbé impozáns polgárházak egyikében található, 1563-
ban alapított vendéglőben ebédeltünk.  Megtekintettük még Lengyelország egyik legré-
gebbi iskoláját, az 1602-ben épült Collegium Gostomianumot, Długosz történetíró gótikus
házát és a XIV. században épült gótikus, majd barokk stílusban átépített Székesegyházat.
A csodálatos, XV. századi freskókkal és hatalmas barokk festményekkel díszített templom-
ban éppen egy esküvő részesei lehettünk.    Innen átsétáltunk Szandomír egy másik domb-
jára, hogy megnézzük a várat, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a két folyó torkolatára. Itt
már a XI. században is fejedelmi palota állt, ennek helyére Nagy Kázmér építtetett királyi
várat, amit később Öreg Zsigmond átépíttetett reneszánsz stílusban. Sokáig börtön volt,
ma egy múzeum működik benne. Most lehettem volna elfogult, mert egy olyan helyről szól-
tak az előbbi mondatok, ahonnan az anyai ágú őseim származnak, de a város kivételesen
szép fekvése és épített öröksége, a 127 különleges műemlék ezt feleslegessé teszi. Ide is
mindenkinek el kellene látogatnia!

Összefoglalva délkelet-lengyelországi utazásunkat, elmondhatom, hogy a négy nap min-
den percét kihasználó, alapos szervezésnek köszönhetően sok kivételes élményben volt
részem, és meggyőződésem, hogy útitársaimnak is. Köszönöm, köszönjük a lehetőséget!

Sárközi Edit

Barangolás Délkelet-
Lengyelországban
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Narody, którym po zakończeniu II wojny światowej
narzucono komunizm, stosunkowo szybko zrozu-
miały istotę tego systemu. Już po kilku latach w

krajach satelickich ZSRR rozczarowanie oraz frustracja
przeplatały się z poczuciem zniewolenia i niepewnością.
Śmierć J. Stalina oraz dojście do władzy N. Chruszczowa
doprowadziło do pewnego rodzaju „odwilży politycznej”,
która pozwoliła na bardziej otwarte demonstrowanie
swojego podejścia przez społeczeństwa państw zachod-
nich republik ludowych względem władz w Moskwie.

Narastające niezadowolenie wśród nich było coraz
bardziej widoczne w życiu codziennym, osiągając apo-
geum w Polsce i na Węgrzech w 1956 roku.

Wczesnym latem tego roku na ulice Poznania wyszli
robotnicy wielu ważnych fabryk tego miasta, demon-
strując swoją dezaprobatę dla ówczesnych warunków
pracy i życia. Zainicjowali oni masowy protest, do które-
go dołączyły rzesze mieszkańców Poznania. Owa
demonstracja, która przybrała bardzo gwałtowną formę
przez walki, jakie były stoczone w mieście, została szyb-
ko stłumiona przez wojsko, milicję oraz Urząd   Bezpie-
czeństwa. Walki trwały od 28 do 30 czerwca.

Czerwcowe wydarzenia z Poznania zainspirowały wła-
dzę komunistyczną w Polsce do refleksji nad tym, co się
może stać, gdy w kraju nie będą zachodzić żadne zmia-
ny i takie sytuacje mogą się powtarzać. Wówczas do
głosu doszedł tzw. „nurt reformatorski” reprezentowany
przez Władysława Gomułkę, nawołujący do zmian w
PRL, które miałyby zahamować wzrost niezadowolenia
w społeczeństwie.

W tym czasie na Węgrzech społeczeństwo osiągało
kres wytrzymałości ze względu na wysoce niekorzystne
warunki życia i w coraz bardziej zdecydowany sposób
okazywało swoją niechęć do władz. Zastraszani przez
lata Węgrzy z dnia na dzień coraz odważniej demonstro-
wali swój stosunek do ówczesnej elity politycznej, na
której czele stał znienawidzony M. Rákosi, a następnie
równie niepopularny E. Gerő.

W przeciwieństwie do władz w Polsce, które dostrze-
gały obowiązek diametralnej zmiany w elicie rządzącej,
komuniści węgierscy dokonywali przetasowania kadro-
we, które okazały się półśrodkami nie mogącymi zmie-
nić charakter władz WRL. Inteligencja węgierska (a
przede wszystkim środowiska akademickie) nawoływała
do znacznie zdecydowanych reform, które miały zdemo-
kratyzować poststalinowski obraz polityczno-społeczny
Węgier.

Apogeum niezadowolenia w Polsce i na Węgrzech
osiągnięto jesienią 1956 roku. Kreml błędnie interpre-
tując szereg przesłanek uznał, że w celu zażegnania
ewentualnych niepokoi społecznych należy interwenio-
wać w pierwszej kolejności w Warszawie. Po wizycie
Chruszczowa oraz kilku pozostałych liderów ZSRR uzna-
no, że najbezpieczniej będzie dopuścić do władzy w PRL
zrehabilitowanego politycznie Gomułkę, którego doma-
gało się społeczeństwo polskie. Większość Polaków
naiwnie wierzyła, że właśnie on będzie lekiem na sta-
gnację oraz marazm, jaki panował w kraju. A miało się
to stać dzięki przeprowadzeniu licznych reform, które
zapowiadał. 24 października przeprowadzono wiec, na
którym Gomułka przekazał tysiącom zebranym, iż będą
dokonywane zmiany dla poprawy warunków życia oraz

nastąpi liberalizacja życia polityczno-spo-
łecznego w Polsce. Tłum pragnących zmian
Polaków udało się zadowolić tymi oraz
innymi obietnicami, co pozwoliło na uspo-
kojenie zaognionej sytuacji w kraju.

Zwolniono wielu dotychczasowych więź-
niów politycznych, w tym symbol opozycji
wobec komunistycznego reżimu, kardynała 
S. Wyszyńskiego, który był uwięziony od
1953 roku. 

Na Węgrzech sprawy przybrały inny ob-
rót. Budapeszteńscy studenci, zainspiro-
wani postawą polskiej ludności protestują-
cej, zorganizowali manifestację o podob-
nym charakterze. Przygotowano listę
żądań, która zawierała m.in. zwolnienie
więźniów politycznych, przeprowadzenie
wolnych i demokratycznych wyborów parla-
mentarnych, powołania I. Nagya na urząd
premiera, wycofania wojsk radzieckich z
kraju oraz kilka innych kwestii.
Manifestacja rozrastała się w zaskakują-
cym tempie do rozmiarów, których sobie
nikt nie wyobrażał. Zdelegalizowany marsz
protestujących Węgrów dał początek
wydarzeniom, które ze względu na swoją
intensywność i lawinowość dały początek
rewolucji na niespotykaną dotąd skalę w
obozie republik ludowych.

Rewolucja węgierska od samego począt-
ku była przegrana (tak jak zamieszki wywo-
łane w Poznaniu) ze względu na miażdżącą
dominację Moskwy, która w przypadku
braku możliwości opanowania konfliktu
dzięki zabiegom politycznym, mogła
zawsze skorzystać ze swojego największe-
go atutu – siły. I tak się też stało. Po pozornym „ustąpie-
niu” na rzecz rewolucji i uznaniu zmian jakie zaszły na
Węgrzech, Kreml zdecydował się rozprawić się z uśpio-
nymi pozornym sukcesem Węgrami wysyłając wojsko,
które miało pokazać, kto tak naprawdę decyduje o losie
tego kraju. Finał rewolucji okazał się być tragiczny.
Tysiące zabitych i rannych Węgrów, masowy exodus lud-
ności, która spodziewała się represji po powstaniu,
zniszczenie w znacznym stopniu Budapesztu oraz pozo-
stałych miast – to tylko część konsekwencji, jakie poja-
wiły się po nieudanym zrywie na rzecz suwerenności
kraju, który był osamotniony (Zachód praktycznie w
ogóle nie brał pod uwagę udzielenia pomocy potrzebu-
jącym wsparcia Węgrom) w swojej walce z nieporówny-
walnie większym przeciwnikiem.

W tym momencie warto zastanowić się nad tym, czy
tych tragicznych wydarzeń można było uniknąć? 

O ile w Polsce ofiary walk w Poznaniu pozwoliły ocalić
potencjalnych rewolucjonistów z Warszawy czy innych
miast Polski, o tyle Budapeszt musiał zapłacić krwią
tysięcy za swoją walkę o wolność. W Polsce udało się
wyczuć potrzeby społeczeństwa na tyle, aby uniknąć
przesilenia i zahamować lawinę, która mogła mieć rów-
nie tragiczny finał co na Węgrzech.

Warto zauważyć, że o rozwinięciu sytuacji zadecydo-
wały środki prewencyjne. W Polsce udało się na czas

przetasować elitę rządzącą, co w zasadzie zaspokoiło
najważniejszy postulat społeczeństwa. Na Węgrzech
owe zmiany przeprowadzono wcześniej (lipiec 1956
roku), jednak nie wniosły one żadnej nowej jakości do
polityki oraz nie były odpowiedzią na żądania narodu
węgierskiego, który oczekiwał diametralnej wymiany
elity rządzącej. Gdyby I. Nagy został premierem w odpo-
wiednim czasie najprawdopodobniej udałoby się osią-
gnąć podobny efekt, co w Polsce. Jednak nie udało się
na czas dokonać zmian, co doprowadziło do powstania. 

Odrębną kwestią jest fakt, że gdyby nie nacisk Kremla,
najprawdopodobniej nie byłoby wspomnianej „wymiany
władzy” w Polsce. I właśnie tego nacisku zabrakło na
Węgrzech, gdzie grupa polityków skupiona wokół
Rákosiego oraz Gerő nie chciała ustąpić. Można śmiało
więc stwierdzić, że jeśliby rządzący wówczas komuniści
kremlowscy dostrzegli powagę sytuacji i zagrożeń z nią
związanych, najprawdopodobniej udałoby się uniknąć
rozlewu krwi oraz tragedii, jaka się rozegrała na ulicach
Budapesztu. Jednocześnie takie samo założenie można
skierować w stosunku do polityków, którzy wtedy spra-
wowali władzę na Węgrzech i nie potrafili odczytać
sygnałów wysyłanych przez społeczeństwo.

Czy rok 1956 musiał się wydarzyć?
dla „Głosu Polonii” z Polski pisze Konrad Andrzejczak 

Pomnik polsko-węgierskiej solidarności
1956 roku na kwaterze 301 cmentarza
Rákoskeresztúr w Budapeszcie
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Świąteczny koncert fortepianowy
10listopada, w salonie Polskie-

go Stowarzyszenia Kultural-
nego im. J. Bema w Buda-

peszcie, w przeddzień święta Niepod-
ległości Polski z koncertem fortepia-
nowym wystąpiła Kinga Barbara Tóth. 

„11 listopada, to dla nas Polaków,
dzień pamięci o ojcach niepodległości
1918 roku. To dzień refleksji o różnych
drogach do wolności. Jako zbiorowość
musieliśmy podjąć najtrudniejsze wyz-
wania. Zjednoczenie kraju po ponad
wiekowym rozbiciu, stworzenie funda-
mentów dla niepodległego bytu państ-
wa, agresja wielkich sąsiadów w 1939
roku, okupacja i ludobójstwo, dyktat z
Jałty i Poczdamu, odbudowa kraju, wal-
ka o własną tożsamość i wolność. Nie
wszystkie marzenia Polaków się speł-
niły, nie brakło porażek oraz momentów
dramatycznych. Wiek XX nie był jednak
dla nas czasem martyrologii. Po burzach
nastąpił czas budowania, rozwijała się
nauka i kultura. Polacy pokazali, że po-
trafią nie tylko walczyć i konspirować,
ale że w momentach krytycznych i w
sprawach najistotniejszych dla dobra
kraju, dla jego bezpieczeństwa potrafią
się porozumieć. Rocznica odzyskania
Niepodległości to przecież nie tylko
jedno ze świąt, w którym trzeba z

obowiązku uczestniczyć, wys-
łuchać przemówienia... złożyć
wieńce. Dla wielu to święto to
czas zadumy, dla innych to
lekcja patriotyzmu"-słowa te
zabrzmiały we wprowadzeniu
do koncertu fortepianowego w
wykonaniu młodej, utalento-
wanej pianistki polskiego po-
chodzenia, Kingi Barbary Tóth
– po matce Polki, a po ojcu
Węgierki, studentki Slawistyki
i Konserwatorium Muzyczne-
go w Budapeszcie, laureatki
wielu konkursów młodych ta-
lentów na Węgrzech i poza ich
granicami. W programie kon-
certu znalazły się: Polonez b-moll Fry-
deryka Chopina, Preludium i Fuga d-
moll Jana Sebastiana Bacha, Sonata
Domenico Scarlattiego, Sonata G-dur
cz. 1 Ludwiga van Beethovena, Pieśń
„Mignona” i „Un Sospiro” Ferenca Liszta. 

Na widowni, obok członków stowarzy-
szenia, zasiedli goście specjalni: Agata
Zajega – chargé’ d’affaires, I Radca,
Kierownik Wydziału Polityczno-Ekono-
micznego Ambasady RP w Budapeszcie,
Monika Przyborowska – I Sekretarz,
Zastępca Kierownika Referatu ds. Kon-
sularnych Ambasady RP, ks. Karol

Kozłowski SChr – proboszcz Polskiej
Parafii Personalnej na Węgrzech i dr Ba-
konyi Istvánné – dyrektor budapesz-
teńskiego Oddziału Polskiego Przedsta-
wicielstwa Turystycznego. Były gorące
brawa, gratulacje i kwiaty. 

Cały koncert filmowała ekipa telewiz-
ji węgierskiej, a wywiad z Kingą Barbarą
Tóth można było obejrzeć w MTV1 1
grudnia, a 2 grudnia w Telewizji „Duna”,
zaś 26 listopada posłuchać w radiowym
„Magazynie polskim”, czyli w programie
MR4 publicznego radia węgierskiego.

(b.) 

WPułtusku, w dniach 19-20 listopada, z
udziałem przedstawicieli Sejmu RP i
MEN-u, „Wspólnoty Polskiej”, kierow-

nictwa Telewizji „Polonia”, Sekretariatu EUWP,
prezesów organizacji członkowskich, w tym
również z Węgier: Haliny dr Csúcs Lászlóné
(OSMP i PSK im. J. Bema), Elżbiety Molnárné-
Cieślewicz (SKP św. Wojciecha) i sekretarza
EUWP Bożeny Bogdańskiej-Szadai, odbywała
się doroczna Rada Prezesów Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych. Sekretariat organizacji
złożył sprawozdania z działalności za rok 2011
i finansowe za rok 2010/2011. Komisja Sta-
tutowa przedstawiła zaawansowanie prac
związanych z projektem nowego Statutu EUWP
(od zeszłego roku nie wpłynął żaden wniosek
od organizacji członkowskich), dokument
przewiduje m.in. zmianę systemu przydziału
mandatów, a w życie wejdzie po przyjęciu go
przez Zjazd w roku 2012. 

Wśród najważniejszych zaplanowanych na
2012 rok zadań znalazła się organizacja III
konferencji „Monitor”, współdziałanie w organi-
zacji IV Zjazdu Polonii Świata, który w sierpniu
odbywał się będzie w Pułtusku i Warszawie.

Ważnym elementem działań Sekretariatu
EUWP jest udział w pracach różnego rodzaju

ciał doradczych dot. Polonii. W tym roku jed-
nym z najważniejszych tematów były propozy-
cje zmian dotyczących finansowania Polonii. 

Rada Prezesów wystosowała następujące
oświadczenie w tej sprawie: „Rada Prezesów
EUWP z zaniepokojeniem przyjęła kolejną za-
powiedź zmian w systemie finansowania dzia-
łalności organizacji polonijnych. Zdajemy sobie
sprawę, że władze polskie mają prawo do dys-
ponowania środkami budżetowymi, ale prag-
niemy zwrócić uwagę na historyczną rolę
merytorycznej opieki Senatu RP nad Polonią
oraz naszego partnerstwa ze Stowarzysze-
niem Wspólnota Polska. Jednocześnie obecny

system finansowania działalności polonijnej
poprzez ponad 170 podmiotów krajowych
uważamy za niewłaściwy. Stwierdzamy, że taki
model finansowania m.in. poprzez nowopow-
stałe fundacje polskie powoływane przez pod-
mioty polonijne rozbija jedność oraz szkodzi
integracji środowisk polonijnych. Europejska
Unia Wspólnot Polonijnych oraz kolejne Zjazdy
Polonii Świata zawsze podkreślały znaczenie
finansowania działalności organizacji polo-
nijnych poprzez organizacje pozarządowe. Fi-
nansowanie bezpośrednio poprzez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych może stwarzać
problem lojalności wobec krajów naszego za-
mieszkania. Oczekujemy szerokiej konsultacji
społecznej z naszymi organizacjami przed pod-
jęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie.
Służymy pomocą i radą przy tworzeniu tego

modelu oraz mamy nadzieję, że
finansowanie naszej działalności
będzie się odbywało w sposób prze-
jrzysty poprzez organizacje po-
zarządowe, a przede wszystkim po-
przez naszego partnera strate-
gicznego jakim jest Stowarzyszenie
Wspólnota Polska”.

Obecnie w skład EUWP wchodzą
44 organizacje członkowskie z 31
krajów europejskich.            

(inf. własna)

Rada Prezesów EUWP

K. B. Tóth
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Nie jestem stronniczym histo-
rykiem sztuki. Ani politykiem
otwierającym wystawy z wy-

muszeniem. Na szczęście dzieła pol-
skich twórców współczesnego de-
signu czy wzornictwa zestawione na
wystawie „Unpolished 9” nie pow-
stały ani dla tych pierwszych, ani dla
tych drugich... Jako naiwny widz ama-
tor jestem po trosze zawiedziony tą
wystawą w Węgierskim Muzeum
Sztuki Stosowanej (Iparművészeti
Múzeum, Budapeszt, 1 października
– 13 listopada 2011 r.). Zawiedziony
nie wystawionymi exponatami (bo
jest parę dobrych pozycji), a samym
sposobem wystawienia (zwłaszcza w
świetle sąsiedniej, znakomitej i bo-
gatej wystawy węgierskich autorów
wzornictwa przemysłowego), a więc
pośrednio zamiarami, przemyślenia-
mi, refleksją kuratorów-autorów po-
kazu (nie tylko nad designem, ale też
nad sobą), bo przecież forma prze-
kazu to także treściwa opowieść.

Minimalizm pokazu
Mamy więc rozsiane w przestrzeni (w
lewym przedsionku dużej auli na
parterze) przedmioty, to jest pou-
kładane na białych, niższych czy
wyższych podestach lub zwisające z
góry, wśród białych ścian. Większość
wystawionych przedmiotów-instalacji

jest w tonacji naturalno-neutralnej
(jasny brąz drewna, papieru czy
bezbarwność tworzywa plastikowego
i szkła) lub jasnej, przeważnie w
kolorze białym, srebrnym. Gdzienie-
gdzie mamy kontrastową czerń
(głośników wmontowanych w belkę
drewnianą, wazonu introwertyka czy
czerń opasanej białymi wiązadłami
poduszki krzesła OXO). Przy przed-
miotach figurują tylko nazwiska
autorów, nazwy ugrupowań i daty
powstania. Nie są nam przedstawieni
ani autorzy, ani ich proces twórczy
odnośnie danego exponatu, jego
tworzywa; widz musi się zadowolić
gołym widokiem, tytułem oraz adre-
sami internetowymi (jeśli już są one
wymienione, a nie ma choć krótkiego
opisu, organizatorzy mogliby pomy-
śleć o zainstalowaniu przynajmniej
jednego laptopa z załączonym inter-
netem, by zainteresowani mogli
sobie na miejscu poszperać za
brakującymi elementami minima-
listycznej układanki) – prze-
cież mamy (przekwitający?)
renesans interaktywności. To
chyba najważniejsze „usterki”
wystawy, oczywiście nie na
tyle poważne, aby zakłócać
mogły odbiór pojedynczych
dzieł i nawiązanie z nimi twór-
czego dialogu (zobaczymy,
czy będzie to możliwe).

Naturalnie ta „usterka”
może być spostrzegana na
dwójnasób: jako rzeczywiste
niedopatrzenie, nieprzygo-
towanie się albo jako zamie-
rzony minimalizm (prawie już-
już efekciarski albo dydakty-
czny), w którym braki są
wykorzystywane jako prowo-
kacja w celu aktywizacji widza.
Trudno jest osądzić, zadecydować...
Tak czy inaczej, minimalizm czy
puryzm jest jednak odczuwalny, i

nawet w interpretacji
konkretnych przed-
miotów-instalacji, jak
i całej wystawy (szcze-
gólnie w relacji dobit-
nej nazwy: „unpo-
lished”) odgrywać
może – moim zda-
niem – ważną rolę.

Minimalizm prac
Trzeba przyznać, że w
ostatnim dwudzie-
stoleciu postmoder-
nizmu w różnych
dziedzinach sztuki,
zwłaszcza w przypad-
ku młodych twórców,

jedną z najważ-
niejszych cech two-
rzenia opowieści i
scenerii, czyli kontek-
stów jest właśnie
minimalizm operują-
cy prostotą, brakami,
n iedomówieniami
wołającymi o wypeł-
nienie czy raczej
dopełnienie.

Ciekawe, że zapoży-
czenia czy cytaty w
przeróżnych obja-
wach postmoderni-
zmu to też nic inne-
go, jak łatanie bra-
ków, czy dziur czyli
swoista impotencja,
powstająca z kon-
formizmu przeświadczonego o śmier-
ci oryginalności. Idzie to w parze z
postmodernistycznymi trendami i
sposobami interpretacyjnymi, gdzie
mianowicie kluczową rolę odgrywa

osoba interpretująca, wchłaniająca
zjawisko artystyczne, czyli odbiorca
(to on musi być aktywny, to on sobie
stwarza, interpretuje, itd.). Może to
być też symptomem totalnego
osamotnienia twórców, pragnących
za wszelką cenę nawiązać – poprzez
kreatywne dzieło pośredniczące –
kontakt i dialog z drugą osobą, z
odbiorcą. W takim układzie „dzieło
sztuki” – czy w tym wypadku wytwór
wzorniczy – jest bardziej pretekstem,
jest czymś pośredniczącym, materia-
łem i kontekstem wykorzystanym w
dosłownym znaczeniu, aniżeli „dzie-
łem” samowystarczającym, manifes-
tującym wyłącznie siebie, przy-
należne idee i/lub swojego autora.

Nasuwa się więc kolejne pytanie:
czy XXI wieczne „osamotnienie”,
wyobcowanie sztuki skutkuje twór-

czym minimalizmem albo przekłada
się na minimum tworzenia? To pier-
wsze może mieć rezerwy artystyczne,
to drugie natomiast zejść na psy
poprzez „tanie”, tak więc bezsilne,
nudne formy i tworzywa przekazu.

Nie ukrywam, że powyższy
dylemat pojawia się również w
przypadku wystawy „Unpo-
lished 9”.

Warto przytoczyć tu myśli
jednego z kuratorów podróżu-
jącej po Europie wystawy,
mianowicie Agnieszki Jacob-
son-Cieleckiej, które mogą być
poniekąd wytłumaczeniem
tzw. „minimalizmu” twórcze-
go:

„Po raz pierwszy zaprezen-
towaliśmy prace młodych pols-
kich projektantów we wrześ-
niu 2009 r. na festiwalu DE-
SIGN SEPTEMBER w Brukseli.
Polskie dokonania artystyczne
wzbudziły zainteresowanie

profesjonalistów – znawców designu
oraz publiczności. Okazało się, że
polskie wzornictwo jest atrakcyjne
dla europejskiego odbiorcy, a nasi
designerzy mają ciekawe, zaskaku-
jące i unikalne pomysły. (…) Wystawa
UNPOLISHED stała się więc projek-
tem cyklicznym – co roku pojawiają
się przecież nowi twórcy, przybywa
interesujących projektów artysty-
cznych wartych pokazania w Europie.
Każda z edycji ukazuje najlepsze i
najbardziej reprezentatywne prace
polskich projektantów. (…) 

Wybierając prace i projektantów
szukaliśmy najbardziej charak-
terystycznych elementów polskiego
wzornictwa, cech wyróżniających nas
na tle innych projektantów. Przygoto-
wując takie wystawy zawsze stajemy
przed pytaniem co właściwie chcemy

FURAŻ PEG AZA

MINIMALIZM STOSOW(A)NY?
- rzecz o wystawie „Unpolished 9”
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udowodnić? Czy to, że Polacy projek-
tują jak wszyscy? Czy, że projektują
inaczej niż wszyscy? (…) Na pewno
szczególny jest proces tworzenia i
dobór materiałów. Projektanci sięga-
ją po materiały dostępne, niedrogie i
naturalne: drewno, płyty osb i mdf,
filc, czy materiały z odzysku. Naj-
częściej też wykonują swoje obiekty
sami lub przy pomocy lokalnych
rzemieślników. Większość prezen-
towanych prac to prototypy, unikaty
lub limitowane serie.”

„Inspiracją dla niektórych twórców
jest polska tradycja, kultura material-
na czy rzemiosło. Wiele prac cechuje
żart, ironia, balansowanie na granicy
designu i sztuki, przewrotne poczucie
humoru czy dystans do klasycznych
definicji designu. Takie są prace
Agnieszki Bar czy Betonu. Jeszcze
inny wątek to fascynacja materiałem,
fakturą i technologią wytwarzania,
szczególnie zauważalna w pracach
Moniki Patuszyńskiej, Magdaleny
Trzcionki czy Kariny Marusińskiej.”

Wiwisekcja zjawiska – czyli
rozmowa z przedmiotami

Powracającym – nie tylko echem –
zdaniem pani strażnik na sali w
Muzeum było „Wszystko dla oczu, nic
dla rąk”... Rzecz jasna, brak informa-
cyjnych napisów o wykorzystanych
materiałach oraz naturalna (!) ludzka
ciekawość wykorzystująca piąty
zmysł robiły swoje: każdy chciał
dotknąć, pogładzić, otworzyć, prze-
kręcić, włączyć-wyłączyć, zgasić,
zapalić. Nie można było. Więc mamy
utrudniony dialog z wystawionymi
przedmiotami. Ale czy chcemy tak
wiele? Toż to nie Dama z Łasiczką,
ani nie kruche rzeźby Giacomett-e-
go... No, ale co my tutaj mamy?

Na przykład mamy tzw. „ściem-
niacz, czyli zabójcę nudnych krzeseł”
z ugrupowania Beton, czyli pewien
giętki i jak widać dobrze się układają-
cy materiał założony na krzesło,
pewnego rodzaju pokrowiec. Autor
jak widać lubi sobie pożartować, jed-
nak gra językowa nie oddaje istoty
funkcjonalności. No dobrze, krzesło i
jego domniemana brzydota zostaje
przykryta, ukryta w ciemności, jed-
nak tłumacze podpisów nie uznali
powyższej nazwy za relewantną,
posługując się prostym zwrotem
węgierskim „S székátalakító”. „Ście-
mniacz” jest koloru szarego, na
stronie internetowej Betonu są też

białe, zielone niebieskie eg-
zemplarze – czyli młodzi nie są
aż tacy „bladzi” jak ich się
pokazuje... Nie dowiedziałem
się, czy ściemnione krzesło
stało się wygodniejsze i bar-
dziej funkcjonalne, (no bo jak
nic dla rąk, według wskazówek
pani salowej, tak samo nic dla
pupy);  moim zdaniem „nud-

ne” krzesło nie stało się wcale intere-
sujące, a raczej dziwne i niezbyt este-
tyczne.

Z tego samego ugrupowania
designerów możemy też zobaczyć
lampę lithium z modułów tektury fali-

stej. Lampa o wyglądzie rozłożonego
statku kosmicznego – przypominają-
ca mi przedziwne, wiszące papierowe
zwierzaki w terminale 2A na lotnisku
Ferihegy, na początku lat dziewięć-
dziesiątych – na pewno nie będzie
hitem wśród sprzątaczek z powodu
intensywnych zakurzeń (o ile tektura
uprzednio się nie zapali z powodu
przegrzania się materiału).

Z formacji „Malafor” (Agata Kulik-
Pomorska i Paweł Pomorski) mamy
przybory do przesiadywania: kłodę
oprawioną dookoła płytą metalową z
uchwytem u boku oraz nadmuchi-
waną kanapę z worów papierowych.
Wciąż spoglądam na wystawione
cuda z punktu widzenia praktycznoś-
ci i estetyki: drewno połączone z me-
talem nawet wpisuje się we współ-
czesne trendy architektury wnętrz,
uchwyt u boku też jest praktyczny,
siedząc w zimną noc przy ognisku na
kłodzie nagrzewający się metal obu-
dowy może posłużyć za grzejnik
(uwaga na oparzenia!). Ale i tu
jestem zmartwiony: kłoda, z ładną,
wypucowaną obudową metalową,
wystawioną na czynniki atmosfe-
ryczne, nie bardzo nadaje się do
ogródka, jednak może posłużyć jako

fajny stoliczek w domu przy kanapie.
Tej prawdziwej, bo nie wiem czy
kanapa nadmuchiwana z worów
wytrzymała by mój ciężar (65 kg).
Owszem, kanapa „Blow” posiada
„fancy” napisy co do wdmuchiwa-
nych hektopaskali, jednak ciekawe,
kto na niej usiedzi (może tylko kot,
choć to może skutkować fatalnymi
skutkami zarówno dla kanapy, jak i
kota). 

Sądzę, że jest parę mniej udanych
projektów (z punktu widzenia realiza-
cji autentycznej kreatywności, kon-
ceptu i artyzmu), na przykład kłody
głośnikowe i zegarowe Marii Makow-

skiej i Piotra Stolarskiego z
ugrupowania „Gogo”, krzes-
ło sklejkowe „Duporet” Bar-
tosza Muchy, wymuszone
porcelany Kariny Marusiń-
skiej. Już bardziej miseczki
„Exforma” i „Nonforma”
Moniki Patuszyńskiej. Rzecz
jasna, jeśli wagę przywiązu-
jemy do minimalizmu eko-
logicznego, krzesła z wiórów
płaskich „Duporet” Muchy
są w porządku (kobiety w
pończochach, nie siadać!).

Jest parę prac wywyższają-
cych się spośród innych,
przy których zwiedzający
zatrzymuje się z ochotą, z
podziwem i uznaniem (przy-
najmniej ja się zatrzyma-
łem), na przykład przy pra-
cach ze szkła Agnieszki Bar.
Choć wazoniki w grupie przy-
pominają trochę probówki,

w ten sposób zestawione i opraco-
wane (tj. związane ze sobą) mogą być
przydatne choćby do ułożenia kom-
pozycji z kwiatów nie lubiących się
hydrologicznie. Lampa ze stłu-
czonego szkła tej samej autorki jest
chyba artystycznie i konceptualnie
najbardziej udanym projektem na

wystawie obok prac (także szklanych)
Magdaleny Trzcionki („Wazon intro-
wertyk”), „wazonów-kamieni” Bogda-
na Kosaka oraz prac Darii Burlińskiej
i Wojciecha Traczyka z grupy „DBWT”
(ich „Lampa cebula” przypominająca
również dużą świecącą muszlę z
tworzywa sztucznego artyzmem
dorównuje pracom Agnieszki Bator).

Lampa „Broken Glass” Agnieszki Bar
to nic innego jak wsypane, ułożone
do słoja 5 litrowego wraz z żarówką
stłuczone kawałki szkła. Taki prosty
pomysł, a jednocześnie tak wdzię-
czny i pokaźny efekt, także specjalnie
załamującego się światła, zwłaszcza
w ciemniej-szym pomieszczeniu. Tu
też można by było pomyśleć o
zestawieniu podobnej lampy, ale z
kolorowym stłuczonym szkłem.

Na wystawie jednoznacznie naj-
bardziej wymownym, „polemizują-
cym” (tzn. ironicznym) projektem jest
radio z formacji „Kosmos project”.
Ciekawe, czy to radio o kształcie
drewnianego krzyża z antenką oraz
pokrętłami z tyłu działa naprawdę?
Wrażeniem na pewno.

Minimalizm kreatywny –
recepta również na święta 

Jak widać, prostota wzornictwa
artystycznego, podbudowana orygi-
nalnymi i kreatywnymi pomysłami na
funkcjonalność, daje prawdziwą wi-
talność designowi – czyli grze i pracy
z materią, funkcjonalnością i kontek-
stem. Mimo słabszych prac warto
pamiętać, że autorzy (i twórcy) wys-
tawy „Unpolished” to młodzi ludzie,
szukających zarazem nowych form w
pracach „niepolerowanych” i „odpol-
szczonych” (odszyfrując w końcu kod
wystawy) czyli zawsze antyklasy-
cznych. I dobrze jest, bo kto by
słyszał, aby zawsze dynamiczny w
swej strukturze i rzeczywistości de-
sign miałby być „klasyczny”. I wydaje
mi się, że przeważająca, górująca
biel wystawy – jako znak, symbol
czystości, niewinności – służy właś-
nie utrzymaniu autorów w wymiarach
nietykalnych, którzy – choć nawiązu-
ją w różnym stopniu dialog z widzem
– są jeszcze „nieskończeni” (chyba
stąd też brak biogramów na sali).
Pokaz „Unpolished” (mający swoje

drobne usterki) to jednak wys-
tawa świeża, bogata, uroz-
maicona, warta uwagi,
odświeżająca i pobudzająca
zmysły i umysł.

Przed świętami wystawa
może dać pewne inspiracje
twórcze, aby pod choinkę
sprawić swoim bliskim coś
autentycznego a zarazem
„ekonomicznego”; no bo jak
widać wystarczy coś wydobyć
z magazynu swoich rupieci,
jakieś rzeczy poza użytkiem,

pogłówkować nad konceptem, po
czym obrobić przedmiot, materiał
wedle swojego designu – i prezent
gotowy!

Zatem wszystkim Czytelnikom
„Głosu Polonii” życzę czystych świąt
Bożego Narodzenia oraz kreaty-
wnego Nowego Roku!                

ABRA

FURAŻ PEG AZA
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Już po raz czwarty w Budapeszcie
gościł krakowski Teatr Ludowy,
który 6 listopada w sali teatralnej

Centrum Kultury Aranytíz wystąpił ze
sztuką „Mąż mojej żony”. Autorem
sztuki jest najwybitniejszy współczes-
ny pisarz chorwacki, Miro Gavran, któ-
ry w 1999 roku uznany został za naj-
lepszego dramatopisarza Europy
Środkowej i nagrodzony międzynaro-
dową nagrodę „Central European
Time”, przyznawaną przez
międzynarodowe jury w
Budapeszcie. Polska pra-
premiera sztuki „Mąż mo-
jej żony” odbyła się w
2004 roku w Krakowie w
reżyserii Tomasza Obary,
który w 2005 roku otrzy-
mał nagrodę za reżyserię,
a Andrzej Franczyk (Zef-
lik) i Jacek Strama (Ed-
mund) otrzymali nagrody
za role męskie na Fes-
tiwalu Komedii Talia 2005.
Przekładu sztuki dokonała
Anna Tuszyńska, a sce-
nografią zajmowała się
Anna Sekuła. Jak czytamy
w recenzjach „Mąż mojej
żony to sztuka śmieszna.
Dwóch mężczyzn spotyka
się w niecodziennej sytu-
acji. Jeden uświadamia
drugiemu, że mają wspól-
ną żonę. Co mogą zrobić? Przede
wszystkim upić się. Obaj popadają w
krańcowe stany uczuciowe od bladej
wściekłości, po depresję. Nieobecna
wspólna żona, kobitka niczego sobie,
co widać po rozmiarach suszących się
na sznurku biustonoszy, raz ich dzieli,
raz łączy. Rogacze zamieniają się we
wzajemnych powierników różnych
intymności. Słowem – samo życie”. 
Trzeba przyznać, że budapeszteńskie

przedstawienie było bardzo udane,
spektakl podobał się publiczności, a
publiczność jego twórcom…

Wielkie brawa należą się Samorzą-
dowi Polskiemu V dzielnicy, który od
szeregu lat za sprawą zapraszanych
przez siebie krakowskich teatrów
zapewnia polonijnej publiczności zna-
komitą ucztę duchową.

Gościem „Głosu Polonii” jest dyrek-
tor Teatru Ludowego w Krakowie pan
Jacek Strama.
- Panie Dyrektorze jakie to wraże-
nie kiedy mężczyzna spotyka
męża swojej żony?
- Na szczęście (śmiech) to są tylko
moje sceniczne doświadczenia. W
życiu... (zastanawia się) powiem
tak... zjawisko to nie jest mi całkiem
obce. Nie ukrywam, że jestem żonaty
nie po raz pierwszy i czasem spo-

tykam się z moją byłą żoną i jej
mężem. Jestem z nimi w dobrych sto-
sunkach, no i w ten sposób można
powiedzieć, że spotykam się z mężem
mojej byłej żony. Jesteśmy w przy-
jaźni i wszystko jest w porządku. Myś-
lę, że człowiek to jest takie „bydle”,
które potrafi dostosować się do każ-
dych okoliczności pod warunkiem, że
jest jakieś spoiwo, a jeżeli tym spoi-
wem jest miłość, to miłość wszystko

wybacza. I tak to chyba jest... 
- Miro Gavran jest szczególnie
lubianym w Pana teatrze? To
chyba już trzecia, albo czwarta
sztuka tego autora przygo-
towywana w Teatrze Ludowym.
- O, to już czwarta, a tak właściwie
można powiedzieć, że piąta, bo kiedyś
mieliśmy taki cykl „czytanie dramatu”
i też czytaliśmy jedną ze sztuk Miro
Gavrana, ale w repertuarze teatru
mamy obecnie cztery pozycje tego
autora. Już zaczynam sobie żartować,
że za chwilę to chyba nadamy Tea-
trowi Ludowemu, albo przynajmniej
jego „Scenie pod Ratuszem”, imię Miro
Gavrana. Gramy też „Wszystko o ko-
bietach”, „Wszystko o mężczyznach” i
„Hotel Babilon”. „Męża mojej żony”
gramy najdłużej, idzie już ósmy rok, a
dzisiaj było chyba 266 przedstawienie.
„Hotelu” jeszcze państwo nie widzie-
liście w Budapeszcie. Były pewne
obawy – myślę, że płonne – że Polonia
budapeszteńska będzie miała proble-
my z wyłapaniem pewnych niuansów
tej sztuki, bowiem w sztuce występu-
je jedna aktorka, która mówi sied-
mioma odmianami języka polskiego.
Ale myślę, że najlepiej będzie po pros-
tu to sprawdzić i za rok zaprosić nas
tutaj z Gavranem lub ze sztuką zupeł-
nie innego autora, którą właśnie przy-

gotowujemy. 
- Co przygotowujecie Państwo na
zbliżający się czas Bożego Naro-
dzenia i karnawału?
- Nie przygotowujemy w tym roku
jakiegoś specjalnego zdarzenia kar-
nawałowego. Natomiast wznawiamy
spektakl, który z powodów różnych –
chorób, macierzyństwa koleżanek –
nie był grany, a teraz wraca; będzie to
„Gąska” Mikołaja Kolady. To spektakl,

który będziemy też grali
w noc sylwestrową na
dużej scenie, a na małej
scenie wspomniany „Ho-

tel Babilon”. Natomiast
w przyszłym roku myś-
limy przygotować schil-
lerowską „Pastorałkę” i
tak, aby była też mobil-
na. 

Byliśmy niedawno w
Chicago (jak wiadomo
to drugie co do wielkoś-
ci miasto polskie, bo
jest tam ponad milion
osób polskiego pocho-
dzenia) gdzie graliśmy
w „Copernicus Center”
przed dwutysięczną wi-
downią, dla dzieciaków
z Polonii. To są tak
wzruszające spotka-
nia, na które trzeba się
specjalnie przygotować

i myślę, że schillerowska „Pastorałka”
to byłby znakomity wybór. U nas, w
Krakowie, przeżywamy także miłe
chwile, ale te spotkania poza krajem
zawsze w jakiś nadzwyczajny sposób
ładują nam akumulatory. A tu, w
Budapeszcie, czuliśmy się jak u siebie
w domu. Znakomita publiczność,
reagująca tak jak i nasza w Krakowie,
a może nawet mocniej. Grać przed
tutejszą publicznością było naprawdę
przyjemnością.
- Lubi Pan Budapeszt?
- Tak naprawdę to dziś i wczoraj –
dzięki wspaniałej pogodzie, którą pani
Jadwiga zamówiła, tak nam przynajm-
niej oświadczyła – mieliśmy czas na
to, żeby się rozejrzeć, pochodzić po
Budapeszcie, a dzisiaj odkrytym auto-
karem zjeździliśmy to wszystko, co
jest do zobaczenia. Przyjechałem tu z
moją żoną i wiemy na pewno, że przy-
jedziemy tutaj na parę dni prywatnie,
bo Budapeszt jest piękny... w tym
słońcu, w tych barwach jesieni Dunaj
rzeczywiście jest modry...
- Cieszymy się, że się tu Państwu
podoba, a nam podobało się
dzisiejsze przedstawienie i zapra-
szamy do nas.
- Będziemy tu na każde wezwanie.
Dziękuję pięknie.

Bożena Bogdańska-Szadai

Mąż mojej żony…

Andrzej Franczyk                        Jacek Strama
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Wpiątkowe popołudnie 8 listopada, w salonie Polskiego Stowarzy-
szenia Kulturalnego im. J. Bema w Budapeszcie odbyło się spot-
kanie autorskie Marka Wawrzyńca Raka, znanego polonijnego

fraszkopisarza z Győr. Funkcję gospodarza i moderatora pełnił wicepre-
zes stowarzyszenia Eugeniusz Korek, a na spotkanie z twórczością
M.W.Raka przybyli fani jego fraszek. 

Marek Wawrzyniec Rak urodził się w 1947 roku w Gnojnej w woj. świę-
tokrzyskim. Na Węgrzech przebywa od 1983 r. gdzie przyjechał do pracy,
a następnie założył rodzinę i zamieszkał na stałe. Z zawodu jest techni-
kiem mechanikiem, obecnie już na emeryturze, a swoje polonijne działa-
nia skierował w stronę Chóru „Akord”. Pełni także funkcję radnego miej-
scowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Wprawdzie jest najpraw-
dziwszym Rakiem, ale urodził się pod znakiem Lwa, tak więc swój „lwi
pazur” objawia we fraszkach. Ma ich w swym dorobku pięć tomików, a w
przygotowaniu znajduje się tomik szósty. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich.                                                                            (b.)

Informujemy, że na właśnie zakoń-
czonym w Ungvárze XIII Międzyna-
rodowym Festiwalu Twórczości Ra-

diowej i Telewizyjnej reportaż przygo-
towany przez Bożenę Bogdańską-Szadai
z redakcji polskiej budapeszteńskiego
radia, noszący tytuł „Spisko-derencka
tożsamość” uzyskał jedną z trzech
przyznanych publicznemu radiu węgier-
skiemu nagrodę specjalną, którą 23
września osobiście przekazał laureatce
dyrektor „Magyar Rádió”, István Jónás.

W reportażu zarejestrowanym przez
ostatnich 10 lat w Derenku wystąpili:
Margit Mezőné Bozsik, Csaba Bubenkó,
Bubenkó Istvánné, Walerka Bubenkó,
Gogolya Józsefné, dr Tibor Rémiás, Jan
Budz z Białki Tatrzańskiej i Jolanta Po-
rosné. Rozmowy odbywają się po pol-
sku, węgiersku, w oryginalnej drencza-
ńskiej gwarze i po góralsku. Podkład
muzyczny audycji stanowią pieśni pąt-
ników oraz oryginalna muzyka z polsko-
węgierskiego pogranicza, wykonywana
przez Joszko Brodę i zespół „Téka”, czyli
polsko-węgierskich kompanów. Reali-
zacją akustyczną audycji zajęła się
Barbara Terbócs. 

W opisie owego dokumentu radiowe-
go czytamy: „Wraz z upływem lat kon-
takty ludności polskiego pochodzenia z
Węgrami stały się intensywniejsze.
Mimo tego świadomość odrębności et-
nicznej nie zanikła, a nawet uległa
wzmocnieniu. Był to niewątpliwie efekt
zainteresowania się tą społecznością
przez etnografów oraz pracami nad
ustawodawstwem mniejszościowym na
Węgrzech, bo to przecież właśnie po-
tomkowie spiskich górali i ich licząca

ponad 300 lat wę-
gierska historia w
1993 roku stała się
poważnym przy-
czynkiem do oficjal-
nego uznania przez
węgierski parlament
Polaków jako mniej-
szości narodowej.
Status polskiego
p o c h o d z e n i a
został udowod-
niony, uświado-
miony i kulty-
wowany. Na pol-
skości wytraca-
nej przez wieki
dokonano zasz-
czepienia pol-
skości nowej,
aktualnej.

Rok 2011-ty.
12 polskich sa-
m o r z ą d ó w ,
zrzeszenie je
skup ia jące ,
czworo tam-
tejszych rad-
nych w krajo-
wym samo-
rządzie, zrealizowany
grant Unii Europejskiej, dążenia do
założenia oddziału Polskiego Centrum
Kultury, zaszczytny tytuł „Pro Cultura
Minoritatum Hungariea”.

Goście ze Spisza i nawiązywanie
staronowych kontaktów. Zmęczone oczy
i spracowane ręce. Znajoma okolica i
zapamiętany na zawsze szum drzew,
szczątki drenczanskiego języka.

Samotny krzyż, kaplica, odnowiony, ale
wymagający wielu starań budynek byłej
szkoły, a w nim muzealna wystawa,
naukowe opracowania, tabliczki z naz-
wami dawnych domostw, pozostałości

cmentarza, modlitwa,
śpiewy pątników, roz-
mowy ze znajomymi,
muzyka … no i nadzieja na
kolejne odpustowe spotka-
nia…

To jak na ostatnich kilka
lat wiele. Ale pomimo tego
zadajemy sobie pytanie:
kim czują się potomkowie
przesiedlonych przed wieka-

mi do Derenku Polaków? A także ilu
spośród nich pamiętało będzie o swoich
korzeniach w czasie jesiennego spisu
ludności? 

Czas pokaże na ile silna będzie
szczypta owej wskrzeszanej polskiej,
spisko-derenckiej tożsamości…”. 

(red.)

FESTIWALOWA NAGRODA
Redakcji Radiowej

„Lwi pazur” Marka Wawrzyńca Raka



Lidia Vašut (Wiśniewska) od dziecka miała przeczu-
cie, że powinna szukać swojej ścieżki życiowej poza
rodzinnym Włocławkiem. Początkowo jako kierunek
poszukiwania swojego szczęścia obrała Poznań i
studiowanie polonistyki. Zafascynowało ją miasto,
odkrywanie nowych miejsc, poznawanie ciekawych
ludzi, uległa nawet nałogowi kinomanii. Jednak,
pomimo fascynacji nowym miejscem, usiedzieć w
nim bite pięć lat wydało się jej zbyt monotonne,
postanowiła zatem spróbować szczęścia w innych
zakątkach świata. Zdecydowała się inwestować w
języki obce i odwiedzić różne miejsca na ziemi.
Mieszkała w Holandii, Rumunii, Londynie, w końcu
los zaprowadziła ją na południe Węgier do Szegedu.
Czytelnikom „Głosu Polonii” opowiada o swoich cie-
kawych doświadczeniach związanych z mieszka-
niem w różnych częściach świata.

GP: Lidka, skąd u Ciebie decyzja przerwania studiów i
spróbowania czegoś nowego?
LV: W moich czasach studia wyższe oznaczały 5 lat bez
możliwości zdobycia licencjatu po 3 latach. W połowie
miałam mały kryzys, postanowiłam więc wykorzystać
ten czas i pojechałam jako au pair do Holandii (wcze-
śniej przez rok uczyłam się niderlandzkiego). Natomiast
w czasie wakacji pojechałam do Londynu, gdzie znala-
złam pracę jako kelnerka w knajpce... marokańskiej.
Doświadczenia te jeszcze mocniej upewniły mnie w tym,
iż trzeba inwestować w języki obce. Postawiłam zatem
na angielski, zdałam egzamin językowy w British
Council, następnie uczyłam przez rok j. angielskiego w
szkole podstawowej.
GP: Czy praca w szkole w charakterze nauczyciela języ-
ków obcych to było to?
LV: Nie, nie byłam gotowa „zakopać się” w szkole (tak to
wówczas widziałam, hmmm). Jedna z moich koleżanek
ze studiów wyjechała jako lektorka języka polskiego
jako obcego do Kazachstanu, pomyślałam: czemu nie
spróbować. Dostałam dwie propozycje: wyjazd do
Erewania, stolicy Armenii jako nauczyciel języka pol-
skiego jako obcego w liceum oraz stanowisko lektora
języka polskiego na Uniwersytecie w Bukareszcie.
Kusiła mnie opcja armeńska, lecz ze względów prestiżo-
wych wybrałam ostatecznie Bukareszt.
GP: I chyba ten wybór okazał się trafny, nie tylko ze
względów zawodowych? 
LV: Tak, zdecydowanie, wylądowałam w stolicy Rumunii,
gdzie ostatecznie spędziłam 5 niesamowicie interesują-
cych lat, wykładając na uczelni, ucząc języka polskiego
w Instytucie Polskim oraz dzieci polskich uczęszczają-
cych do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy
Ambasadzie RP, zgłębiając tajniki języka rumuńskiego
(najwyraźniej na tyle dobrze, iż prowadziłam nawet
wykłady w tym języku, zdarzyło mi się też tłumaczyć
drobne utwory literackie czy rumuńskie filmy).
Zawarłam tam wiele pięknych przyjaźni, wreszcie pozna-
łam lektora języka czeskiego, co zaowocowało małżeń-
stwem i (na dzień dzisiejszy) dwójką dzieci... Zatem
wybór nie tylko zawodowy, ale i inwestycja w życie pry-
watne.
GP: Po pięciu latach w Rumunii wybór padł na Węgry i

Szeged. Z czego wynikała ta decyzja?
LV: Wszystko co dobre, musi się kiedyś
skończyć. Z rocznym synkiem Wojtkiem,
zmęczona ostatnim rokiem pracy, z wiel-
ką radością przyjęłam wieści, że
Tomaszowi zaproponowano stanowisko
lektora języka czeskiego w Szegedzie na
Węgrzech. 
GP: Jak wspominasz swoje początki na
Węgrzech, co sprawiało Wam największe
trudności?
LV: Tomasz jako absolwent hungarystki
nie miał zupełnie problemów w odnale-
zieniu się wśród Węgrów, znał ten kraj już
całkiem nieźle. Dla mnie i dla rocznego
Wojtka było to natomiast dość duże
wyzwanie. Od samego początku chodzi-
łam na kursy językowe, ale czułam się
prawie jak mały Wojtek – jak bez języka,
bo nawet po roku dość intensywnej
nauki ludzie mnie nie rozumieli, gdy nie
zrozumieli po dwóch próbach po prostu

rezygnowali z kontaktu co strasznie mnie frustrowało. Z
czasem moja znajomość węgierskiego znacznie się
polepszyła. Zaczęłam też – o paradoksie! – doceniać
ową węgierską „nieskłonność” do wylewności, większą
niż to ma się wśród braci słowiańskiej oszczędność w
słowach i niespieszność w nawiązywaniu przyjaźni. 
GP: Czy podobne doświadczenia miałaś w innych kra-
jach z językami obcymi i komunikacją międzyludzką? 
LV: Mieszkałam w Rumunii, kraju, w którym ludzie są
bardzo wylewni, rozmowni, uśmiechają się bez żadnego
widocznego powodu, gestykulują, sami rozpoczynają
rozmowę i potrafią zadawać dość niedyskretne z nasze-
go punktu widzenia pytania po krótkiej znajomości z
innym człowiekiem. Znam też co nieco Czechy, gdzie
dość naturalną reakcję na pytanie nieznajomego jest
zachęcający uśmiech. Dlatego przy słabej znajomości
tutejszego języka trudno mi było przez długi czas poro-
zumieć się, gdyż Węgrzy są o wiele oszczędniejsi w
gestykulacji, są dość poważni i skoncetrowani na tym,
co im taki obokrajowiec próbuje powiedzieć, o co zapy-

tać, ale na ich twarzy trudno wyczytać jakąś reakcję.
Miałam nawet takie myśli: „Oni mnie chyba nie
lubią”. Nie ułatwiają obcokrajowcowi komunikacji.
Mój kłopot z węgierskim dotyczy raczej pewnych
zwyczajów – nazwijmy to okołojęzykowych, strategii
niewerbalnych!
GP: W jakim języku komunikujecie się z mężem?
LV: Początkowo rozmawialiśmy z mężem po polsku.
Później zarządziłam, iż każdy będzie mówił w swoim
języku, gdyż inaczej ja nigdy nie nauczę się czeskie-
go i będę świecić oczyma przed rodziną Tomasza. 
GP: Jak z wielojęzycznością w rodzinie radzą sobie
dzieci? Jaki język przeważa?

LV: W naszym domu równolegle współistnieją polski i
czeski. Dzieci, zwłaszcza starszy, pięcioletni Wojtek do
każdego z nas mówi w jego własnym języku. Natalka
jeszcze bardziej to wszystko miesza, wtrąca też od jakie-
goś czasu sporo słów węgierskich, gdy nie zna ich odpo-
wiednika w żadnym z „domowych” języków. Choć – jak
mi się wydaje – przeważa u niej polszczyzna. Wojtek ma
już dość dużą świadomość językową i w podobnej sytu-
acji pyta się, jak to jest po polsku/czesku. Początkowo
dla Wojtka było to na tyle trudne, że na placu zabaw,
chcąc się bawić z innymi dziećmi, przestał próbować do
nich mówić jak do tej pory w znanym sobie dialekcie
polsko-czeskim, próbował głównie gestykulować i uży-
wać dźwięków typu: „e, e”. Po tego typu zachowaniu,
mimo sprzeciwu męża dopięłam swego i Wojtek poszedł
do małego, prywatnego przedszkola na kilka godzin
dziennie. A żeby to jeszcze bardziej skomplikować,
Natalka uczy się też w przedszkolu dość intesywnie języ-
ka angielskiego. Przez lato z tatą w Czechach stali się
fanami Cartoon Network w oryginalnej wersji językowej,
Natalki dyżurnym wyrażeniem przez lato było: „It's not
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Gdy pięciolatek zna „tylko” 3 języki obce...
czyli rzecz o wielojęzycznej rodzinie w Kraju Bratanków...



Celem zajęć przedszkolnych jest zaz-
najomienie dzieci z polską kulturą,
tradycjami narodowymi i rodzinnymi

oraz obyczajami stwarzając dzięki temu
możliwość bogacenia i rozwijania języka
polskiego. 

Tematyka zajęć jest ściśle związana z
aktualną porą roku, świętami, wydarze-
niami takimi, jak na przykład Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, święta Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, Świętego Miko-
łaja, tradycje karnawałowe. Święta naro-
dowe są okazją do zapoznania dzieci z pol-
skimi legendami, symbolami narodowy-
mi.

Przedszkole działa z myślą o dzieciach w
wieku od 2,5 do 7 lat. Program przedszko-
la uwzględnia zarówno zróżnicowanie wie-
kowe wychowanków, jak i poziom rozwoju
psycho-fizicznego. Zajęcia odbywają się w
każdą sobotę w godzinach od 9:30 do
12:30. Każde z tygodniowych zajęć stano-
wi określony blok tematyczny (np. dary
jesieni, ulubione zabawki, zdrowie). W ra-
mach każdego bloku realizowane są nas-
tępujące zajęcia:
- plastyczne: malowanie, kolorowanie,
lepienie z plasteliny, masy solnej, piecze-
nie,
- muzyczne: nauka piosenek z akompania-
mentem fortepianu, zabawy w kole, wy-
grywanie 

piosenek na instrumentach perkusyjnych
i melodycznych,
- ruchowe: zabawy z przyborami gimna-
stycznymi (woreczki, koła, piłki), zabawy
zręcznościowe, zabawy naśladowcze,
- dydaktyczne: rozwijające mowę, posze-
rzające słownictwo polskie.

Zajęcia przedszkolne odbywają się w
siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kultu-
ralnego im. J. Bema i są nieodpłatne. Pro-
wadzone są przez panie: Małgorzatę

Juhasz, Małgorzatę Pietrzyk i Annę
Lang. Wszystkie panie mają wykształ-
cenie pedagogiczne.      

inf. wł.

Zadanie realizowane 
w ramach zlecenia 

przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą w 2011 r.
dzięki pomocy Fundacji „Pomoc

Polakom na Wschodzie”.

funny!”. Wojtek z jakiegoś powodu twierdzi, że angielski
jest fuj, natomiast chciałby znać niemiecki. Ostatnio z
żalem skonstatował, że zna „tylko trzy języki”.

GP: Większość Polaków na Węgrzech wybiera
Budapeszt, Wy postawiliście na mniejszą miejscowo-
wość, dlaczego?
LV: Zastanawiając się nad miejscem zamieszkania na
Węgrzech, dochodzę do wniosku, że choć oczywiście
pod wieloma względami Budapeszt oferuje morze prze-
różnych możliwości, dobrze się stało, że trafiliśmy do
Szegedu. Początkowo bywało trudno, ale gdyby właśnie
nie te trudności, głównie wynikające z mojej nieznajo-
mości „języka tubylców”, być może nigdy nie nauczyła-
bym się węgierskiego otoczona wieloma innymi obco-
krajowcami, nie czując fizycznego musu, by opanować
ten niełatwy język. A tak z chorymi dziećmi u lekarza
musiałam się jakoś dogadać, bowiem bardzo wielu z
nich nie chciało ze mną rozmawiać po angielsku (choć
później często okazywało się, że władają całkiem nieźle
tym językiem, najczęściej lepiej, niż ja węgierskim).
Podsumowując, choć wciąż jeszcze wiele się muszę
nauczyć, dostaję już nawet oferty pracy, przy której nie-
zbędna jest znajomość języka węgierskiego, co mnie
bardzo podbudowuje! Aktualnie, po półrocznym poby-
cie w stolicy, wracam do Szegedu, gdzie zaczynam pracę
na stanowisku kierownika projektów tłumaczeniowych.
GP: Jakie macie plany na przyszłość, czy Węgry są już
docelową przystanią?
LV: W Czechach nigdy właściwie nie mieszkaliśmy razem
na stałe, jednak tam właśnie rodziły się nasze dzieci,
tam spędzamy zawsze sporą część wakacji i obowiązko-
wo Wielkanoc bądź Boże Narodzenie. Skłaniamy się też
raczej ku temu, iż będzie to kiedyś kraj naszego stałego

zamieszkania. 
GP: Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku, Boże
Narodzenie. Jak wygląda mieszanie się tradycji świą-
tecznych w waszym domu?
LV: Dom, święta, tradycje... Póki co, nasz dom jest w róż-
nych miejscach, tak naprawdę, gdzieś pomiędzy tymi
wszystkimi miejscami, gdzie pomieszkujemy. Jeszcze
nigdy się nie zdarzyło, byśmy spędzali święta tylko my i
dzieci. Dzielimy to między dziadków polskich i dziadków,
czy już teraz tylko dziadka z Czech. Także przyjeżdżamy
tak trochę „na gotowe”. Co do polskich tradycji nie ma
więc co się rozwodzić, co do czeskich – żadnych tam 12
potraw na stole. Zwykle jest karp smażony i identyczna
jak w Polsce sałatka ziemniaczana z majonezem, może
tylko nie kroi się składników tak drobno jak w Polsce, ot
różnica. Poza tym, zupa rybna, jako że po prostu lubimy
tę zupę – w końcu mieszkamy już piąty rok w niekorono-
wanej stolicy zupy rybnej, halászlé! Będąc w Czechach
przygotowujemy ją na wigilię. Jako że teść jest osobą
dość religijną, można się w jego towarzystwie wybrać na
pasterkę do kościoła na wzgórzu (rodzina Tomasza
pochodzi z rejonu niskich gór, niedaleko granicy ze
Słowacją, do Żyliny jest ok. 60 km). Choinka, prezenty –
tyle, że w Czechach przynosi je maleńki Jezus – Ježišek,
także w rodzinach deklarujących się jako stuprocento-
wo ateistyczne.
GP: Dziękując za wywiad, życzę Wam wszystkiego naj-
lepszego, a Wojtkowi i Natalce, aby w przyszłości znali
„tylko” pięć języków.

Tatiana Szypulska
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Wdziejach Europy polsko-węgier-
ska przyjaźń jest zjawiskiem
wyjątkowym. Wielokrotnie

powtarzane, funkcjonujące w kultu-
rze polskiej i węgierskiej popularne
przysłowie na temat relacji naszych
narodów zawiera w sobie dużo praw-
dy. Przez wieki nasze narody łączyły
koligacje królewskich rodów, walka o
wspólne ideały, o wolność i niepodle-
głość, opór wobec totalitarnej wła-
dzy. Co jeszcze bardziej osobliwe,
wydaje się, że wzajemna sympatia
obu narodów jest zarówno efektem
dążeń politycznych, jak i odczuciem
całkiem powszechnie podzielanym
przez zwykłych ludzi. 

Palec Boży – tak skomentowało
wielu ludzi, zarówno na Węgrzech,
jak i w Polsce fakt, że nasze kraje
akurat po sobie pełniły prezydenturę
w Radzie Unii Europejskiej.

Przypomina to początek europej-
skiej historii naszych zażyłych sto-
sunków. Jakby się ponownie spełniło
proroctwo XV-wiecznego kronikarza
polskiego – Jan Długosz przecież,
jako pierwszy mówił świadomie o
przyjaźni obu naszych narodów i

sformułował wynikające z tego faktu
przykazania moralno-polityczne.

Końcem listopada br. ukazał się 6 nu-
mer „Zeszytów historycznych” przygo-
towywanych przez redakcję „Głosu Po-
lonii”, który zatytułowaliśmy „I do sza-
bli, i do szklanki – i palec Boży...” Tym
razem dotyczy on spraw polsko-węgier-
skiej przyjaźni w różnych okresach
czasu i różnych uwarunkowaniach. W
pierwszej części mamy do czynienia z

zapisem tego, nad czym przez wiele
lat pracował historyk Endre László
Varga, a są to materiały i dokumen-
ty do historii wojskowych stosunków
węgiersko-polskich w latach 1918-
1919. Praca kwalifikująca się na uzu-
pełnienie luki w historiografii, to
materiał młodego badacza Tibora
Gerencséra, który prezentuje odz-
wierciedlenie wojny polsko-bolsze-
wickiej w prasie węgierskiej. Druga
zaś część stara się naświetlić niektó-
re wydarzenia, które łączyły nasze
narody w dziejach obecnej doby,
mianowicie o roku 2011, kiedy
Węgry i Polska jak gdyby wspólnie
pełniły obowiązki prezydentury w
Radzie Unii Europejskiej. Przegląd
ten ubogacił swoimi przemyśleniami
Ambasador RP na Węgrzech Roman
Kowalski. Śmiało więc możemy
stwierdzić, że jesteśmy bratankami
„i do szabli, i do szklanki” również w
UE!

Bożena Bogdańska-Szadai
Attila Szalai

3listopada na cmentarzu w Isaszegu
pożegnaliśmy naszą polonijną Kole-
żankę, śp. Magdalenę Dąbrowską-Já-

kocsné. W ostatniej ziemskiej drodze to-
warzyszyli jej najbliżsi, rodzina z Węgier i
Polski, przyjaciele, przedstawiciele władz
Isaszegu – miasteczka, w którym mieszkała
– delegacja łączącego Isaszeg umową o
partnerskiej współpracy polskiego Bojano-
wa, członkowie Polskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech, w
którym aż do chwili śmierci pełniła funkcję
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Pochowana została w obrządku rzymsko-

katolickim, a modlitwom w językach węgier-
skim i polskim przewodniczyli proboszcz
miejscowej parafii József Gulyka oraz pro-
boszcz Polskiej Parafii Pesonalnej na Węg-
rzech Karol Kozłowski SChr. 

Magda odeszła od nas w sile wieku. Miała zaledwie 61 lat. Z
oddaniem kochała Polskę i Węgry tak wiele czyniąc dla zawiązy-
wania i kultywowania polsko-węgierskich kontaktów. Śmierć Jej
jest ogromną stratą dla PSK im. J. Bema, w którym była moto-
rem wielu poczynań służących dobru tej organizacji. Kochała
ludzi i zawsze starała się im pomagać. Miała wśród nas wielu
przyjaciół. Na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Koleżanki i Koledzy z „Bema” 

Oto fragmenty mowy pożegnalnej prezes
PSK im. J.Bema Haliny Csúcs wygłoszonej
podczas pogrzebu Magdy Dąbrowskiej na
cmentarzu w Isaszegu: 

Długo zachowam w pamięci Twój głos w
słuchawce „Magda Dąbrowska”, a następ-
nie pytanie „W czym mogę pomóc?” Ale to
nie był szablon, w którym nie czeka się na
odpowiedź... Naprawdę pomagałaś. Bardzo
kochałaś swoją rodzinę. Nigdy nie mówiłaś
o córkach Marian czy Melinda, tylko
Marianka i Melindka... i temat nie do wy-
czerpania to wnuki. Moc radości ale i prob-
lemów, ale dla Ciebie nie było sprawy nie
do załatwienia. 

Jak bardzo bliskie były Ci sprawy sto-
warzyszenia, a szczególnie ludzi w nim
zrzeszonych. Należało im pomóc. A Twoją
pasją była współpraca polsko-węgierska

Isaszegu i Bojanowa. Jak bardzo lubiłaś tam jeździć, mówiłaś o
tym tyle ciepłych słów. Miałaś tak wiele pomysłów na dalszą
współpracę i energii na ich realizację. I nasze ostatnie, tak nie-
dawne spotkanie w „Bemie”, długo rozmawiałyśmy, a wychodząc
– już w drzwiach – powiedziałaś „Wiesz, na mnie zawsze możesz
liczyć”. Magdo, żegnając Cię dziękuję za wszystko co dla nas zro-
biłaś, za to, że z nami byłaś... Spoczywaj w pokoju!
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Pożegnanie Magdaleny Dąbrowskiej

Nowy Zeszyt Historyczny: 
„I do szabli, i do szklanki” 
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Ani się obejrzałam, mija w tym roku
trzydzieści lat od mojego wyjazdu z
Polski... Był koniec grudnia, stan

wojenny. Mama przestrzegała mnie: 'nie
wyjeżdżaj teraz i nie wysyłaj niczego kole-
ją, bo nie wiadomo, czy przesyłka nie zgi-
nie gdzieś po drodze!'. Oczywiście, nie
posłuchałam jej przestrogi. Z natury
byłam raczej uparta i robiłam to, co uwa-
żałam za stosowne, rzadko stosując się do
rad i ostrzeżeń bliźnich. Byłam przy tym
zakochana, a więc racjonalne myślenie nie
wchodziło w grę. Opuściłam kraj legalnie,
pociągiem, jako żona obywatela Węgier.
Zabrałam ze sobą jedną walizkę z osobi-
stymi rzeczami, a resztę dobytku składa-
jącego się z wersalki, książek, pamiątek i
odzieży, zapakowałam w drewniane skrzy-
nie zrobione na zamówienie i wysłałam je
koleją do Budapesztu. Skrzynie dotarły na
miejsce bez uszczerbku, choć znacznie
później, niż ja. 

O innej okrągłej, tegorocznej rocznicy,
przypomniała mi kilka dni temu moja
przyjaciółka – rówieśnica. Zaśpiewałyśmy
sobie: „Czterdzieści lat minęło″. Niestety,
nie w kontekście naszych urodzin, ale
czasu, który upłynął nam... od matury!
Stwierdziłyśmy zgodnie, że dziś pewnie
nie zdałybyśmy egzaminu dojrzałości ani z
polskiego, ani z matematyki, ale pocieszy-
łyśmy się, że na pewno dałybyśmy sobie
radę z angielskim! 

Szokujące są dla mnie te rocznice, bo
rzeczywiście kolejne dziesięciolecia minę-
ły, jak z bicza strzelił... Choć przy tym w
duszy czuję się tak samo młoda, jak w
czasach szkolnych. Z tyłu liceum, z przo-
du muzeum – tak mogliby powiedzieć o
mnie młodzi ludzie i wcale nie miałabym
do nich pretensji, bo kiedy sama byłam
młoda, uważałam ludzi czterdziestoletnich
lub nawet młodszych, za starych... Dziś
nawet w psychologii wiek podeszły prze-
sunął się z 60 do 65 lat, co jest całkiem
zrozumiałe.

Okres świąteczno-noworoczny jest dla
mnie zawsze okresem zwolnienia tempa
życia i refleksji nad czasem minionym.
Muszę przyznać, że nie tylko od święta,
ale również na co dzień staram się zwal-
niać, jak mogę: pracuję w niepełnym wy-
miarze godzin, mam więc czas na relaks i
nabranie oddechu przed kolejnym tygo-
dniem pracy. Często słyszę komentarze:
'Tobie to dobrze, masz wolne piątki'.
Ludzie zapominają, że zrezygnowałam z
części dochodu, aby prowadzić zbalanso-
wany tryb życia, że w związku z mniej-
szym dochodem, muszę uważać, jak
wydaję pieniądze. Przypomina mi się, jak
w dzieciństwie jedna z sąsiadek powie-
działa do mojej mamy przed świętami:
„Pani to dobrze, pani ma już okna umyte″.
Nie mieliśmy służącej, mama myła okna
sama...

Cieszę się, że wigilia w tym roku

wypadnie w sobotę, ponieważ będę miała
czas na spokojne jej przygotowanie. W
tym roku zaprosiłam na ten wieczór kole-
gę mojego syna, Australijczyka, którego
rodzeństwo jest poza Brisbane, a rodzice
wyjechali na stałe do Europy (tak, tak,
Australijczycy też czasem emigrują do Eu-
ropy, nie tylko Europejczycy do Australii!).
Na stole wigilijnym, zgodnie z tradycją,
położę jedno dodatkowe, symboliczne na-
krycie. W wigilię Bożego Narodzenia zaw-
sze wspominam rodzinę i przyjaciół, któ-
rzy są daleko, albo których już nie ma i
łamię się z nimi w myślach opłatkiem. W
tym roku wspominać będę szczególnie
ciepło Leszka, mojego przyjaciela z Wroc-
ławia, który w grudniu każdego roku przy-
syłał mi pięknie ilustrowane świąteczne
listy i załączał do nich swoje artykuły, dru-
kowane w „Semper Fidelis″, piśmie
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich. Mój przyjaciel,
po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł w
tym roku do krainy cieni. Kiedy do niego
telefonowałam kilka miesięcy temu,
powiedział: „cierpię, bo nie mogę już
pisać, a miałbym jeszcze wiele do powie-
dzenia...″. Odpowiedziałam mu, że napi-
sał i tak bardzo dużo, od serca i utrwalił
swoją przeszłość i rodzinne tradycje ze
Lwowa.

Nasuwa mi się w tym miejscu reflek-
sja, że żyjemy tak długo, jak długo żyje
pamięć o nas. Dlatego uważam, że powin-
niśmy częściej myśleć o tym, jak pomóc
bliźnim, co po sobie pozostawić, a nie
koncentrować się na tym, czego nam bra-
kuje, co powinniśmy kupić, zgromadzić,
skonsumować... Sama mam problem z
gromadzeniem, zwłaszcza książek. Bez
problemu potrafię pozbyć się ubrań, ale
ciężko mi jest rozstać się z książkami i
ciężko przejść obojętnie obok księgarni.
Choć smutne jest w Australii, jak pewnie i
na całym świecie, zjawisko zamykania
księgarń. W ich miejsce otwierane są
kolejne jadłodajnie lub na przykład sklepy
zabawkowe – jednych i drugich i tak już
jest u nas za dużo. 

Moja mama powiedziała mi niedawno
przez telefon, że brakuje jej mnie, kiedy
robi porządki w szafach i oddaje biednym
to, czego nie używa i co ma w nadmiarze.
Powiedziałam jej, że bardzo miło wspomi-
nam te nasze akcje porządkowe i że sama
też mam sporo do „upłynnienia″. Niestety,
nie mogę spotykać się z mamą co roku,
ale na szczęście możemy często rozma-
wiać przez telefon. Wymyśliłam sobie, że
w okresie świąteczno–noworocznym urzą-
dzę dla znajomych imprezę połączoną z
pozbyciem się z domu zbędnych rzeczy, a
tym samym sprowokuję ich do podobnych
działań. Może nawet połączę tę imprezę z
30-leciem pobytu na emigracji?
Uświadamiam sobie, że sporo moich zna-

jomych rodaków przyjechało do Australii

właśnie 30 lat temu...
Kupujemy, gromadzimy, śpieszymy się...

Napisałam kiedyś taki wiersz – refleksję
przedświąteczną:

Najlepszy prezent pod choinkę

Memento mori
dokąd się śpieszysz
wszyscy zmierzamy w tym samym kie-
runku

za czym gonisz – po co gromadzisz –
kogo oszukujesz 
kogo obmawiasz – komu nie wybaczyłeś –
dla kogo nie masz czasu

nieważne czy wierzysz 
w kolejne odrodzenia czy w sąd ostatecz-
ny

ważne abyś był gotowy

Na pytanie: 'co autorka wiersza miała na
myśli, pisząc: 'ważne, abyś był gotowy',
odpowiadam, że miałam na myśli goto-
wość do życia – bez chciwości, bez chęci
podstawiania nóg jeden drugiemu. 

Przychodzą mi na myśl dwa humory-
styczne określenia: 'Społeczeństwo dzieli
się na młodych gniewnych i starych obra-
żonych' oraz: 'Gdyby wszyscy wiedzieli,
co inni o nich mówią, nikt by z nikim nie
rozmawiał'. Życzmy sobie, żeby gniewów,
obrażania, obmawiania, było w nadcho-
dzącym roku jak najmniej, żebyśmy sza-
nowali się nawzajem i żyli pogodnie, z
umiarem we wszystkim, w zgodzie z wła-
snym sumieniem, bez zbytniego pośpie-
chu. I żebyśmy wygospodarowali czas na
napisanie kartek świątecznych i na odwie-
dzenie rodziny i znajomych, albo przy-
najmniej na telefoniczny lub komputero-
wy kontakt z nimi. Bo cóż może być bar-
dziej wartościowym prezentem, niż czas,
który sobie poświęcimy, a który mija bez-
powrotnie... 

W ubiegłym roku jeden z moich kolegów
zrobił mi zdjęcie, które wysłałam kompu-
terowo do znajomych, wraz z życzeniami
świątecznymi. Życzenia te, aktualne co
roku, przytaczam poniżej. Moje zdjęcie,
nieco teatralne, zrobione było przed pój-
ściem na party urodzinowe w stylu retro. 

Siedem życzeń głównych
•żebyśmy mieli dach nad głową i co nieco
w lodówce
•żebyśmy dzielili się tym, co mamy i byli
obdarowywani tym, na co zasłużymy
•żebyśmy widzieli sens tego, co robimy
•żebyśmy otaczali się życzliwymi ludźmi
•żebyśmy kochali i byli kochani
•żebyśmy głośno i odważnie wypowiadali
swoje myśli
•żeby nam sie nie przelewało (w base-
nach też) i nie przewracało (w głowach
też).

Maria Agoston
Brisbane, Australia



Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
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Városliget fasor 16.
tel.: 413-8200

Wydzia³ Konsularny
1068 Budapest, 

Városliget fasor 16.
tel.: 413-8200

Ogólnokrajowy Samorz¹d 
Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech
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tel./fax: 261-1798

Sto³eczny Samorz¹d 
Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech
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Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
im. J. Bema na Wêgrzech
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Stowarzyszenie Katolików Polskich
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1103 Budapest, Óhegy u. 11.
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Polska Parafia Persolnalna na Wêgrzech
1103 Budapest, Óhegy u. 11.

tel.: 431-8414

Szko³a Polska im. S. Petőfiego
przy Ambasadzie RP

1025 Budapeszt, Törökvész út 15.
tel./fax: 326-8306 

Ogólnokrajowa Szko³a Polska 
na Wêgrzech

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-2748

Muzeum i Archiwum 
Wêgierskiej Polonii

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 260-8023

Instytut Polski
1065 Budapest, Nagymező u. 15.

tel.: 311-5856   fax: 331-0341

Polskie Przedstawicielstwo Turystyczne
Oddzia³ w Budapeszcie

1075 Budapest, Károly krt.11
Tel. 2697809

Program radiowy:
Redakcja Polska „Magyar Rádió” RT

1800 Budapest, Bródy S. 3-5
„Magazyn Polski” – emisja 

w ka¿d¹ sobotê (13.30-14.00) 
pr. MR4 (fale œrednie 873 i 1188 kHz)

oraz z: www.radio.hu

Polonijna strona internetowa:
www.polonia.hu

Kwartalny dodatek miesiêcznika “Polonia
Wêgierska”, finansowany przez Fundacjê na
rzecz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych,

wspomagany finansowo przez Fundacjê
“Pomoc Polakom na Wschodzie” ze œrodków

Senatu RP
A Polonia Wêgierska negyedévi melléklete, 

főtámogató: a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány, további támo-

gató:LK Szenátus és a  
“A Keleten Élő Lengyelekért” Alapítvány

Pismo za³o¿one przez Polskie Stowarzyszenie
Kulturalne im. Józefa Bema na Wêgrzech,

Prezes Stowarzyszenia: 
Halina Csúcs

Alapította a magyarországi Bem József Kulturális
Egyesület, az Egyesület Elnöke: 

Halina Csúcs
Wydawca: 

Ogólnokrajowy Samorz¹d Mniejszoœci Polskiej 
Kiadja: az Országos Lengyel Kisebbségi 
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KONTAKTY

Jerzy Kochanowski

Informacje Konsularne
Fundusze polonijne w 2012 roku 
Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzej-
mie informuje, że w 2012 r. będzie kontynuowana forma
wydatkowania funduszy polonijnych w ramach konkursu projektów
zgłaszanych przez placówki. Działania mogą być wspierane w ramach
czterech funduszy polonijnych:
1/ Szkolnictwo polskie za granicą.
2/ Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju.
3/ Kultura i sztuka oraz pozostała działalność.
4/ Opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Środki w ramach funduszy polonijnych mogą być przyznane po wystąpieniu
Referatu na realizację projektu. Akceptacji projektów dokonuje zespół ds.
analizy projektów w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami środki z funduszy polonijnych mogą być przez-
naczone na zakup materiałów, usług, ale nie można z nich pokrywać
wydatków stricte inwestycyjnych, konsumpcji itp. Ilość dostępnych środków
jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje przede wszystkim jakość, ale i
kolejność zgłoszeń – do wyczerpania środków.

WAŻNE TERMINY:
Informujemy, że 30 listopada 2011 r. upłynął termin do kiedy placówka
mogła przesłać do MSZ wnioski dotyczące projektów, które będą realizowane
w I kwartale przyszłego roku. Wnioski o wsparcie z funduszy konsularnych
projektów na II kwartał 2012 r. powinny być nadesłane do konsula
najpóźniej do 15 lutego 2012 r., a wnioski o wsparcie projektów na 
II półrocze przyszłego roku do 15 maja 2012 r.

Dementi: 
Redakcja uprzejmie przeprasza panią Agatę Zajegę i naszych czytelników za
błąd, który wkradł się na s. 24  106. numeru „Głosu Polonii,” gdzie mylnie
informowaliśmy, że w uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w
Szentendre uczestniczył ambasador RP na Węgrzech pan Roman Kowalski, a
nie I radca tej Ambasady, kierownik Wydziału Polityczno–Ekonomicznego,

pani Agata Zajega.  
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