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Przyjaźń nie jest kokietą
Ogniem i mieczem na Węgra
Teraz już może być tylko lepiej
Prima aprilis na czerwonej skale
I do szklanki, i do szklanki
Prawo do posiadania dowodu osobistego
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Ważne wydarzenia minionej kadencji

Festyn Przyjaźni przy pomniku gen. J. Bema w Budapeszcie

Prezes PSK im. J. Bema dr Csúcs Lászlóné Halina z rąk prezydenta
RW Pála Schmitta otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Węgier

Bemowskie maluchy z „Wiolonką i Bemolkiem”

Budapeszteńska prezentacja Podkarpacia

Alex Szilasi, wybitny węgierski pianista gościem bemowskiego
salonu

„Polskie lato, węgierska jesień” –Z. Kunert– autorka
i bohaterowie filmu
w „Bemie”

Na okładce pomnik św.
Władysława w Kisvárda

Bożena BogdańskaSzadai – naczelna
„Głosu Polonii” i
Andrzej Wesołowski
bemowski senior w
2012 roku zostali laureatami narodowościowej nagrody Premiera RW

„Głos Polonii” w 2011 r. wśród
sześciu najwyżej ocenionych
pism polonijnych na świecie

Fot. BBSz. i B. Pál

Tarnów 2013 Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni

Mauzoleum gen. J. Bema

Prezydenci RW János Áder i RP Bronisław Komorowski

Uroczystość w Parku Strzeleckim

Fot.: R. Jaworski i www.prezydent.pl

Tablica w Parku Strzeleckim

BWA

Prezydenci Polski i Węgier otrzymali kopie przywilejów
miejskich

Witraż św. Władysława w Kościele Polskim w Budapeszcie

fot. B. Pál

Doroczne święto Polonii
29 czerwca w Budapeszcie odbędzie się doroczne święto węgierskiej Polonii, obchodzone tradycyjnie w dniu jej patrona, św. Władysława – wnuka Mieszka II, po matce
Polaka, a po ojcu Węgra, należącego do grona polsko-węgierskich świętych. Słynny
kronikarz Gall Anonim odnotował, że „pod względem obyczajów i stylu życia stał się
niejako Polakiem”. Od 1996 roku św. Władysław jest oficjalnym patronem Polaków
żyjących na Węgrzech. Nie bez przyczyny, bo reprezentował to, co dla obu naszych
narodów najistotniejsze.
Program tegorocznych obchodów Dnia Węgierskiej Polonii:
godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystej mszy świętej w Kościele Polskim
(Budapest X. Óhegy u. 11.)
godz. 12.00 – otwarcie wystawy na 15-lecie Muzeum i Archiwum WP
(Budapest X. Állomás u. 10.)
godz 13.30 – koncert galowy połączony z uroczystością wręczenia nagród
św. Władysława i „Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii”
(Budapest X. Előd u. 1. Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ – KÖSZI)
W dniu 28 czerwca w ramach obchodów święta patrona węgierskiej Polonii w Muzeum
i Archiwum WP (Budapest X. Állomás u. 10.) odbędzie się polsko-węgierska
konferencja naukowa nt. „15 lat działalności Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii”.
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Drogi Czytelniku!
ato. Czas skłaniający do refleksji nad wolnością i przyjaźnią. Gdzie
nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie ma przyjaźni, zarówno
między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej, również
takiej jak nasza polonijna.

L

Przyjaźń można porównać do zapalonego płomienia, który oświetla
ciemne strony życia, roznieca iskrę do działania, stwarza poczucie bezpieczeństwa i nigdy nie parzy.
Rozważnie stawiajmy kroki, kroki wolności i przyjaźni, aby ślady, które
dzisiaj zostawiamy jaśniały, żeby ten świat był trochę lepszy. Przez nas.
Dzięki nam.

Do Bema przyłączył jego adiutant Petőfi ....................9
Dzień Węgierski w Katowicach ..................................10
Zamordowani Węgrzy przez Sowietów
(A. Szalai)........................................................................11
Budapeszteńska pamięć katyńska ........................12-13
Emlékezés a Katyń-i áldozatokra ...............................13
Furaż Pegaza (ABRA) ..............................................14-15
Ogniem i mieczem na Węgra
(A. Szalai) .................................................................16-17
Határtalanul (T. Trojan) .................................................18

Niebawem koniec czerwca, a więc czas świętowania Dnia św.
Władysława, patrona nas – osiadłych na Węgrzech Polaków. Czas podsumowań, ocen i nadziei, ale także czas aby spróbować tak bardziej po
ludzku, w poczuciu wolności i przyjaźni okazywać twórczą miłość do
siebie i naszej małej ojczyzny.
Bożena Bogdańska-Szadai

Węgier członkiem zagranicznym PAU .......................19

Kedves Olvasóink!

Odeszli od nas .............................................................22

yár van. Kellő idő, hogy a szabadságról és a barátságról elmélkedjünk. Ahol nincs szabadság, ott nincs szeretet, és nincs barátság
sem; se a családtagok, se a nemzetközösség tagjai között, legyen
az akár oly' kicsi, mint a mi itteni lengyel közösségünk.

Kontakty .......................................................................22

N

A barátságot egy gyertyalánghoz is hasonlíthatjuk, amely reménységgel
világítja be az élet sötét oldalát; a tevékeny szeretet szikráját indítja fel,
biztonságérzetet nyújt, de sohasem éget.
Járjunk körültekintően a szabadság és szeretet lépéseivel - úgy lépkedjünk előre, hogy a magunk mögött hagyott nyomok beragyogják utunkat,
ezzel talán egy kicsit jobbá téve a világot is. Általunk. Nekünk köszönhetően.
Lassan a végéhez közeledik a június, de számunkra, az itt letelepült
lengyeleknek ez az ünneplés ideje, hisz közeleg patrónusunk, Szt. László
napja. Egyúttal az összegzések, az értékelések és reménységek időszaka
ez, de talán legfőbbképp a próbatétel ideje, hogy végre megpróbáljuk egy
kicsit emberibb módon – a szeretet és a barátság szellemében – kifejezni
kis hazánk és egymás iránti kreatív szeretetünket.
Bożena Bogdańska-Szadai

Sándor Dürr uhonorowany w Isaszeg .......................19
Prawo do posiadania dowodu osobistego –
Informacje konsularne .................................................20
Prima aprilis na czerwonej skale i ryż na szczęście
(M. Agoston) ...................................................................21

Informacje .....................................................................22
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„A lengyelek mindig számíthatnak a barátságunkra”
BESZÉLGETÉS BALOG ZOLTÁNNAL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉVEL
- A Magyarországon élő nemzetiségek a nemzet
és a közös magyar-lengyel kapcsolatokat, mint
részei, Miniszter úr hogyan látja a helyzetüket
adott esetben egy nagyobb létszámú nemzetiség.
ma?
Nagy eredményüknek tartom például Bem József
- Speciális a helyzetünk, mert a történelmi Maszellemiségének ápolását - maga a magyarországyarországon 1920 előtt a lakosság majdnem fele
gi Bem egyesület utal erre -, vagy a közös, „középnemzetiségiekből állt, a trianoni döntés után peeurópai” szentünk, Szent Adalbert tiszteletére
dig nagy részük – mondjuk úgy – a saját országáalapított egyesületet, illetve a lengyel iskolát. De a
ba került. Az itt maradók pedig – a szlovákok, az
lengyel költészet is jelen van hazánkban.
ukránok, a románok, sorolhatnám őket tovább –
Imponáló az is, hogy Lengyelországból már a
valójában szomszédos államok nemzetiségei. De
harmadik, magyarul jól beszélő nagykövetet
több száz éve hazánkban élő, nem közvetlen
küldték hozzánk. Így jobbá és hatékonyabbá vált a
szomszédjaink is vannak, ilyenek például a
kormányközi kapcsolattartás Magyarország és
lengyelek is – szomszédnak tekintjük egymást,
Lengyelország között. A katyń-i tragédiára való
akár van, akár nincs közös határunk.
emlékezésben is megértjük egymás fájdalmát.
Ők mindannyian a nemzet részei, ezt erősítjük
Nekem nagyon tetszik a modern, óbudai Katyń-i
az új Alaptörvényben is, hiszen abban sem „kimártírok emlékműve, mélyen kifejezi a katyń-i ersebbségekről” beszélünk már, hanem „nemzedőben történteket. Az óbudai megemlékezéseken
Szerkesztőségünk a Szent László Nap alkaltiségeknek” nevezzük őket. A magyar nemzetipedig szinte egyenlő a lengyelek és a magyarok
mából kérte meg Balog Zoltán minisztert,
ségpolitika pedig már régóta azt üzeni: „ha mi
aránya. Ez is mutatja, hogy a lengyelek nem egy
tájékoztassa olvasóinkat a hazai nemzetinagyvonalúan viszonyulunk az itt élő nemzetisé„gettókultúrában” élnek itt - nyilván a vegyes háségek mai helyzetéről, a kormány nemzetigekhez, akkor bízhatunk benne, hogy a határon
zasságok révén is –, kapcsolódnak a magyar társégpolitikájáról és intézkedéseiről, s értékelkívüli magyarokkal is hasonlóan bánnak”. Egyes
sadalomhoz és kultúrához. Ilyen szempontból is
je a magyarországi lengyelek közéleti- és
kulturális tevékenységét. Az általa vezetett
országokkal kölcsönös ez az elv, de olyan is van,
leszögezhetem: derűs, szép együttélésről beszélEmberi Erőforrások Minisztériuma felelős a
ahol még adódnak tennivalók.
hetünk.
nemzetiségi ügyekért is. A tárcavezető sze- Miért fontos, hogy jó nemzetiségpolitikája le- Fűzik személyes kapcsolatok a lengyelekhez, járt
mélyes lengyel kapcsolatairól is beszélt.
gyen a kormánynak?
már Lengyelországban?
Eredetileg református lelkész, nős és öt
- Elsősorban a Szent István királytól kapott örök- Hogyne, nagyon sokszor! Az én generációmnak
gyermek édesapja.
ségünk miatt. Ő azt vallotta, hogy az idegen néa lengyel Szolidaritás világa, a lengyelek, akik
pek gyarapítják az országot akkor, ha az abban
nem hagyták, hogy betörjék őket a kommunizmusélők és a más népek kultúrája találkozik egymásba, mindig nagy példakép volt. Nem felejtem el azt
sal. Azért is fontos, mert szeretnénk példát mutatni a szomszéd államoknak; ha a pillanatot sem, amikor az édesapámmal (református lelkész volt, én is az
itt lehetséges, akkor másutt is létezhet nagyvonalú nemzetiségpolitika. vagyok, ha nem politikusként dolgozom) a borsodi kis falunkban éppen
Harmadszor pedig a közös múltunk miatt, hiszen számos történelmi megpróbál- fűrészeltünk, amikor a rádióból meghallottuk, hogy Karol Wojtyłát megválasztottatásban együtt voltunk. Például az 1848-49-es forradalom és szabadságharc- ták II. János Pál pápává. Édesapám abbahagyta a munkát, és azt mondta: „Na,
ban is sokféle nemzetiség harcolt együtt, egy célért. Majdnem többen voltak, kisfiam, lehet, hogy megdől a kommunizmus!” Majd amikor megtudta, hogy II.
mint a „tiszta magyarok” – megemlítve Bem apót, a mi közös hősünket, vagy a János Pál pápa Lengyelországba utazik, elküldött oda, 19 -20 éves voltam akkor.
számos aradi vértanút. Az ország történelmére tekintettel is kötelezettségünk Szabadkoztam, hogy több millió lengyel lesz ott, és majd mindenki letérdel,
elismerni a nemzetiségek jogait.
nekem az olyan kellemetlen – mi reformátusok, ugyan nem tilos, de nem szok- Milyen konkrét intézkedésekkel segíti a kormány a hazai nemzetiségek ügyét? tunk letérdelni. Erre az édesapám azt válaszolta: „Menjél fiam, Lengyelország- Az egyik legfontosabb az önkormányzati rendszer. Az 1993-tól hatályos koráb- ban te is katolikus vagy, ha ott van a pápa!” Elmentem hát, és ez az esemény
bi törvény hozta létre e testületeket és az új, 2012-ben hatályba lépett új nemze- valóban egy nagyon szép, személyes élmény volt számomra.
tiségi törvény szerint, ha a népszámláláskor településenként legalább 30 fő
Később is többször jártam Lengyelországban, kapcsolatban álltam az ellenkimondja, hogy egy nemzetiséghez tartozik, s felállíthat egy önálló nemzetiségi zékkel, s egyházi kapcsolataim is vannak. Az egyik nagyon jó barátom Paweł
önkormányzatot, lehet megyei és országos önkormányzata is - szerintem nagy Cebula atya, aki évtizedekig Magyarországon élt és szolgált, tökéletesen meglehetőség.
tanult magyarul, csodálatos szentbeszédeket mondott. Még a templomába is
Nagy előrelépésnek tartom, hogy a 2014. évi országgyűlési választáson a meghívott előadást tartani, a miskolci minoritákhoz - vele együtt vettem részt a
nemzetiségek saját listán indulhatnak el parlamenti mandátumért. Mivel a parla- Szentatya temetésén.
menti képviselői létszámot majdnem a felére csökkentette az Országgyűlés,
Amikor meghalt II. János Pál pápa, akkor Orbán Viktor – aki Magyarországon
inkább csak a nagyobb (15-18 ezer szavazatra számító) nemzetiségek esélye- egyedüliként a legnagyobb pápai kitüntetés, a Nagy Szent Gergely Rend
sek. A kisebb létszámúakat, így valószínűleg a lengyeleket is, szószóló képviseli Nagykeresztjének birtokosa, amit reformátusként és akkor kapott, amikor már
majd a Parlamentben. A szószólói intézmény a mi kormányunk intézkedése, 2/3- nem volt miniszterelnök – nem kapott helyet a Szentatya búcsúztatására kiutazó
os törvénnyel fogadtuk el. A szószóló jogai egy dolgot kivéve megegyeznek a 25 fős magyar delegációban. Gyurcsány Ferenc volt akkor a miniszterelnök.
többi képviselőével; az Országgyűlés plenáris ülésén nem rendelkezik szavazaOrbán Viktor, a felesége és én így egyéni zarándokokként utaztunk ki a pápa
ti joggal. Egyébként a szószóló jogállása megegyezik a teljes jogú országgyűlési búcsúztatására, és ott találkoztunk Paweł atyával. 10 kilométert gyalogoltunk
képviselőjével. Így 2014-ben először a magyar történelem során lengyelül is meg együtt a temetésig. Viszont a Szentszék diplomáciája megtudta, hogy a tömeglehet szólalni a Parlament sorai között.
ben van egy pápai kitüntetésű zarándok, így odavittek minket II. János Pál pápa
- Az önkormányzati választáson is lehet majd egyaránt helyi és nemzetiségi kép- ravatalához, ahol egy órát imádkozhattam. A Szentatya temetése megrázó valviselőre szavazni?
lási élmény volt számomra. Az életében kétszer találkoztunk személyesen,
- Valóban, de mondhatjuk úgy is, hogy egy szavazattal többet adhat le a nem- egyszer egy audiencián beszélgethettem vele, s megismertem úgy is, mint egy
zetiségi hovatartozását megvallott választó, mert a nemzetiségi önkormányzati lengyel embert.
rendszer ugyan kapcsolatban áll a településivel, de autonóm módon működik.
Nekem és az én generációmból is sokaknak a lengyelség, a katolicizmus, a
- Hogyan értékeli Miniszter úr a magyarországi lengyelek közéleti és kulturális Szentatya és a Szolidaritás, mondjuk így, egy csokorban van. A lengyelek mindig
tevékenységét?
számíthatnak a barátságunkra, és bízom benne, hogy fordítva is így van!
- A lengyel egy hagyományos „kultúrnemzet”, kultúrközösségként élnek hazánkban. Határozottabban ápolják a saját kulturális, történelmi hagyományaikat,
Sárközi Edit
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„Teraz już może być tylko lepiej”
ROZMOWA Z PREZES PSK IM. J. BEMA DR CSÚCS LÁSZLÓNÉ HALINĄ
- Jest połowa czerwca 2013 roku, kończy się
kadencja obecnego zarządu stowarzyszenia. Jak
Pani ocenia ten czas z punktu widzenia prezesa
„Bema”?
- To zaszczyt i olbrzymia odpowiedzialność być
prezesem najstarszej, największej, najbardziej
znanej i uznanej na Węgrzech organizacji polonijnej, której głównym zadaniem jest pielęgnowanie polskiej tradycji, szerzenie polskiej kultury, opieka kulturalno-oświatowa nad dziećmi i
młodzieżą, nawiązywanie i pielęgnowanie przyjaźni z Węgrami, kontakty z Polską i Polonią na
świecie.
Odpowiedzialność za wewnętrzną strukturę i
działalność stowarzyszenia zgodne z oczekiwaniami władz, ministerstw itp. wydawałyby się
oczywistą powinnością, a w tej kadencji stały się
istną Kalwarią, grą nerwów, wstydu i poniżeń,
procesów sądowych, w których na obczyźnie
występował Polak przeciwko Polakowi...
To, że w takiej atmosferze, przy ogólnie panującym kryzysie gospodarczym pomimo wszystko w
jakiś sposób realizowaliśmy nasz program jest
niewątpliwie zasługą prężnego zarządu i Organu
Przedstawicielskiego, który nie tylko obradował,
ale także pracował. Zawdzięczamy to też
zwykłym bezfunkcyjnym członkom stowarzyszenia, mediom i życzliwym nam władzom
polskim i węgierskim, Ambasadzie RP w Budapeszcie i Departamentowi Narodowościowemu w
węgierskim MEMI. Bardzo sobie cenimy dobrze
układającą się współpracę z drugim co do
wielkości na Węgrzech stowarzyszeniem polonijnym jakim jest Stowarzyszenie Katolików
Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha czy
Stowarzyszeniem Węgierskich Absolwentów
Polskiego WAT-u. Doskonale współpracuje się
nam z proboszczem PPP na Węgrzech, SNP III,
V, XI, XVII dzielnicy Budapesztu.
Żałuję bardzo, że tak wiele czasu, energii i ner-

wów straciliśmy na bezsensowne i rujnujące
przepychanki, zafundowane nam przez osoby,
które nigdy nic konstruktywnego nie zrobiły, ale
jestem optymistką i wierzę, że prawda zwycięży i
stowarzyszenie z uporządkowaną dokumentacją i
wartościowym programem będzie służyć Polonii i
naszym węgierskim przyjaciołom.
- To prawda, że nie były to lata łatwe, ale przecież
pomimo to wydarzyło się kilka spraw ważnych.
- Też tak uważam. Organizowaliśmy tradycyjne
imprezy związane z polskimi tradycjami, świętami, a także te, wynikające z dbałości o zachowanie historycznych polsko-węgierskich stosunków. Były wystawy, zabawy, wieczorki,
spotkania, wycieczki, koncerty. Nie sposób tu je

wszystkie wymieniać, ale na podkreślenie zasługują organizowane przez nas
spotkania polskich i węgierskich absolwentów szkół wyższych, prezentacje
polskich regionów na Węgrzech. To
przecież w 2011 roku redakcja wasza
wydała 6 numer bardzo wysoko ocenionego przez fachowców „Zeszytu
Historycznego”, a także wówczas „Głos
Polonii” zdobył prestiżową nagrodę
Stowarzyszenia Polskiej Prasy Lokalnej,
które uznało wydawaną w naszym stowarzyszeniu gazetę za jedno z sześciu
najlepszych na świecie pism polonijnych. To dla nas ogromne uznanie.
Nareszcie doczekaliśmy się uporządkowania spraw administracyjnych, ale
niewątpliwie największą naszą dumą
jest coraz lepiej działające przedszkole i
Klub Matki Polki dla dzieci od 3 miesiąca do 3 roku życia. To mimo wszystko
dość sporo, a teraz – uważam – już
tylko może być lepiej!
- W bardzo wielu organizacjach polonijnych na świecie od pewnego czasu
trwa dyskusja: „nowatorstwo czy tradycja”?
Stowarzyszenie Bema obchodzi w tym roku 55lecie istnienia, a więc ma swoje doświadczenia w
tej sprawie.
- Sądzę, że nie możemy kurczowo trzymać się
starych form działalności stowarzyszenia, aczkolwiek w dalszym ciągu powinny one mieć prawo
bytu, ale nie one powinny być wiodącymi. Młodzi
ludzie nie mają czasu, ani nie widzą fantazji w
wielogodzinnym przesiadywaniu w stowarzyszeniu np. przy lampce wina czy herbatce. Uważam,
że właśnie z osobami młodymi należy organizować imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe,
adresowane do całych rodzin, a być może to
zachęci właśnie ich do brania w nich udziału.
Wydaje mi się, że jeszcze wciąż brakuje
odpowiedniej ilości imprez dla dzieci. Wyniki
ostatniego Spisu Powszechnego Ludności
wykazały, że na Węgrzech jest 7001 Polaków –
my uważamy, że jest nas dwukrotnie więcej, a
więc poważnym zadaniem stowarzyszenia jest
ożywienie działalności oddziałów terenowych i
być może powołanie nowych. Musimy więcej
uwagi poświęcać odpowiedniemu pijarowi, promowaniu naszej działalności. Reasumując,
potrzebne jest i nowatorstwo, i tradycja, tylko trzeba odnaleźć odpowiednie proporcje.
Proszę pozwolić, że raz jeszcze wszystkim
członkom „Bema”, naszym polskim i węgierskim
przyjaciołom i ludziom dobrej woli podziękuję za
współpracę.
Dbajmy o jedność, bo stara to prawda, że zgoda
buduje, a niezgoda rujnuje, a tym samym czego
jestem pewna, zyskamy na polepszeniu wizerunku Polaka na Obczyźnie.
- Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja „Głosu Polonii”
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„Przyjaźń nie jest kokietką”
Budapeszcie, naprzeciwko Domu Terroru, stoi
wymowny monument przypominający o czasach żelaznej kurtyny. Grube, żelazne
łańcuchy symbolizują skrępowaną wolność, a na boku
umieszczony jest cytat z Sándora Petőfiego „Będziemy
wolni czy niewolnikami?”. To pytanie jest ciągle aktualne w wymiarze indywidualnym, narodowym i międzynarodowym.
Świętując – hic et nunc (tu i teraz) – kolejny Dzień
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, warto zestawić te dwie
wartości: wolność i przyjaźń.
W tym miejscu należy postawić pytanie „Cóż to jest
wolność?”.
Wolność – według encyklopedii – może oznaczać
brak osobistego zniewolenia (więzienie, niewolnictwo,
praca przymusowa, porwanie), brak ograniczeń ze
strony władz (wolność słowa, wolność zgromadzeń) i
innych jednostek, a także zwyczajów społecznych i
warunków naturalnych.

W

ks. Leszek Kryża SChr.

Stary Sącz – św. Kinga

Prawdziwa wolność jest w człowieku „szczególnym
znakiem obrazu Bożego” (Sobór Watykański II, konst.
Gaudium et spes, 17).
Błogosławiony Jan Paweł II w refleksji na temat
ludzkiej wolności, posunął się jeszcze dalej: „Owszem,
można powiedzieć, że w pewnym sensie Bóg jest
«bezradny» wobec ludzkiej wolności. Rzec można, iż
Bóg płaci za ten wielki dar, jakim obdarzył tę istotę,
którą stworzył «na swój obraz i podobieństwo» (por.
Rdz 1, 26). Pozostaje wobec tego daru konsekwentny.
I dlatego staje wobec sądu człowieka, wobec uzurpatorskiego trybunału, który zadaje Mu prowokacyjne
pytania: «Czy to prawda, że Ty jesteś królem?» (por.
J18, 37), «Czy to prawda, że wszystko, co się dzieje w
świecie, w dziejach Izraela, w dziejach wszystkich narodów, zależy od Ciebie?» Wiemy, jaką odpowiedź dał
Chrystus na to pytanie przed trybunałem Piłata: «Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie» (J 18, 37). Ale w takim razie:
«Cóż to jest prawda? » (J 18, 38). I w tym miejscu

kończy się przewód sądowy
– ów dramatyczny przewód,
w którym człowiek postawił
Boga przed sądem swej
własnej historii. Z kolei zaś
wyrok nie zapada zgodnie z
prawdą. Piłat mówi: «Ja nie
znajduję w Nim żadnej
winy» (J 18, 38; 19, 6), a w chwilę później ogłasza:
«Weźcie Go i sami ukrzyżujcie!» (J 19, 6). Tak więc
wyrok człowieka na Boga nie opiera się na prawdzie,
ale na przemocy, na doraźnej koniunkturze. Czyż to
właśnie nie jest prawda dziejów człowieka, prawda
naszego stulecia? Ten wyrok współcześnie powtórzył
się w tylu trybunałach w ramach systemów totalitarnej
przemocy.”
Mówił też, że „chrześcijanin nie lęka się wolności,
przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób
twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia.
Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie
tylko przez Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest
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naszym powołaniem”.
Jaki jest związek pomiędzy wolnością a przyjaźnią?
Odpowiedź daje nam obrońca ludzkiej wolności, godności i solidarności – bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „Gdzie
nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie ma przyjaźni,
zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej czy też między narodami. Nie można
miłować czy żyć z kimś w przyjaźni przez przymus.
Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na działanie
miłości niż siły”.
Czy możliwa jest zatem przyjaźń bez poświęcenia?
Doskonale odpowiedział na to pytanie ks. Józef
Tischner twierdząc, że przyjaźń „sama przez się pragnie się poświęcać. Ona umiera przez poświęcenie, ale
również przez poświęcenie zmartwychwstaje”.
W tym duchu właśnie przyjaźń można porównać do
zapalonego płomienia, który z jednej strony oświetla
ciemne strony domu, pozwala poruszać się w jasnym
pomieszczeniu i ułatwia życie, a z drugiej ogrzewa
atmosferę, roznieca iskrę do działania, stwarza poczucie bezpieczeństwa i nigdy nie parzy. Oznacza to, że
przyjaźń nie jest kokietką grającą ludźmi i traktującą
ludzi jako łup zdobyty i do wykorzystania gotowy, lecz
jest dobrem bez pytań o korzyści. Z tej racji słusznie
śmieje się Cyceron z tych, którzy chcą mieć takich przyjaciół, „jakimi nie potrafią być sami, i wymagają od nich
tego, czego ze swej strony nie wyświadczają”, bo „jak
chcecie, żeby wam ludzie czynili, podobnie wy im czyńcie” (Łk 6, 31).
Każdy ma swój czas i konkretne zadanie do wykonania. Od nas zależy jak wykonamy zlecone nam zadanie.
Każda epoka stawia przed ludźmi inne wyzwania, nasi
przodkowie o wolność walczyli, a naszym zadaniem
jest dobre zagospodarowanie wolności.

Na koniec zacytuję słowa wypowiedziane w
Jarosławiu przez prezydenta Węgier przy pomniku
przyjaźni polsko-węgierskiej: „Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie. Jesteśmy dumni, kiedy wspominamy wspólnych królów, od Ludwika Węgierskiego do
Stefana Batorego i naszych wspólnych świętych.
Prawdziwym symbolem przyjaźni Polsko-Węgierskiej
są olbrzymie dwa dęby. Te dęby dalej się rozwijają i
mają nowe liście są dalej wplątane w siebie, czyli nasza
przyszłość też będzie wspólna. Jeszcze Węgry nie
zginęły. Boże pobłogosław Polskę”.
ks. Leszek Kryża SChr.
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Polsko-węgierski Tarnów
rezydenci Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski i Węgier János Áder
wraz z małżonkami wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w
Tarnowie. Wizyta głów państw rozpoczęła się od
wizyty w Parku Strzeleckim, gdzie odsłonięto
tablicę upamiętniającą to wydarzenie oraz postać
gen. Józefa Bema.
W 165. rocznicę Wiosny Ludów pod mauzoleum
gen. Bema, prezydentów Polski i Węgier powitał
w Tarnowie prezydent tego miasta, Ryszard Ścigała. Na pamiątkowej tablicy umieszczono napis:
„W Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Prezydent
Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski oraz
Prezydent Węgier János Áder w obecności
przedstawicieli obojga narodów w 165. rocznicę
Wiosny Ludów uczcili pamięć gen. Józefa Bema”.
Poniżej znalazł się podpis „społeczeństwo Miasta
Tarnowa”.
Po uroczystościach pod mauzoleum gen. Bema
obaj prezydenci z małżonkami wzięli udział w
otwarciu wystawy fragmentów „Panoramy
Siedmiogrodzkiej” ze zbiorów Muzeum Okręgowego i wpisali się do księgi pamiątkowej miasta.
Na wystawie zorganizowanej w nowej siedzibie
Galerii Miejskiej w Parku Strzeleckim po raz
pierwszy zaprezentowano dwa nowe fragmenty
Panoramy pozyskane przez muzeum w ostatnim
czasie. Prezydenci byli również gośćmi „Gali
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”.
– Pielęgnacja przyjaźni, tradycji historycznej
naszych narodów jest dla nas wspólną odpowiedzialnością i obowiązkiem. Byliśmy dziś wszyscy
bardzo wzruszeni widząc, jak w Tarnowie czci się
pamięć Józefa Bema, którego my nazywamy
ojczulkiem Bemem i który walczył o wolność
Polski i Węgrów – powiedział podczas spotkania
prezydent Węgier János Áder.
- Pomyślałem dzisiaj przy odsłanianiu tablicy
pamiątkowej przy Mauzoleum gen. Józefa Bema,
że pomniki mogą być kotwicą naszej pamięci, ale
i kotwicą przyjaźni. To widać wyraźnie w Tarnowie
– mówił prezydent Bronisław Komorowski. - Na
szczęście, oprócz kotwic i pomników są też źródła pamięci i przyjaźni. Tym źródłem niewątpliwie

P

są wina węgierskie, ale także emocje w relacjach
polsko-węgierskich.
Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała podkreślił,
że „przyjaźń nie zna ani granic, ani różnic językowych, bo w przyjaźni nie o języki chodzi, ale o
wspólne rozumienie świata”. Wyraził również
nadzieję, że spotkanie w Tarnowie będzie zachętą do dalszej współpracy pomiędzy oboma narodami.
Na zakończenie wizyty prezydenci uczestniczyli w uroczystościach w zabytkowym tarnowskim
ratuszu. To właśnie tam odnowione zostały przywileje nadane miastu w XVI w. przez węgierskie-

János Áder
go króla Jana Zapolyę. Obaj prezydenci otrzymali pamiątkowe buławy oraz kopie przywilejów.
Obejrzeli także zbiory Muzeum Okręgowego,
które swoją siedzibę ma właśnie w ratuszu.
Ponadto prezydenci uczestniczyli w Forum
Gospodarczym w Warszawie i Tarnowie oraz spotkali się ze studentami hungarystyki w Krakowie.
W tarnowskich obchodach uczestniczyli też
przedstawiciele węgierskiej Polonii, tutejszych
organizacji społecznych i samorządów narodowoGala Przyjaźni

Halina Dobos

Bronisław Komorowski
ści polskiej, a dzięki uprzejmości przewodniczącej
Komisji Kultury OSP Ewy Modrzejewskiej również
pośrednio obecna była tam nasza gazeta – właśnie w Tarnowie 150 egzemplarzy 112 numeru
„Głosu Polonii” trafiło do uczestników uroczystości.
Ze źródeł nieoficjalnych wiemy, że gospodarzem przyszłorocznych obchodów centralnych
Dnia Polsko -Węgierskiej Przyjaźni będzie Eger.
(oprac. red. np.: www.tarnow.pl)
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„Panorama Siedmiogrodzka“ – dramatyczne dzieje obrazu
egoroczne Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
odbywały się w Tarnowie, a jeden z punktów
bogatego programu stanowiła wystawa
otwarta w Pałacyku Strzeleckim i poświęcona
dziełu Jana Styki. W marcu w Miskolcu została
otwarta plenerowa wystawa, prezentująca replikę
„Panoramy siedmiogrodzkiej” – dar Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Warto w kilku słowach
przypomnieć historię tego niezwykłego obrazu,
który, niestety, można dziś podziwiać jedynie we
fragmentach. Jest to historia, jak i sam obraz –
niemal zapierająca dech w piersiach. A zaczęło
się wszystko tak niewinnie pod koniec XIX
wieku...

T

niezwykłości obrazu. Z okazji wystawienia obrazu
wydany został także katalog, który okazał się później niezwykle istotny...
Niestety, strona węgierska, prawdopodobnie z
powodu wygórowanych żądań finansowych Styki,
musiała zrezygnować z kupna obrazu, choć
podejmowane były próby zbierania funduszy na
ten cel – w 1898 wydano na Węgrzech dwie repliki wybranych scen, rozprowadzane w formie
cegiełek na zakup „Panoramy“. W roku 1907
obraz powrócił jednak do Polski, gdzie był prezentowany w Warszawie. Ostatnie informacje o
malowidle pochodzą z roku 1908. Później dzieło
zostało pocięte na kawałki i rozsprzedane. W

Miskolc - replika „Panoramy Siedmiogrodzkiej”

W marcu 1896 roku w Budapeszcie wystawiona została „Panorama Racławicka”, sławne dzieło stworzone przed kierownictwem Wojciecha
Kossaka i Jana Styki. Monumentalny obraz,
zachwycający swoim realizmem, doskonałością
szczegółów i specyficzną atmosferą oczarował
Węgrów na tyle, że postanowili zamówić u Styki
dzieło o podobnej tematyce, dotyczące wszak
wspólnych dziejów Węgrów i Polaków.
Dodatkowym impulsem był również fakt, iż zbliżała się 50. rocznica Wiosny Ludów. Obraz miał
przedstawiać zwycięstwo powstańczych wojsk
węgierskich pod dowództwem generała Józefa
Bema w bitwie o Sybin, która rozegrała się 11
marca 1849 roku.
Prace nad obrazem przy udziale polskich i
węgierskich artystów trwały 5 miesięcy, a poprzedziła je wizja lokalna na polu bitewnym i rozmowy
z żyjącymi uczestnikami batalii. Już we wrześniu
1897 roku panorama została zaprezentowana we
Lwowie, a następnie w Budapeszcie. Dzieło
znane było pod wieloma nazwami: „Panorama
Bitwy pod Sybinem”, „Bem w Siedmiogrodzie” czy
„Bem i Petőfi”, ale w końcu przyjęła się nazwa
„Panorama Siedmiogrodzka“. Obraz porażał
swoją monumentalnością – mierzył ponad 15
metrów wysokości i miał 120 metrów długości, nie
dziwi więc fakt, że Węgrzy tłumnie przybyli do
pawilonu w parku Városliget, by podziwiać owo
dzieło, choć nie wszyscy krytycy dali się porwać
1

dzieleniu obrazu uczestniczył sam Styka, który
podpisywał osobiście wszystkie fragmenty okaleczonego malowidła. „Panorama Siedmiogrodzka“, a raczej jej niekompletne części, uległy rozproszeniu i popadły w zapomnienie...
Pewnie do dziś części tego wielkiego dzieła
znajdowałyby się w rękach prywatnych kolekcjonerów, gdyby nie iście benedyktyńska praca polskich muzealników, przede wszystkim kustosza
Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pani Alicji
Majcher-Węgrzynek. Udało jej się zlokalizować
32 fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej“, 14 z
nich wzbogaca kolekcje Muzeum w Tarnowie
(warto wspomnieć, że duży fragment obrazu,
przedstawiający rozbitą artylerię rosyjską, zakupiło Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier1), 6
jest w innych polskich muzeach, a pozostałe 12
znajduje się nadal w rękach prywatnych. Jeden z
najpiękniejszych fragmentów, przedstawiający
węgierskiego poetę Sándora Petőfiego, znajduje
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Obraz został przypuszczalnie pocięty na sto
(według niektórych badaczy na sześćdziesiąt)
części, wciąż więc brakuje 50-60 procent obrazu.
Jako podstawa do identyfikacji brakujących części „Panoramy” służył wspomniany wyżej katalog
wystawy z Budapesztu. Alicja Majcher-Węgrzynek nie pozostawia złudzeń – nie da się zrekonstruować całej „Panoramy Siedmiogrodzkiej“,

ponieważ istnieją potwierdzone informacje na
temat zniszczonych części, np. jeden z fragmentów spłonął podczas Powstania Warszawskiego.
Części obrazu rozsiane są po całym świecie,
znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w
Wielkiej Brytanii, we Francji...
Poszukiwania zaginionych fragmentów były nie
tylko żmudne, ale obfitowały także w wydarzenia
dramatyczne: „Niekiedy obrazy pojawiały się i znikały z antykwariatów, zanim udało nam się zebrać
potrzebne pieniądze.“ – mówi pani kustosz.
Niestety, do dziś nie udało się zlokalizować najważniejszego fragmentu obrazu – przedstawiającego generała Józefa Bema. Ostatni ślad owego
fragmentu prowadzi do roku 1928, kiedy to
pewien poznanianin zaoferował miastu Tarnów
kupno tej części: „Niniejszym mam przyjemność
zaofiarować Świetnemu Magistratowi miasta
Tarnowa kupno znanego obrazu mistrza Jana
Styki, przedstawiającego Generała Bema. Obraz
ten będący częścią słynnej do niedawna panoramy, posiada rozmiary 1,90 x 2,50 m. Generał
Bem, przedstawiony jest w pozycji siedzącej na
koniu, wydając rozkazy stojącemu opodal trębaczowi. Na drugim planie znajduje się liczny osobowo sztafaż żołnierski i koński. Postać Generała
Bema jest mało mniejsza od wielkości naturalnej.
Cena za wymieniony obraz wyjątkowo okazyjna
wynosi zł. 7.500, z czego zł. 5.000 płatne z chwilą ew. kupna, reszta później. Pozwalam sobie złożyć na ręce Pana Prezydenta Miasta tę ofertę i
nie wątpię, że zechce Wielce Szanowny Pan
Prezydent wzbogacić miasto o tę cenną pamiątkę
i dzieło sztuki“. Transakcja nie doszła jednak do
skutku, zapewne z powodu kłopotów finansowych
miasta, i słuch o tej jakże ważnej, ba, najistotniejszej części „Panoramy” zaginął.
„Panorama Siedmiogrodzka” to jedno z czterech monumentalnych dziewiętnastowiecznych
obrazów, obok „Panoramy Racławickiej”,
„Golgoty” i „Męczeństwa chrześcijan w cyrku
Nerona”, powstałych pod kierownictwem Jana
Styki. Czas nie obszedł się z dwoma wspomnianymi dziełami tak okrutnie jak z „Panoramą
Siedzmiogrodzką” – „Panoramę Racławicką”
można oglądać w całej jej okazałości we
Wrocławiu, a „Golgotę” w Stanach Zjednoczonych niedaleko Los Angeles. Gorszy los spotkał
natomiast panoramę „Męczeństwo chrześcijan w
cyrku Nerona” – zaginęła podczas burzliwych lat I
wojny światowej w Rosji.
Oglądając w Tarnowie zachowane fragmenty
„Panoramy Siedmiogrodzkiej” lub replikę w
Miskolcu pomyślmy przez chwilę o skomplikowanych losach owego dzieła, które przecież tak
doskonale obrazują trudne dzieje naszych dwóch
zaprzyjaźnionych narodów.
Agnieszka Janiec-Nyitrai
Korzystałam z książki Alicji Majcher-Węgrzynek
„Panorama Siedmiogrodzka“, artykułów „Panorama bez końca“, „Życie na tropie obrazu“,
dostępnych w Internecie, ze strony Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz
strony Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

G ŁOS P OLONII

9

Do Bema przyłączył się jego adiutant Petőfi
marca 2013 roku w Parku Górczewska
na Warszawskim Bemowie odbyła się
uroczystość odsłonięcia popiersia
węgierskiego poety Sándora Petőfiego. Uroczystość stanowiła element tegorocznych obchodów
święta narodowego Węgier i 165. rocznicy
Wiosny Ludów.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
władz węgierskich: wicemarszałek Parlamentu
Węgierskiego Sándor Lezsák i wiceprezydent
Budapesztu Miklós Csomós oraz Balázs Bús,
burmistrz Óbudy, budapesztańskiej III dzielnicy,
która od długich lat jest partnerem Bemowa.
Obecny był ambasador Węgier w Warszawie Iván
Gyurcsík i dyplomaci węgierscy. Polską stronę
reprezentowali członkowie polskiego parlamentu
na czele z wicemarszałkiem Sejmu Markiem
Kuchcińskim, Kluby Parlamentarne, a wśród nich
przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak,
posłowie Małgorzata Gosiewska i przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Interparlamentarnej
Sejmu Piotr Naimski, inicjatorzy budowy pomnika,
przedstawiciele władz samorządowych Bemowa
oraz mieszkańcy Warszawy.
Pomnik powstał z inicjatywy Federacji
Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz
Fundacji Kultura i Sztuka ponad Granicami we
współpracy z Ambasadą Węgier i węgierskim
MSZ. Popiersie zostało przygotowane przez
Fundację Kultura i Sztuka Ponad Granicami we
współpracy z Ambasadą Węgier ze środków uzyskanych przez Fundację w ramach konkursu MSZ
Węgier. Autorem rzeźby Sándora Petőfiego jest
warszawski artysta Jerzy Teper. Prace kamieniarskie, w tym przygotowanie cokołu i płyt kamiennych, wykonała warszawska Fabryka Kamienia
Budowlanego Józefa Kota.
Po okolicznościowych przemówieniach, podkreślających wspólną przeszłość, ale i nadzieję na
owocną współpracę między naszymi narodami,
uczestnicy złożyli symboliczne wieńce pod
pomnikiem Sándora Petőfiego oraz pod znajdującym się przed urzędem dzielnicy pomnikiem
generała Bema.

„Odwaga i siła – te dwie rzeczy są nieodzowne,
kiedy skutkiem dziejowej zawieruchy sytuacja
narodów staje się nieznośna i chcą zmienić swoje
losy” – podkreślił w swoim przemówieniu, po
czym poezją Petőfiego przywoływał pamięć rewo-
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Część artystyczna polsko-węgierskiej uroczystości odbyła się w Bemowskim Centrum Kultury,
gdzie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr
152 im. Sándora Petőfiego w Warszawie, prezentując poezję sławnego węgierskiego wieszcza a
także węgierskie tańce ludowe. Program wzbogacił też koncert złożony z węgierskiej muzyki i pieśni dziecięcych Béli Bartóka w wykonaniu
uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej Arte z
Warszawy.
Balázs Bús, burmistrz Óbudy na uroczystej akademii w Bemowskim Centrum Kultury przypomniał, że Bemowo i III dzielnica Budapesztu od
wielu lat wspólnie obchodzą święto 15 marca.

lucyjnej młodzieży z okresu Wiosny Ludów oraz
czyny bohaterskich żołnierzy powstania, wśród
nich liczącego ponad 4 tysięcy ochotników
Legionu Polskiego na Węgrzech. Balázs Bús
poinformował również o tym, że partnerskie dzielnice razem ufundowały nagrodę im. Józefa
Bema, którą co roku przyznają w dniu urodzin
generała, czyli 14 marca. Nagrodą tą – którą
zawsze otrzymuje jeden Polak i jeden Węgier –
uhonorowują takie osoby, które wykazały się
wyjątkową pracą w pogłębianiu przyjaźni polskowęgierskiej i wybitnie przyczyniają się do rozwoju
współpracy Óbudy i Bemowa. W tym roku nagrodę z polskiej strony otrzymał wcześniejszy burmistrz Bemowa Wiesław Sikorski, ze strony
węgierskiej zaś Csaba Nyíri, były zastępca burmistrza Óbudy.
Oprac. A.Sz.

Pierwsze przekłady poezji Petőfiego na
język polski zebrane w tom wierszy ukazały
się w 1879 roku; „Poezje wybrane”
Petőfiego wyszły drukiem w roku 1930, później był jeszcze wybór opublikowanty w
1951, dwa tomiki wydane w latach siedemdziesiątych, pojedyncze wiersze w antologiach. W 1993 roku ukazał się wydany w
Świdnicy tom „Na wielkiej drodze” – reprezentatywny wybór poezji Petőfiego w przekładach Mariana Jachimowicza, który napisał też wiele własnych wierszy o tematyce
węgierskiej. We wstępie do tego tomu,
„Słowie od Węgra”, István Kovács napisał:
„O Petőfim można pisać jedynie ze ściśniętym gardłem. Tak samo jak o Krzysztofie
Kamilu Baczyńskim. Bo czy można inaczej
mówić o geniuszach, jeśli wiemy, że jeźdźcy Apokalipsy, wypaczając szyderczo wizję
biblijną, wdeptali ich w ziemię, dwudziestoparoletnich. I że oni zginęli również za nas”.
Autorem najnowszych przekładów wierszy
Petőfiego jest Jerzy Snopek.
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Dzień Węgierski w Katowicach
DODATKOWE IMPULSY DO WSPÓŁPRACY
zwarty Dzień Węgierski odbył się 4 kwietnia 2013 roku w Katowicach. Jak
przekonuje wiceprezydent miasta Michał
Luty, ta coroczna impreza ma służyć zbliżaniu
Polaków i Węgrów, ale też międzynarodowej promocji Katowic – poprzez ważne i atrakcyjne dla
lokalnych społeczności przedsięwzięcia. Jak
przypominał, związki Katowic z Węgrami mają
długą historię. Jeszcze przed wojną miasto
podarowało Budapesztowi szybowiec, a katowiccy harcerze blisko współpracowali ze swoimi
węgierskimi odpowiednikami. Od kilkudziesięciu
lat Katowice mają dobre kontakty z węgierskim
Miszkolcem – obecnie to miasta partnerskie.
– Od kilku lat jest dodatkowy impuls do współpracy, bo na naszych oczach odkrywane są postaci
Henryka Sławika i więzi, jakie go łączyły z
Józsefem Antallem – podkreśla Luty. I dodaje: –
Henryk Sławik to bohaterski Ślązak, który w czasie II wojny światowej uratował na Węgrzech co
najmniej 5 tys. Żydów i pomógł dziesiątkom tysięcy polskich uchodźców. W tej działalności pomagał mu przyjaciel i współpracownik, delegat
węgierskiego rządu ds. uchodźców wojennych,
József Antall senior. W 2010 r., podczas
obchodów pierwszego Dnia Węgierskiego w
Katowicach, w których uczestniczyli prezydenci
Polski Lech Kaczyński i Węgier László Sólyom,
Sławik otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a
Antall senior najwyższe polskie odznaczenie
przyznawane cudzoziemcom – Krzyż Wielki
Orderu Odrodzenia Polski.

pracującymi od niedawna Akademią
Muzyczną Franciszka Liszta z Budapesztu i Akademią Muzyczną Karola
Szymanowskiejgo w Katowicach.
Pianiści Ivett Gyöngyösi oraz László
Váradi zagrali utwory Liszta i Chopina.
Z kolei akordeonista Marcin Wyrostek i
Trio Coloriage zaprezentowali m.in.
utwory Astora Piazzoli i Chucka
Mangionego.
Przez cztery dni na ul. Staromiejskiej
trwał jarmark węgierski. Kilkunastu
wystawców sprzedawało tam naturalne kosmetyki, zabawki drewniane i
lalki, wyroby ze skóry, instrumenty
muzyczne, ceramikę, biżuterię, a
także węgierskie wina, placki lángos,
słodkie ciasto drożdżowe kürtöskalács
i inne specjały: wędliny, przetwory,
pasty i sosy oraz przyprawy. Z czasem
jarmark węgierski ma stać się stałą
coroczną imprezą Dnia Węgierskiego.
Tydzień wcześniej w katowickim
Spodku odbył się też pierwszy turniej

C

Murcki

Stałymi już od tego czasu
punktami Dnia Węgierskiego w Katowicach są
konferencja naukowa i
wieczorny koncert.
Tegoroczna międzynarodowa konferencja na
Uniwersytecie Śląskim
była poświęcona Polakom na Węgrzech i
Węgrom w Polsce w
latach II wojny światowej. Wykonawcami
koncertu Polacy-Węgrom zaś byli muzycy
związani ze współ-

szachowy przyjaźni polsko-węgierskiej. Wystartowało w nim 400 zawodników, wśród nich kilkunastoosobowa grupa z Węgier. Inną imprezą – w
późniejszym terminie – towarzyszącą Dniu
Węgierskiemu ma być spotkanie z autorem książki „Napastnik” Igorem Jankem pod hasłem „Viktor
Orbán – mąż stanu – demokrata czy autokrata?”.
Co roku naprzemiennie w jednym z polskich lub
węgierskich miast z okazji Dnia PolskoWęgierskiej Przyjaźni odbywa się Zjazd PolskoWęgierski – impreza podkreślającej dobre relacje
obu krajów i narodów. Ostatni Zjazd miał miejsce
w Tarnowie, za dwa lata jego gospodarzem mają
być Katowice.
A.Sz.
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LAJOS, ZNALAZŁ SIĘ GRÓB TWOJEGO DZIADKA!

Zamordowani Węgrzy przez Sowietów
Upamiętnienie wspólnej mogiły żołnierzy w lesie murckowskim koło Katowic
ramach programu Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej miało miejsce
też wzruszające wydarzenie: 4
kwietnia na zbiorowej mogile węgierskich
żołnierzy rozstrzelanych 28 stycznia 1945 roku
przez żołnierzy radzieckich w podkatowickim
lesie w Murckach odsłonięto dwujęzyczną
tablicę pamiątkową.
Z tą niepozorną, skromną mogiłą związana
jest tragiczna historia brutalnie zamordowanych żołnierzy węgierskich, bezimiennych do dzisiaj. Wiosną 1944 r. wojska
niemieckie wybudowały w Murckach stanowiska artylerii przeciwlotniczej, wraz z barakami mieszkalnymi i schronami, których obsługa
składała się z żołnierzy niemieckich, węgierskich oraz Tatarów krymskich, którzy pełnili w
niej funkcje pomocnicze. Zadaniem tej baterii
była obrona przeciwlotnicza zakładów przemysłowych Górnego Śląska przed nalotami, a
w późniejszym czasie walka z oddziałami
radzieckimi. Bateria ta należała do 58 dywizjonu „Heimatflak” stacjonującego w 1944 r. w
Katowicach, należącego do 107 pułku artylerii
przeciwlotniczej. Do krótkich walk z wojskami
radzieckimi doszło 27 stycznia 1945 r., kiedy
na widok czołgów armii radzieckiej obsługa
artylerii zniszczyła działa oraz instalację
radarową i w popłochu wycofała się na zachód.
Na stanowiskach pozostała jedynie część
obsługi – żołnierze węgierscy (29 osób), którzy
oddali broń i dobrowolnie się poddali. Jako
jeńcy wojenni zostali zamknięci w barakach. 28
stycznia 1945 roku rozstrzelano ich, a ciała
przez kilka miesięcy leżały pod gołym niebem,
ponieważ z powodu silnych mrozów nie
wykopano mogił. W końcu mieszkańcy Murcek
pochowali ciała zabitych w zbiorowej mogile, w
miejscu dawnego cmentarza.
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia

W

Mogiła węgierskich żołnierzy

Ze wspomnień mieszkańca Murcek: „Zjawiła się
lawina Rusów od strony Wesołej, plądrowali
sklepy, mieszkania, brali, co się im podobało,
Węgrów wzięli do niewole, ulokowali ich w jednym baraku na flakowie, ale nie na długo, bo w
niedzielę przed południem ustawili ich w jednym
szeregu na górce, odbierając im rzeczy osobiste,
zegarki obrączki i wszystko, co się Rusom
spodobało. Kazano zdjąć obuwie, przyprowadzono ich boso do doliny zawianej śniegiem
około 200 metrów. Mróz wtedy był ogromny,
około 30 stopni, w dolinie ustawiono ich w
szeregu, ofiary z zimna tupali bosymi stopami,
po chwili męczarni zostali rozstrzelani. Co
innego, gdyby zginęli w czasie boju. A tu zamordowano bezbronnych jeńców z zimną krwią. Nie
dane im było wrócić do pięknego, słonecznego,
nad Dunajem kraju, gdzie czekały na nich
rodziny, matki, żony i dzieci”.

dr Imre Molnár

tablicy wzięli udział m.in. mieszkańcy Murcek,
przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, dr
Imre Molnár z Ambasady Węgier, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Węgier
Lajos Horváth, Sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej
Krzysztof Kunert, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Rady OPWiM Teresa Baranowska,
Naczelnik Wydziału Krajowego Adam Siwek.
W czasie poświęcenia tablicy przemawiali
wyraźnie wzruszeni goście z Węgier. –
Dziękujemy! Zachowaliście pamięć o naszych
rodakach nawet w czasach, kiedy u nas było to
niemożliwe – mówił Lajos Horváth. Wyznał, że
on sam, podobnie jak inni Węgrzy, został
wychowany w atmosferze przyjaźni wobec
Polaków. – To jest postanowienie i nakaz w
sercu każdego Węgra: serdecznie odnosić się
do Polaków – powiedział.
– Dziękujemy braciom Polakom! – mówił dr
Imre Molnár, radca ds. kultury i prasy
Ambasady Węgier w Warszawie. – Pochodzę z
węgierskich kresów, z terenów dzisiejszej
Słowacji. Mam tam przyjaciela Lajosa Grendela. Właśnie takie imię i nazwisko nosił też
jeden z żołnierzy zabitych w Murckach.
Okazało się, że to bliski krewny, o ile pamiętam, dziadek mojego przyjaciela. Kiedy zadzwoniłem do niego ze słowami: „Lajos, znalazł
się grób twojego dziadka”, był ogromnie wzruszony. On nawet dostał imię na jego cześć.
Jest pisarzem i poświęcił mu jedno ze swoich
opowiadań, pisał o nim jako o członku rodziny,
który w rodzinie jest i jednocześnie nie jest. A
to dlatego, że nie wrócił z wojny, ale nie dotarło
też zawiadomienie o jego śmierci – powiedział
Imre Molnár, dodając, że dla rodzin ofiar
dopiero teraz zakończyła się wojna.
Attila Szalai
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Budapeszteńska pamięć katyńska

Uroczystość przy pomniku katyńskim

kwietnia 2013 r. Samorząd Óbudy (III
dzielnica Budapesztu) wespół z
Samorządem Narodowości Polskiej tej
dzielnicy byli gospodarzami cyklu spotkań zorganizowanych z okazji Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W godzinach przedpołudniowych odbyła się uroczystość przy pomniku Męczenników Katynia, którą licznie
zaszczycili węgierscy parlamentarzyści, przedstawiciele
elit politycznych Węgier, władz miasta Budapesztu,
przedstawiciele tutejszych organizacji polonijnych,
węgierskich partii politycznych i węgierskich organizacji
społecznych. Obecny był także ambasador RP na
Węgrzech Roman Kowalski, przewodnicząca
Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego dr Csúcs
Lászlóné Halina, samorządowcy z III dzielnicy z
Balázsem Búsem, burmistrzem tej dzielnicy na czele, a
także goście z warszawskiego Bemowa – miasta partnerskiego Óbudy z jego burmistrzem Jarosławem
Dąbrowskim. Z Warszawy przyjechał sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof
Kunert, którego przemówienie cytujemy poniżej.
Uroczystość swą obecnością zaszczycił także sekretarz
stanu ds. parlamentarnych w MON Węgier Tamás
Varga, który podkreślił, że: „Katyń musimy pamiętać,
abyśmy wiedzieli, iż my tu w Europie Środkowej jesteśmy wzajemnie przynależni sobie. Należymy do siebie, bo mamy wspólną przeszłość i wspólny los, wspólne są nasze interesy i wspólne jest nasze życie. Musimy
o tym pamiętać, byśmy wiedzieli i rozumieli, jak ważnym
wielkim skarbem jest przyjaźń polsko-węgierska”.
Następnie proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na
Węgrzech ks. Karol Kozłowski SChr. wygłosił słowa
modlitwy i odbyła się ceremonia składania wieńców, a
całości towarzyszyła asysta kompanii honorowej
Wojska Węgierskiego, Reprezentacyjna Orkiestra WW i
przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej Legionu Polskiego na Węgrzech. W godzinach wieczornych zapalono znicze przy pomniku
Męczenników Katynia, a w sali paradnej Miłośników
Óbudy odbył się koncert w wykonaniu wybitnego węgierskiego pianisty, oddanego przyjaciela Polaków,
Alexa Szilasiego.
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Przemówienie Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, dr. Andrzeja Krzysztofa Kunerta:
“Stoimy w miejscu szczególnym dla Węgrów i dla
Polaków. Przyjaźń i solidarność obu narodów tak
widoczna i w 1920 r., i w latach II wojny światowej, i w
1956 r., ujawnia się także w upamiętnianiu ofiar totalitaryzmu sowieckiego.
Gdy mówimy o przyjaźni polsko-węgierskiej, rzecz
jasna przypominamy sobie dramatyczny apel do państw
Ententy z pierwszego exposé premiera Pála Telekiego z
lipca 1920 r. (z przełomowego momentu wojny polskobolszewickiej): „Żądamy, by Europa wsparła Polskę w
interesie Polaków, naszym własnym i całej Europy”.
Polska wierna pamięć obejmuje również czasy II wojny
światowej – we wrześniu 1939 r. przecież to właśnie ten
sam premier Teleki otworzył granicę węgierską dla tysięcy żołnierzy i uchodźców polskich (powiadano nawet
później, że każdy Węgier miał w czasie wojny swojego
Polaka).
Miałem o tym okazję mówić 22 marca 2011 r. w
Warszawie, witając Prezydenta Republiki Węgierskiej
Pála Schmitta i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i prosząc Ich o uroczyste odsłonięcie na frontowej ścianie budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa
na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego blisko Grobu
Nieznanego Żołnierza tablicy pamiątkowej – cytuję
napis – „w hołdzie narodowi węgierskiemu, który okazał
Rzeczypospolitej Polskiej przyjaźń i pomoc w czasie
śmiertelnego zagrożenia bolszewicką agresją” (mowa o

ogromnym transporcie amunicji z fabryki w Csepel w
sierpniu 1920 r.). Organizatorem uroczystości i fundatorem tablicy była Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, a kopię warszawskiej tablicy odsłonili w
ubiegłym roku w Csepel także Prezydenci obu naszych
krajów.
Zaledwie dwa tygodnie po tablicy pamiątkowej w
Warszawie Prezydenci Węgier i Polski 8 kwietnia 2011
r. odsłonili w Budapeszcie, w Parku Męczenników
Katynia, pomnik, przed którym stoimy – pierwszy pomnik katyński w stolicy kraju Europy ŚrodkowoWschodniej poza Polską. Posadzono także wówczas w
pobliżu pomnika dwa dęby ku czci dwóch ofiar Zbrodni
Katyńskiej – polskich oficerów narodowości węgierskiej kpt. Emanuela Aladara Korompaya
(założyciela katedry hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim) i kpt. Oskara Rudolfa
Kuehnela. Pierwszy dąb zasadzili obaj
Prezydenci, drugi miałem honor zasadzić wraz z
Nadburmistrzem Budapesztu Panem Istvánem
Tarlósem, pomysłodawcą Pomnika Katyńskiego.
Muszę tu wspomnieć, iż kpt. Korompayowi poświęcony został dąb katyński także w Warszawie,
na dziedzińcu gimnazjum, do którego uczęszczały wszystkie jego trzy córki. Dwie z nich, jak i
jego żona – również oddały życie za Polskę w
czasie II wojny światowej. We wrześniu 2010 r. w
pielgrzymce do Charkowa – z udziałem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego –
uczestniczył i złożył tam na Cmentarzu
Katyńskim kwiaty przy tabliczce z nazwiskiem
Korompaya ambasador Węgier w Polsce, ś.p.
Robert Kiss, który zmarł miesiąc temu.
Pomnik Katyński nie był pierwszym upamiętnieniem ofiar Zbrodni Katyńskiej w stolicy Węgier.
28 marca 2008 r. Rada Miasta Budapeszt przyjęła uchwałę o nadaniu skwerowi w III Dzielnicy (BudapesztÓbuda) obok Gimnazjum Arpada nazwy Park
Męczenników Katynia. Uroczystego nadania tej nazwy,
połączonego z odsłonięciem tablicy pamiątkowej
(pomysł Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) na
ścianie Gimnazjum Arpada, dokonano 29 października
2008 r., w dniu konferencji poświęconej Zbrodni
Katyńskiej, w której udział wzięli m.in. Anne Applebaum,
Aleksander Gurjanow i ś.p. Andrzej Przewoźnik, mój
poprzednik na stanowisku sekretarza Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. To on w tym samym dniu
otworzył w Muzeum Domu Terroru wystawę Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, poświęconą
Zbrodni Katyńskiej. Dodam, iż prezentacja tej wystawy
w Budapeszcie miała miejsce na długo przed jej odsłonięciem w Warszawie (12 kwietnia 2010 r., dwa dni po
śmierci Andrzeja w katastrofie smoleńskiej). Wystawa
prezentowana jest do dzisiaj w innych miastach węgierskich.
Inicjatorem nadania skwerowi w III Dzielnicy nazwy
Park Męczenników Katynia (pomysłu popartego przez
burmistrza III Dzielnicy Budapeszt-Óbuda Balázsa Búsa
i burmistrza Budapesztu Gabora Demszky’ego) był
radny partii Fidesz István Tarlós, poprzednio w latach
1990-2006 burmistrz III Dzielnicy, obecnie od 2010 r.
nadburmistrz Budapesztu. W 2008 r. wymienieni tu przyjaciele Polski zostali odznaczeni Orderami Zasługi RP przez
ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. Park
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Męczenników Katynia odwiedził ówczesny marszałek
Sejmu RP Bronisław Komorowski.
Kolejną inicjatywą Istvána Tarlósa był Pomnik
Męczenników Katynia. Konkurs na jego projekt, rozpisany przez władze Budapesztu i Ambasadę RP, został
rozstrzygnięty 22 maja 2009 r., a pomnik miał być odsłonięty w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej w kwietniu
2010 r. z udziałem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do
czego nie doszło na skutek katastrofy smoleńskiej.
We wszystkich tych węgierskich poczynaniach ważną
rolę odegrał także wspomniany już przeze mnie ś.p.
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Andrzej Przewoźnik. Trzy lata temu objąłem po nim kierowanie polską Radą Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, której zadaniem jest zapewnianie
godnych miejsc spoczynku ofiarom wojen i totalitaryzmów, jak również troska o żywą pamięć o nich. Nie
zapominając o tych najważniejszych zadaniach, staramy się także pamiętać o innych, którzy pamiętali i
pamiętają.
Tydzień temu, 4 kwietnia br., miałem wielki honor
wraz z Prezydentem Katowic Panem Piotrem Uszokiem
odsłonić piękny pomnik nad mogiłą 29 żołnierzy wę-

gierskich, którzy w styczniu 1945 r. oddali się do niewoli żołnierzom Armii Czerwonej i zostali przez nich zamordowani.
Pomyślałem wówczas, że bardzo chciałbym przy
Pomniku Katyńskim w Budapeszcie móc przypomnieć
choćby kilku niezawodnych węgierskich przyjaciół: tych,
którzy się o pomoc dla Polski upominali; tych, którzy
Polsce i Polakom pomagali; tych, którzy za Polskę zginęli; tych, dzięki którym na Węgrzech żywa jest pamięć
o polskich ofiarach.
Jestem wdzięczny za danie mi takiej możliwości. „

Pamięć o Katyniu w węgierskim parlamencie
odczas plenarnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego
Węgier 15 kwietnia 2013 r., poseł Gergely Gaal (Fidesz-KDNP),
odwołując się do Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przypomniał co się wydarzyło w Katyniu w 1940 roku. – Historia Katynia
jest historią każdego obywatela Europy Środkowej, który nie chce
zapomnieć tego, co z rąk bolszewików musiała przeżyć ludzkość w XX
wieku. Musimy pamiętać te straszne czasy, a wiedzę o nich przekazywać młodym pokoleniom – powiedział Gergely Gaal.
Poniżej zamieszczamy oryginalny tekst interpelacji.

P

Emlékezés a Katyń-i áldozatokra

A mártírok között található még a magyar családból származó, de
már Lengyelországban született Oskar Rudolf Kuehnel hivatásos tüzér
tiszt.
A tömegsírok vizsgálatában a magyar Orsós Ferenc (1879–1962)
patológus is részt vett. Ez ügyben adott szakértői véleményéért
háborús főbűnösnek nyilvánították. Az ő ügyében az igazság azóta
kiderült, bár egyes hazai források tekintetében ennek elismerése még
mindig várat magára.
Gergely Gaal

“Polak, Wegier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.
Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
Így szól az a mondás, amelyet szinte mindannyian ismerünk. Ez a sor
csak egy a sok kapcsolódási pont közül, amely a lengyel és a magyar
nép sok évszázados múltra visszatekintő barátságát jellemzi, mégis
talán ez fejezi ki legjobban a viszonyunkat.
Ez a sor, és a mögötte lévő tartalom az, amely miatt fontos, hogy
mindkét nép megemlékezzen a másik számára fontos történelmi
eseményekről. Különös jelentősége van ennek azért, mert a huszadik
század tömeggyilkos diktatúrái mindkét országot egyaránt sújtották.
A Szovjetunió legfelsőbb vezetésének 1940. március 5-én kelt úgynevezett katyni döntése alapján – eddigi ismereteink szerint – közel
22.000 lengyel katonatisztet és az értelmiségi elitbe tartozó személyeket deportáltak és végeztek ki Oroszország területén. A foglyokat,
kezeiket hátra kötve hátulról tarkón lőtték, holttesteiket pedig jelöletlen
tömegsírokba dobták.
Sztálin célja nem ismert előttünk, azonban a legvalószínűbbnek azt
tartják, hogy a lengyel nemzetet meg akarta fosztani vezetőitől, hogy
így akadályozza meg a lengyel állam újjáépítését.
70 évvel ezelőtt, 1943. április 13- án hozták nyilvánosságra a németek, hogy az oroszországi Katyń erdeiben felfedezték az első tömegsírokat, a lengyel hadsereg tisztjeinek tömegsírjait. Külön előadás
szólhatna az ezt követő szovjet hazugsággépezetről, mellyel letagadták a bűntényt, majd megpróbálták a németekre kenni.
Erre csak Mihail Gorbacsov tett pontot csaknem 50 évvel a tömeggyilkosság után, amikor 1990. április 13-án elismerte a Szovjetunió
felelősségét. Ettől kezdve tekintették ezt a napot a Katyni Áldozatok
Világnapjának.
A lengyel szejm döntése alapján 2007-től számít hivatalosan ez a
nap a Katyni Bűntény Áldozatai Emléknapjának.
Mindaz, ami Katyń-ban 1940-ben, és azután itt, Közép-Európában
történt, közös történetünk.
Nem véletlen, hogy Budapest az első főváros Közép-Európában,
ahol 2010-ben, a katyń-i vérengzésként elhíresült tömeggyilkosság
mementójaként emlékparkot létesítettek.
A vérengzéseknek magyar áldozata is volt, Korompay Emánuel tartalékos százados, a Varsói Egyetem magyar lektora, a lengyel hadsereg tartalékos századosa.

A katyń-i mészárlás sajnos nem egyedülálló módon, de nagyon jól
mutatja a tömeggyilkos szovjet kommunista diktatúra valódi, embertelen természetét. Nekünk, magyaroknak, a közép-európai térség más
országaival együtt fontos küldetésünk, hogy a nyugati világ szemét is
felnyissuk, hiszen Európa szerencsésebb felén sokan még ma sem
ismerik a kommunizmus valódi arcát.
Különösen a fiatalok iránti elengedhetetlen kötelességünk a nemzeti
és nemzetközi szocialista diktatúrák valódi arcának megismertetése,
hiszen az ilyen szörnyűségeknek nem szabad megismétlődniük a történelemben.
Elszomorító, hogy még ma is vannak hazánkban olyan politikai erők,
amelyek a kommunista diktatúra jelképeit és örökségét felvállalják.
Még ma is vannak, akik akár parlamenti képviselőként a kapitalizmus
megdöntéséről, a szocializmus visszaállításáról a nyilvánosság előtt
merengenek. A mai napig vannak ezért tennivalóink a huszadik század
tömeggyilkos diktatúrái örökségének lebontásában, az igazság minél
szélesebb körű megismertetésében.
A történelmi tisztánlátáshoz ugyanis csak akkor juthatunk közelebb,
ha megragadjuk a kínálkozó alkalmakat az igazság megismertetésére.
Ezért különösen fontos, hogy a diktatúrák áldozatairól, köztük a
katyń-i tömegmészárlás áldozatairól itt, az Országházban is megemlékezzünk.
Mint oly sok más területen is, lengyel testvéreinkkel ebben is együtt
kell cselekednünk„.
Oprc. red.
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… I DO SZKLANKI, I DO SZKLANKI
trochę o kulturze picia

udzie piją napoje alkoholowe
chyba od niepamiętnych czasów, tak więc czynność ta
ewidentnie posiada swoją kulturę,
czyli prastare i powszednie zwyczaje,
obyczaje, obrzędy. Szeroko rozumianą cywilizację też trudno sobie
wyobrazić bez alkoholu, jak i picie
alkoholu bez kultury jest przeważnie
zgubnym, barbarzyńskim czynem.
Robi się ciepło, więc mam często
dylemat w zaspokajaniu swoich
potrzeb związanych z pragnieniem, a
wybór pada albo na zimne piwo, albo
na wytrawne wino (białe i różowe,
często też w formie szprycera).
Pytanie, dlaczego ludzie piją, może
się wydać zbyt banalne. I choć pije się
jak najbardziej na tysiąc sposobów i
przeróżne trunki, warto krótko
przeanalizować działanie alkoholu na
organizm ludzki, zanim porządne i
rozsądne matki bądź dewoci abstynencji się poruszą.

L

Bilans – negatywne
i pozytywne wpływy
spożywania alkoholu
Według WHO obecnie alkohol zajmuje trzecie miejsce wśród czynników
ryzyka dla zdrowia populacji. Większe
ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i
nadciśnienie tętnicze. Ponad 60
rodzajów chorób i urazów ma związek
ze spożywaniem alkoholu. Alkohol w
przesadzonych ilościach i spożywany
regularnie działa szkodliwie na niemal
wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a
także jego główny metabolit, aldehyd
octowy, są bezpośrednio toksyczne
dla tkanek. Alkohol i jego metabolity
wchodzą w bezpośrednie reakcje z
fizjologicznymi substancjami w organizmie. Działanie pośrednie alkoholu
polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na
układ wegetatywny, endokrynny,
odpornościowy, gospodarkę wodnoelektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych.
Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany

„Ach podajcie mi szybko puchar wina, bym mógł napoić umysł i powiedzieć coś mądrego”
Arystofanes

powoduje zmiany chorobowe w
układzie nerwowym, pokarmowym,
krążeniowym, oddechowym, moczowym i hormonalnym. Alkohol wpływa
więc generalnie na osłabienie systemu odpornościowego naszego organizmu, wywołuje także niedobory witamin oraz znaczące zaburzenia w
funkcjonowaniu psychicznym człowieka jak bezsenność, depresję,
niepokój, ekstremalnie próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję,
otępienie.
Choć ciotka Ilusz wypijała skromnie
jedno czy dwa piwa tygodniowo i 6
lampek wina na rok, faktem jest, że w
krajach Europy pije się o wiele
twardziej, nie wspominając o
Estończykach czy Czechach.
Sondaż CBOS przeprowadzony
dobre trzy lata temu na reprezentatywnej grupie Polaków liczącej 899
osób pełnoletnich dowiódł, że co piąty
Polak nie pije... Wedle procentowego
podziału wyników pije więc o 6%
mniej ludności polskiej w porównaniu
z danymi z roku 1997. Może to być
postrzegane pozytywnie, ale gdy
uświadomimy sobie, że aż cztery
piąte ludności dorosłej nadal pije,
mamy drugą stronę dobrze znanego
medalu. Najbardziej wchodzącym
trunkiem jest piwo i jego popularność
wzrasta z roku na rok, na drugim
miejscu znajduje się wino i alkohole
wysokogatunkowe (i wysokoprocentowe), na ostatnim wódka, której popularność zmalała z 24 procent do 17.
W Polsce najczęściej – w 75% - pije
się w domu, 12% badanych najczęściej spożywa alkohol w barach i pubach, a najmniejsza ilość spożyć
zdarza się w restauracjach. Jeśli
chodzi o spożycie ilości 100% alko-

holu na jednego mieszkańca powyżej
15 roku życia to ilość ta wynosi około
10,6 litrów rocznie, jest zatem niższa
od średniej europejskiej wynoszącej
10,85 litrów. Ze względów religijnych
najmniej alkoholu spożywa się w
Turcji i Macedonii, po tych krajach
ranking prowadzi Norwegia, Szwecja i
o dziwo Włochy. Statystyczny Węgier
wypija więcej od Polaka, bo aż 11,7
litrów rocznie, prawie tyle samo co
Słowak i Hiszpan; więcej od nich piją
– w kolejności wzrastającej – już tylko
w Niemczech, Irlandii, Austrii, Francji,
Słowenii, na Litwie, w Rumunii, Estonii, a najwięcej w Czechach (ponad 15
litrów).
Na Węgrzech najbardziej spożywanym alkoholem jest wino (38%
wśród spożywających), drugie miejsce zajmuje piwo (32%), na trzecim
znajdują się alkohole wysokoprocentowe (8%), na czwartym szampan
(6%), w mniejszych ilościach spożywa
się koktajle alkoholowe oraz inne
napoje orzeźwiające z zawartością
alkoholu (np. cydr, inaczej jabłecznik).
Kierując się ku zagadnieniu kulturalnego picia oraz sferom uznających
alkohol za napój „pożyteczny i
wskazany mentalnie” (zwłaszcza jeśli
chodzi o wino), trzeba też parę słów
poświęcić jego pozytywnemu działaniu, na razie czysto w wymiarach
zdrowotnych. Najnowsze badania
ukazały, iż alkohol może być uznany
za specyficzny antydepresant, ponieważ przysparza się do uwalniania
endorfiny w orbitofrontalnej części
kory mózgowej oraz w jądrze półleżącym prążkowia brzusznego w strukturze podkorowej, powodując tym
pośrednio stan rozluźnienia i euforii.
Endorfina – często uznawana za „hor-

mon szczęścia” i uwalniająca się
także po spożyciu czekolady – jest
naturalnym białkiem o działaniu
podobnym do opiatów.
Substancje wina – zwłaszcza czerwonego – poza euforią mogą także
wpływać pozytywnie na nasze zdrowie: mikroelementy, witaminy oraz w
największym stopniu polifenole mają
silne właściwości przeciwutleniające,
działające pozytywnie na stan układu
krwionośnego, a także spowalniają
proces starzenia się skóry; w dodatku
przeróżne kwasy pomagają również w
trawieniu.
Każdy, kto pije – ma swój ulubiony
napój i powinien też być w pełni
świadom tego, jak dany rodzaj alkoholu na niego oddziałuje oraz jaka
dawka trunku mieści się w granicach
umiarkowanego czy kulturalnego
spożywania. Działanie alkoholu na
organizm, zależy nie tylko od rodzaju
(stężenia) i ilości trunku, ale jest także
uwarunkowane okolicznościami (stanu wypoczęcia, spożytych potraw,
atmosfery i stosowania innych „dopalaczy” lub mieszania trunków).
W moim rozumieniu kulturalne
spożywanie alkoholu (głównie wina)
można opisać następująco: jest to
picie w celach zdrowotno-trawieniowych do potraw (nawet samemu)
czy w towarzystwie w celach uzyskania odprężenia i/lub euforii z wykluczeniem wszelakich podłości,
włącznie z kacem i delirium tremens.
Jednak picie wina – tak jak to omawiają Endre Ady i Béla Hamvas – zawiera w sobie również głębię duchową,
tak więc w miarę rozeznana znajomość wina i jego spożywanie jest
swoistym rytuałem, a także wykwintną
sztuką.
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Rodzaje trunków
„Możnaż wino porzucić? Powabny to trunek,
Lecz takiego powabu zbyt drogi szacunek.
Niech go piją bogatsi, gustu w nim nie ganię,
Ale gdyśmy ubodzy, pijmy trunki tanie..”
(Ignacy Krasicki,
„Do Pana Lucińskiego”)
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dolegliwości.” (na podstawie wpisu
„Historia piwa” Wolnej Encyklopedii).
Po XII wieku za sprawą browarów
dworskich i miejskich piwo staje się
najpopularniejszym napojem, głównie
w niższych i średnich klasach
społeczeństwa.
Nie zanurzając się w historii piwa –
na duże letnie pragnienie sam ceniąc

mogą być mieszane ze sobą, jednak z
reguły jest nie wskazane mieszanie
ich z alkoholami innych stanów.
Wino gronowe – jako najstarszy
bodajże napój alkoholowy – i jego
pochodne (czyli wszelakie wina musujące i szampany) należą do najwyższego,
najszlachetniejszego
stanu. Jeśli piwo uznamy za ple-

najbardziej
czeski Budweiser, Staropramen i
polski Leżajsk oraz przeróżne
smakołyki z niezliczonych domowych
browarów europejskich – muszę
stwierdzić za Belgami, że piwo jako
napój sprośny i „perwersyjny” zaliczam do stanu niższego, ponieważ
usypia uwagę, nie wyostrza umysłu i
nie czyni go błyskotliwym, choć samo
ciało (rzecz jasna za sprawą alkoholu)
rozluźnia i odpręża.
Do średniego stanu alkoholi zaliczam wszelkiego rodzaju słabsze i
mocniejsze „spiryty” (likiery, wermuty,
campari, whiskey, koniak, wódkę,
rum, palinkę, itd.). Nie zagłębiając się
w owych trunkach ze względu na ich
różnorodność muszę jednak przyznać, że najbardziej z nich cenię trunki
czyste oraz zawierające zioła lecznicze (wykwintna domowa morelówka, zacne Unicum lub nawet
szwedzkie zioła), które dobrą przysługę a także ulgę przynieść mogą
choremu żołądkowi. Te trunki w
niezwykłych chwilach w formie koktajli

bejskie, to mocniejsze trunki spirytusowe wiążą się głównie z mieszczaństwem, a wino zaś z arystokratyczną
dekadencją. Definicja moja wzięła się
nie bez przyczyny – arystokracja pije
wszystko, sprośni dekadenci czy
inaczej anarchiści także wszystko,
tylko niższego gatunku. Dobre wino
natomiast jest dla wybranych. To jest
dla tych, którzy wybierają świadomie,
którzy stawiają na boskość prawdy i
prawdę boskości. Wino jest dla tych,
którzy lubią, a więc potrafią żyć. Wino
jest dla kochających słońce i powietrze. Więc dla ludzi zdrowych i
serdecznych czyli otwartych, a także
wolnych od bojaźni i przesądów.
Mówiąc o winie nie mówimy rzecz
jasna o podróbkach i kwachach wyrabianych z pastylek, ani o sokach z
winogron zagęszczanych gliceryną,
dopchanymi aromatami i siarczanami,
aby mogły być bezproblemowo przetransportowane diabli wiedzą, skąd.
Opowiadając o winie snujemy nowele
o winnicach i winach konkretnych
regionów winnych i o ludziach je
zamieszkujących (np. degustując
aksamitne i mocne Porto w Jardim do
Morro, człowiek staje się radosnym i
melancholijnym mędrcem jednocześnie). Popijając roczną Kadarkę z
Szekszardu rodziny Garabás lub
Cabernet Sauvignon Józsefa Vesztergombiego czy znakomicie skomponowane cuvée „Pinceátlag” rodziny
Eszterbauer z roku 2009, widzimy
uśmiechniętych ludzi... Ale przypomina mi się także Péter Tas zasiadujący

Najczęściej spożywane alkohole,
moim zdaniem, warto podzielić ze
względu na podstawowy składnik,
moc (zawartość alkoholu) i stan czy
szlachetność (jest to klasyfikacja
według specyficznego działania
danego trunku na duszę w aspekcie
jej uniwersalnego wyostrzenia się na
świat i byt).
Piwo wedle tej kategoryzacji jest
według mnie najmniej szlachetne,
choć jego historia sięga starożytności:
ślady pierwszego piwa (mętnego
napoju sfermentowanego) wyrabianego z orkiszu odnajdujemy u
Sumerów (ok. 4000 lat p.n.e.),
chmielu jako pierwsi zaczęli używać
Babilończycy, a dla

Egipcjan
piwo obok chleba było już
drugim najważniejszym pożywieniem.
Najstarszy odkryty browar znajduje
się w Hierakonpolis (Górny Egipt)
datowany na ok. 3700 r. p.n.e.
U Greków i później w Imperium
Rzymskim nad piwem górę wzięło
wino (choć w celtyckiej Galii piwo
pozostawało nadal wiodącym napojem). W średniowieczu „do XII wieku
monopol na warzenie piwa miały
niemal wyłącznie klasztory. Spożycie
piwa w klasztorach określały reguły
zakonne. W opactwie Le Bec mnisi
mogli pić piwo według potrzeby (ad
necessitatem), jednakże z umiarem
(ad voluptatem). W okresie częstych
postów zakonne reguły dopuszczały
picie pożywnego i lekkiego piwa w
myśl zasady «napój nie łamie postu»,
np. w Wielki Piątek, kiedy obowiązywał post ścisły, piwo stanowiło jedyny
posiłek. Z dodatkiem ziół, piwo
stanowiło także lekarstwo na wiele
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na miękkich dywanach perskich w
„Węgierskim Pimodanie”, szukający
ucieczki w alkoholu i wreszcie na
drugi dzień odnajdujący samego
siebie oraz tę jedną, „czasem dwie
godziny, które pozwalają człowiekowi
poznać największe tajemnice” (Endre
Ady: „Węgierski Pimodan”, przeł.
Jolanta Jastrzębska, Literatura na
Świecie, nr 07-09/2002, s. 201.), a
także urzeka mnie osobliwy, autentyczny klimat „Filozofii Wina” Béli
Hamvasa; wznosząc więc swój szklany kielich wypełniony Kadarką piję
także za jego i czytelnika zdrowie w
imię bezpośredniego życia, życia w
upojeniu, które jest początkiem
prawdziwego, autentycznego skupienia nad wszystkim, co piękne:
„Piciem rządzi właściwie jedno
jedyne prawo: pić można kiedykolwiek, gdziekolwiek, o każdej porze i
byle jak! (…) Ale tego prawa mocno
się teraz nadużywa. Mówiono mi, że
pewien człowiek w letni wieczór, w
altanie popijał wino z Szentgyörgyhegy i jednocześnie czytał gazetę.
Przecież to świętokradztwo, wprost
nie do uwierzenia! Tak znakomite
wino należy pić w najbardziej
uroczystych chwilach życia, przy
pięknie, kolorowo nakrytym stole, z
postawionym na nim wazonem
świeżo ściętych kwiatów. W ręku
należy mieć tom wierszy jednego z
tytanów poezji – Pindara, Dantego lub
Keatsa. Kto nie czuje szczególności
takiej chwili, ten jest człowiekiem straconym.
Bywają też inne barbarzyńskie przypadki. (…) Opowiadano mi również,
że w pewnej wsi miejscowy rejent
popijał leczo z kiełbasą prastarym
winem z opactwa Pannonhalma. Jeśli
to prawda, to albo ten rejent jest
zwykłym ateistą, albo też jest niespełna rozumu. (…) Wino nie lubi prostej,
monotonnej linii, dlatego właśnie opici
winem mają nieskoordynowane ruchy,
zataczają się. (…) Ten, kto wypił dużo
wina – tańczy, ten kto schlał się wódką
– pada, przewraca się, wali głową w
przeszkodę, by już potem nie podnieść się z ziemi. (…) Tak właśnie
wygląda różnica między narodami
wina a narodami wódki, wyrażająca
się nie tylko w ruchach, ale i w sposobie myślenia, uczuciach i stylu życia.
(…)
Woda jest prażywiołem. Woda
przemienia się w wino, a wino
przemienia się w krew. Woda jest
materią, wino duszą, krew intelektem.
Z materii powstaje duch, z ducha
intelekt, oto podwójna transformacja,
jaką musimy przechodzić na ziemi.”
(Béla Hamvas: „Filozofia wina”, przeł.
Tadeusz Olszański, wyd. Studio
EMKA, 2001, s. 75-78.)
ABRA
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2013 – Rok Pamięci Gábora Bethlena
OGNIEM I MIECZEM NA WĘGRA – PIERWSZA ODSIECZ WIEDEŃSKA
bieżącym 2013 roku mija 400-lecie
objęcia przez Gábora Bethlena
tronu księcia Siedmiogrodu.
Pamięci tego wielkiego węgierskiego męża
stanu będą przypominać przeróżne inicjatywy tak na Węgrzech, jak w rodzinnej krainie. Oczywiście, podobnie do
wszystkich dziejowych okresów, czas
jego panowania też nie był wolny od
znamiennych wydarzeń związanych
z Polską. Z tym, że w przeciwieństwie do ogółu naszej wspólnej historii w dobie Bethlena nie mieliśmy
ze sobą najlepszych stosunków, a
wręcz doszło między nami do starć
wojennych.
Gábor Bethlen urodził się w 1580
Marosillye (dziś w Rumunii, Ilia) i
zmarł w 1629 w Gyulafehérvár (dziś w
Rumunii, Alba Iulia). Księciem
Siedmiogrodu był w latach 1613-1629,
ale także był księciem opolskim w okresie
1622-1625, kiedy przez dwa lata (16221625) nosił też królewską koronę Węgier.
Pochodził ze średniej szlachty, jednak jego
ród już w XVI w. osiągnął znaczącą pozycję
w kraju. Był protestantem wyznania reformowanego, a więc w okresie kontrreformacji
w naturalny sposób znajdował się w obozie
antyhabsburskim. Bethlen wzmocnił wydatnie władzę książęcą i podniósł prestiż
Siedmiogrodu na arenie europejskiej. W
1615 cesarz Maciej Habsburg uznał jego
władzę, ale stosunki z Wiedniem pozostały
napięte.
W czasie wojny trzydziestoletniej, jako
wyznawca kalwinizmu, Bethlen otwarcie
wystąpił przeciwko Habsburgom. Gdy w
1618 r. Czesi na Hradczanach wyrzucili
katolickich posłów cesarza austriackiego
przez okno, zainaugurowali tym czynem
wielką wojnę wyznań, religii, społeczeństw i
narodów. Ruszyła lawina podziałów, w tym
na obóz katolicki i protestancki. Król polski
Zygmunt III Waza opowiedział się po stronie
katolickich Habsburgów. Bethlen zaś w 1619
r. sprzymierzył się z Czechami i wystąpił
zbrojnie przeciwko cesarzowi i królowi
węgierskiemu Ferdynandowi II, zajął północne Węgry, m.in. Pozsony (dzisiejszą
Bratysławę), a w listopadzie tegoż roku oblegał już Wiedeń.
Tymczasem w Polsce zjawił się poseł
arcyksięcia Leopolda hrabia Althan, by
zaciągnąć ciężką jazdę pod austriackie
sztandary. W Krakowie prosił on o „600 kopijników” i „służałego żołnierza”. Zaciągu
miał dokonać wierny Habsburgom węgierski
magnat hr. György Drugeth Hommonay,
który miał swe włości blisko granicy polskiej
na Północno-Wschodnich Węgrzech oraz w
samej Polsce.
Tymczasem na podległych cesarzowi

W

Gábor Bethlen – pomnik milenijny
w Budapeszcie
Węgier terenach wybuchło kolejne powstanie antyhabsburgskie. Kandydat do
madziarskiej korony, kalwinista, książę siedmiogrodzki Gábor Bethlen rozpoczął marsz
w stronę Górnych Węgier, co w opinii dworu
krakowskiego oznaczało próbę zablokowania polskiej granicy. 14 października 1619 r.
Bethlen zajął Pozsony, przejmując węgierskie insygnia koronne. Od Wiednia dzielił go
już tylko Dunaj. Stolicę Habsburgów, otoczonej przez 42-tysięczną armię Bethlena i
wojska stanów czeskich, śląskich i morawskich, broniło ledwie 2 tys. żołnierzy cesarza.
Dwór habsburski ogarnęła panika.
Ostrzegawcze listy Zygmunta do Bethlena,
by zaniechał nękania cesarza, nie
poskutkowały. Król polski zdecydował się
więc na działanie. Hetman Żółkiewski sugerował wyrzynanie na Północnych
Węgrzech zbuntowanych rodzin. Król jednak
nie chciał pacyfikacji: podporządkował swojemu dworzaninowi, Adamowi Lipskiemu
cały pułk lisowczyków, na czele których miał
on ruszyć szybkim marszem na wojska
Bethlena i połączyć się z siłami cesarza.
Wspomniany Homonnay już czekał na polską jednostkę, która zamierzała przekroczyć
granicę około Piwnicznej, gdzie jednak
napotkała na silny opór zwolenników
Bethlena. Hrabia więc wskazał lisowczykom
inną drogę przez przełęcz Łupkowską w
Bieszczadach. Szli pod wodzą swego obieralnego pułkownika Walentego Rogaskiego,

inni, zwerbowani – pod Adamem Lipskim,
jeszcze inni – pod Hommonayem. Już 23
listopada 1619 r. natknęli się na wojska
madziarskie młodego Jerzego Rakoczego z
Siedmiogrodu w Humiennem, w posiadłości hrabiego, który doskonale znał
topografię terenu.
Bitwa trwała dwa dni i Rakoczy
zamknął Polakom drogę na Humienne, obsadzając wzgórza. Lisowczycy za podpowiedzią Hommonaya, obeszli je drogą na Udavę i
tamże znieśli oddział węgierski. Nie
mając armat ani arkebuzów, lisowczycy nie mieli jednak szans na
przebicie się przez uzbrojone w broń
palną pozycje madziarskie. Byli jednak mistrzami we wschodnim sposobie walki, o której Węgrzy zdołali już
zapomnieć, choć dawniej sami ją
stosowali. A więc zdecydowali się następnego dnia pozorować ucieczkę, wystawiając na widok swoje tabory. Piechota węgierska połknęła haczyk, poszła za lisowczykami, nie tyle w pościg, ile na te tabory z zagrabionymi dobrami. Wówczas Rogaski i
Hommonay zawrócili, obeszli ciężkozbrojnych i gwałtowną szarżą lekkiej konnicy ze
wszystkich stron siedli piechocie Rakoczego
na karkach. Ta, zajęta rabunkiem taboru, nie
zdołała odtworzyć szyków.
Według ówczesnych relacji to była jatka.
Pod szablami polskimi padło ok. 5 tys.
Węgrów, w ręce zwycięzców dostało się 17
chorągwi. Dwie odesłano królowi Zygmuntowi III, resztę cesarzowi. Rakoczy
ratował się ucieczką. Lisowczycy ruszyli na
Sárospatak, w drodze oblegając Rakoczego
w rodzinnym zamku Makowicy, „wszystko
wszędy ogniem a mieczem znosząc” – jak
zanotował kronikarz tych wydarzeń.
Jednakże nie posiadając armat, lisowczycy
nie mieli szans na zdobycie zamku. Ruszyli
więc na Koszyce. Po spaleniu przedmieść
miasta pojawiło się pytanie o sens dalszej
wyprawy. W wojsku wytworzyły się natychmiast frakcje zwolenników Rogaskiego,
Lipskiego i Homonaya. Każdy z nich zmierzał do innych celów: Hommonay do odwetu
na Bethlenie i Rakoczym i utrzymania własnych dóbr, Rogaski do łupów, Lipski zaś do
połączenia z siłami cesarza w myśl planów
króla. Ostatecznie, ok. 10 grudnia, zaczęli
zawracać spod Koszyc do kraju.
Zwycięstwo lisowczyków pod Humiennem
i ich łupieżcze rajdy po Północnych
Węgrzech przyczyniły się nieoczekiwanie do
odwrócenia kart historii. Gdyby nie drobne i
na pozór mało znaczące posunięcia zaledwie kilku tysięcy żołnierzy polskich, losy
wojny trzydziestoletniej potoczyłyby się
prawdopodobnie inaczej, nawet mogłaby
ona zakończyć się już w 1619 roku. Książę
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Gábor Bethlen bowiem na wieść o
wyprawie i zwycięstwie lisowczyków
zwinął
oblężenie
Wiednia i cofnął się do Pozsony. Usiłował przejąć
jeszcze inicjatywę, wysyłając
15-tysięczny korpus na
Homonnaya, a na lisowczyków znów Jerzego Rakoczego z nowymi siłami.
Polacy cofnęli się, nadal
nieświadomi, że ocalili
imperium
Habsburgów,
dopiero później dotarło do
świadomości Zygmunta III,
że przypadkiem lisowczycy
ocalili Wiedeń i cesarstwo.
Faktem jest, że król polski rozdawał polityczne karty, wpływając
na załago-dzenie konfliktu między
cesarzem a księciem siedmiogrodzkim. Zaowocowało to zawieszeniem
broni w połowie stycznia 1620 r. Książę
węgierski wiedział jednak dobrze, jak trafić w
czułą strunę tureckich fobii i w akcie pomsty
powiadomił sułtana tureckiego o wyprawie
Polaków na Górne Węgry w obronie
Habsburgów. Bez wątpienia te wieści przyczyniały się do umocnienia stronnictwa
wojennego w Stambule i powiększyły grozę
islamskiego ataku. Dopełniła się ona w
nieszczęsnej bitwie pod Cecorą, niemal
dokładnie w rok po Humiennem. Wtedy to
zginął jeden z kreatorów polskiej polityki i
wojskowości, kanclerz i hetman Stanisław
Żółkiewski. Jeszcze w 1620 r. lisowczycy

Juliusz Kossak „Lisowczyk”

przyczynili się także do przełomowej w dziejach klęski Czechów pod Białą Górą w starciu z Habsburgami. Poeta Bartłomiej Zimorowic pisał: „po dziś dzień niejeden Czech
mdleje dla gorąca, kiedy go futro lisie grzeje”. Chyba podobne uczucie mieli ci Węgrzy,
których również „odwiedzili” lisowczycy.
Czy pierwsza odsiecz wiedeńska, jak ją
nazwał Julian Ursyn Niemcewicz, opłaciła
się Polsce? Doraźnie Rzeczpospolita nie
uzyskała od Austrii spodziewanego Śląska.

Za to wpłynęła na przekształcenie
się małej wojny czeskiej w wojnę
powszechną, trwającą 30 lat.
Dla Polski zaczną się najcięższe dni, gdy Europa
zacznie lizać po niej rany.
Wtedy to zaleje Koronę
tragiczny potop szwedzki,
moskiewski, kozacki i –
siedmiogrodzki...
Zakończony dla Węgrów
też tragicznie.
Nieuchronnie przywołuje
to nam pamięć tego co
opisuje XV-wieczny kronikarz polski, Jan Długosz, w
swej „Kronice polsko-węgierskiej”, gdzie jako pierwszy
świadomie mówił o przyjaźni obu
narodów i sformułował wynikające
z tego faktu przykazania moralnopolityczne.
Według jego opisu, w roku 1000 do
papieża Sylwestra II zgłosiły się po koronę
królewską dwie delegacje: polska i węgierska. Ojciec Święty przyznał symbol królewski
posłom narodu węgierskiego, ale starających się upomniał, by oba narody żyły w
przyjaźni, wzajemnie się wspomagając tak
długo, jak świat światem, a gdyby któryś z
nich wystąpił na szkodę drugiego, sprowadziłby nieszczęście na samego siebie.
Attila Szalai
(Oprac. m.in. na podstawie: „Pierwsza
odsiecz wiedeńska”, Jerzy Besala, Polityka,
2009, nr 2732)
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jelentek meg ott…
B.B.: A katyń-i történet azért kiemelkedő a történelmi események sorában,
mert jól láthatóan az egész XX. századi problematikáról képet ad, melyet alapvetően két nagy diktatúra jellemzett. Véleményem szerint mindkettőt ugyanúgy el kell utasítanunk. Nem lehet ezeket rangsorolni, mert mindkettő
nagyon hasonló gyökerekből táplálkozik. Wajda Katyń című filmjében jól
ábrázolja, hogy a hídon mindkét oldalról menekülnek az emberek, akik tétováznak, hogy hogyan tovább. Nyugat–Európában a mai napig nem értik, hogy
Kelet-Európa a fasizmus és a bolsevizmus harapófogójában volt. A katyń-i
emlékmű arra is felhívja a figyelmet, hogy mindkét diktatúrát hasonlóképpen
kellene elítélni, és úgy gondolom, ezt Nyugat-Európában is tudomásul kellene
venni.
T.T.: A költő azt mondja, hogy „Dunának, Oltnak egy a hangja…” Lehet úgy
fogalmazni, hogy a Dunának és a Visztulának is „egy a hangja”? Mitől lett ilyen
jó a bemowoi kapcsolat?
B.B.: Meglátásom szerint a protokollon kívül az előző és a mostani város-vezetés is baráti kapcsolatot tudott kialakítani. A két települést összekötő programok,
Trojan Tünde: Milyen élményeket
így a gyerekcsere vagy a kulturális programok is nagyon élőek. A történelmünk
őriz az első lengyelországi útjáról?
nagyon összeköt, hasonló dolgok történtek meg velünk, így rendkívül könnyen
Bús Balázs : 1984-ben, az érettségi
megértjük egymást. Bár országaink mérete korántsem azonos, lélekben mégis
évében egy Varsó-częstochowa-i
hasonlítunk. Gyakran mondogatom, a világban két helyen nem szoktam
zarándoklaton vettem részt Bajczy
honvágyat érezni, Erdélyben és Lengyelországban.
Lajos atya szervezésében. Az első
határozott élményem ahhoz a Bús Balázs Óbuda polgármestereként fáradha- T.T.: A lengyelek és a magyarok barátságát azzal magyarázzák, hogy egymiséhez köthető, amelyet Varsó tatlanul ápolja a lengyel-magyar kapcsolato- máshoz nagyon közel álló népről van szó, bár a nyelvük különböző, és szerinbelvárosában, a Szent Anna templom- kat, és fontosnak tartja, hogy éppen az ő tem a mentalitásuk sem azonos. Mit gondol, miben rejlik a titok, hogy minden
ban celebráltak. Rengetegen voltak a kerületében található a katyń-i emlékmű. A különbözőség ellenére mégis ilyen jól megértik egymást?
misén, aminek végén a kántor a 2012. évi Szent László-díj birtokosa úgy véli, a B.B.: A hasonló sors lehet az egyik magyarázat. Ezen túl, mindkét népben igen
erősen megmutatkozik a szolidaritásra való hajlam. A két nemzet mindig
Szolidaritás himnuszát játszotta el. lengyelekre mindig lehet számítani…
Ezt követően a tömeg együtt indult el Balázs Bús burmistrz Óbudy nieustannie pielę- segített egymáson a bajban. Nehezen tudnék Európában még két ilyen népet
a közeli virágkereszthez. Ott már fel- gnuje kontakty polsko-węgierskie, i uważa za mutatni, melyek között ennyire nagy az összhang. Mondják, hogy a barát a bajtűntek a milíciás autók, és figyelmez- istotne, że akurat w jego dzielnicy znajduje sie ban ismerszik meg. Nos, erről szól a lengyel-magyar kapcsolat. Mindez annak
tették a hívőket, hogy menjenek pomnik ofiar Katynia. Laureat nagrody Św. ellenére, hogy voltak olyan történelmi időszakok - a nem is olyan távoli múltban
haza, mert különben bajuk lesz. A Władysława 2012 roku sądzi, iż na Polaków –, amikor bizonyos politikai erők megpróbálták ezt lazítani. Gondoljunk csak az
úgynevezett „lengyel piacos” időszakra. A barátság azonban ennél mélyebben
tömeg ellenállt, és egyszerre kiáltot- zawsze można liczyć…
gyökerezik, mintsem ezt szét lehetne szakítani. A Lengyel-Magyar Barátság
ta, nem megy haza. Ott és akkor látNapján is látni, mennyi önkormányzatnak van kapcsolata Lengyelországgal és
tam először, hogy szembe lehet szea lengyel városokkal.
gülni a hatalommal.
A lengyelek rendkívül barátságosak voltak a magyarokkal; az igazi baráti szeretet az, T.T.: Említette, hogy Bemowo kezd magyar zarándokhellyé válni, hiszen nem olyan
amit ott megtapasztalhattam. Mondanom sem kell, életre szóló barátságok köttettek régen egy Petőfi-szobrot avattak ott. Kinek a kezdeményezése volt?
B.B.: Teljes mértékben a bemowoi önkormányzaté, mi pedig nagyon szívesen segítetakkor.
T.T.: Ez volt a kezdet. Gondolom, hogy ezzel nem lett vége a lengyelországi kaland- tünk ebben. Petőfi mellett - mint korábban már utaltam rá - Bemnek is van szobra
Bemowoban. Bem nagyon határozottan kiállt a magyar szabadságharc mellett, így
nak. A zarándoklatot követően máskor is elment Lengyelországba?
B.B.: A következő évben ismét ellátogattam Lengyelországba, de akkor már Krakkót mindkét nemzet hősként tekint rá. Ami az érdekességeket illeti, Óbudának van egy
és Częstochowát is úti céljaim közé vettem. A baráti kapcsolatoknak köszönhetően a középkorig visszamenő lengyel kötődése is. Óbuda címerében – ami egy középkori
későbbiek folyamán is többször jártam az országban. Mindig is kíváncsi voltam a len- címer - szerepel a lengyel sas, Anjou Károly felesége ugyanis Łokietek Erzsébet,
gyel emberekre, kultúrájukra és hazájukra. Ez talán arra vezethető vissza, hogy édes- Nagy Lajos édesanyja volt. Nagy Lajostól Erzsébet királyné ezt a települést kapta
apám egész életében a zakója hajtókáján viselte a magyar-lengyel barátság jelvényt. ajándékba, amely akkoriban királynéi vár és birtok volt. Így került tehát az Anjou-liliom
Sajnos ennek pontos okát nem tudom, de az bizonyos, hogy fiatalként a munkája mellé a lengyel sas. Innen nézve úgy vélem, Bemowo és Óbuda között bizonyára nem
révén sokat járt Lengyelországba, és nagyon jó baráti kapcsolatai alakultak ki. Tőle véletlenül alakult így a kapcsolat.
T.T.: A Bemowo és Óbuda közötti kapcsolatot erősíti, hogy van egy közös díj, melyet
hallottam először Katyń-ról is.
T.T.: Említette Katyń-t. A III. kerületben, a Mártírok Parkjában található a katyń-i em- minden évben odaítélnek két személynek…
lékmű, melynek létrejöttében Önnek nem kis szerepe volt. Nem túlzás azt mondani, B.B.: A díj Bem tábornokról lett elnevezve, amellyel évente egy lengyel és egy magyar személyt tüntetünk ki, a lengyel-magyar kapcsolatokért kifejtett munkájuk elismehogy az emlékmű és az azt körülvevő park mostanra lengyel zarándokhellyé vált…
B.B.: Tarlós István főpolgármester, aki akkoriban a Fidesz fővárosi frakcióveze- réseként. Idén harmadik alkalommal adjuk át. Eddig magyar részről Tarlós István
tőségének elnöke volt, keresett meg a kezdeményezés ötletével, amelyhez azonnal főpolgármester úr, Kovács István történész, író, költő, valamint Nyíri Csaba - aki Tarlós
megfelelő és méltó helyszínt kerestünk a kerületben. Mivel a történetet ismertem, és István mellett alpolgármesterként, kabinetfőnökként szintén nagyon sokat tett ezért a
fontosnak tartottam, valamint Óbudának akkorra már nagyon jó testvérvárosi kapcso- kapcsolatért - részesültek a díjban. Utóbbi, Leányfalu polgármestereként, komolyan
lata alakult ki Varsó-Bemowoval, természetesen örömmel támogattam az emlék- ápolja most is a lengyel-magyar kapcsolatokat.
művet. Büszke vagyok rá, hogy a III. kerületben sikerült helyszínt találnunk ennek az T.T.: Wajdáról már esett szó, de milyen a viszonya a lengyel irodalomhoz?
emlékműnek. A kapcsolatban, ami a bemowoiakkal kialakult, nagy szerepet játszik a B.B.: Az egyik kedvenc íróm, költőm, Edward Stachura. Amikor először hallottam róla,
magyar emlékek állítása, megőrzése. Erre példa a már korábban felállított Bem- vagy még nem olvastam tőle semmit, katonaként viszont a katonai könyvtárban felfedeztem
az idén avatott Petőfi-szobor. Amennyiben itt Budapesten, a III. kerületben arról egy Stachura könyvet, a Szekercelármát, ami nagyon megtetszett. Ryszard
beszélhetünk, hogy kialakult egy lengyel zarándokhely, úgy Bemowoban is hasonló Kapuściński műveit szintén szeretem.
módon magyar emlékhely létesült. Szerintem mindez nagyon jól példázza a két tele- T.T.: Gyakran van Lengyelországban, így talán van olyan lengyel étel, amit kedvel…
B.B.: Nagyon szeretem a góral sajtot, az oscypeket, abból mindig többet hozunk, és
pülés kapcsolatát.
T.T.: Volt alkalmam részt venni a katyń-i megemlékezéseken, és ezek mindig nagyon otthon megsütjük. A másik kedvencem a żurek.
egyszerűek és szépek voltak, az emlékezők pedig - úgy gondolom- őszinte szívvel T.T.: Lengyelország mit jelent Önnek?
B.B.: Jó tudni, hogy Európában van egy ország, amelyikre mindig lehet számítani.

„… két helyen

nem szoktam
honvágyat
érezni,
Erdélyben és
Lengyelországban…”
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Węgier członkiem zagranicznym
Polskiej Akademii Umiejętności
kwietnia br., w Ambasadzie RP w Budapeszcie, w obecności
przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego Węgier
László Kövéra, wiceprezydenta
miasta Budapesztu Miklósa
Csomósa, wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki oraz
polityki Węgier, ambasador Roman Kowalski przekazał uroczyście dyplom przyjęcia w poczet
członków zagranicznych Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie prof. Istvánowi Kovácsowi,
István Kovács
László Kövér
węgierskiemu dyplomacie, historykowi, pisarzowi i poecie,
wielkiemu przyjacielowi Polski,
cja, dzięki czemu tuż po części oficjalnej
badaczowi wspólnych dziejów nadwiślańs- uroczystości mogłam zapytać prof. Kovácsa
kich i naddunajskich Bratanków. Prof. István co oznacza dla niego ta zaszczytna nomiKovács jest pracownikiem Instytutu Historii nacja. Oto co mi odpowiedział: „To znaczy,
Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. że muszę szybko skończyć leksykon, a poza
Akademia Umiejętności powstała w 1871 w tym przekazałem już trochę materiałów,
Krakowie. Działalność rozpoczęła w 1873. które do lata powinny trafić do druku. Jest co
Początkowo skupiała tylko uczonych robić, bo to ponad tysiąc stron i cztery
krakowskich, szybko jednak objęła działal- tysiące haseł. Zebrało się tego tak sporo, że
nością wybitnych uczonych ze wszystkich wydałem książkę o nieznanych polskich
zaborów, a także Polaków przebywających bohaterach węgierskiego powstania w 1948na emigracji oraz cudzoziemców. Celem AU 49 roku. Muszę skończyć też monografię
było organizowanie i popieranie badań Bema i chciałbym wrócić do literatury
naukowych oraz reprezentowanie nauki pol- pięknej. Więc praca, praca, praca…”.
skiej na arenie międzynarodowej.
W budapeszteńskiej uroczystości uczest- Na chwilę rozmowy udało mi się też
niczył prof. Polskiej Akademii Nauk Jerzy namówić prof. Jerzego Snopka.
Snopek, historyk literatury i kultury, tłumacz, (BBSz.) Panie profesorze, to bardzo ważne
który wygłosił okolicznościową laudację, a dla polsko-węgierskich kontaktów naukotakże członkowie rodziny i przyjaciele prof. wych, że Węgier został członkiem zagraKovácsa. Węgierską Polonię reprezen- nicznym Polskiej Akademii Umiejętności.
towała przewodnicząca OSP, prezes PSK
im. J. Bema na Węgrzech dr Csúcs Lászlóné (JS.) To jest naprawdę wielki zaszczyt, bo
Halina.
akademie nauk tylko w bardzo ograniZaproszona została również nasza redak- czonych przypadkach powołują do grona
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swoich członków uczonych zagranicznych.
Muszą to być osoby, które spełniają dwa
podstawowe warunki: są wybitnymi autorytetami w swojej dziedzinie i zasłużonymi dla
historii, kultury danego kraju, co w przypadku prof. Istvána Kovácsa jest
oczywiste. W dzisiejszych
czasach nie ma innego
węgierskiego badacza tak
zasłużonego, znanego i
docenianego w Polsce jak
István Kovács. W przeszłości
bardzo cenionymi byli profesorowie Endre Kovács czy
István Csapláros, ale nie
dostąpili tego zaszczytu.
István Kovács w ciągu ostatnich 20 lat zasłużył się niebywale jako badacz polskowęgierskich związków historycznych, kulturalnych, autor
książek, które były tłumaczone na język polski i tu
zostały docenione np. wysokiej rangi
nagrodą Felczaka i Wereszyckiego, do której
mogą aspirować uczeni środkowoeuropejscy, a książka Istvána Kovácsa „Polacy w
Węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-49” taką
nagrodę zdobyła całkowicie zasłużenie.
Ukazało się też kilka innych jego książek historycznych. Jest również znany jako poeta,
dwa wybory jego wierszy ukazały się w
Polsce, zostały zauważone i wysoko ocenione. István Kovács znany jest też jako
dyplomata, ponieważ był zarówno attaché
kulturalnym Ambasady RW w Warszawie,
jak i dwukrotnie konsulem generalnym
Węgier w Krakowie, a wiele miast regionu
małopolskiego mianowało go swoim obywatelem honorowym. To też wiele mówi o jego
zasługach, poza tym wiemy, że jest jednym z
najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych
tłumaczy naszej literatury na język węgierski, a więc trudniej byłoby o godniejszego
kandydata do tego wielkiego zaszczytu
jakim jest członkowstwo zagraniczne
Polskiej Akademii Umiejętności.
BBSz.

Sándor Dürr uhonorowany w Isaszeg
yły wiceprezes PSK im. Bema Sándor Dürr został honorowym obywatelem miasta Isaszeg. Tytuł otrzymał na uroczystości zorganizowanej
w rocznicę wielkiej bitwy honwedów z Austriakami w dniu 6 kwietnia
1849 roku, w której decydującą rolę odgrywał batalion polskich ochotników
pod wodzą Józefa Wysockiego.
Burmistrz Miklós Hatvani w laudacji podkreślił, że pan Dürr swoją oddaną
i bezinteresowną pracą, przykładnym życiem, patriotyczną postawą wybitnie
zasłużył na przyznaną mu tej godność. Szczególnie aktywnie pielęgnuje kontakty polsko-węgierskie, sam był inicjatorem w 1972 roku pierwszego mieSándor Dürr
jscowego spotkania Polaków i Węgrów, potem przez wiele lat był organizatorem i uczestnikiem wszystkich imprez związanych z Polakami i Polską w
Isaszeg. Od lat wykorzystuje wszelkie okazje by rozpowszechniać dobre imię
miasta w Polsce. Gdy jako konsul służył w Warszawie i później w Krakowie też utrzymywał żywy kontakt z Isaszeg. Burmistrz przypomniał również,
że pan Dürr był przez wiele lat bardzo aktywnym wiceprezesem PSK im. J. Bema na Węgrzech. Laureatowi w imieniu stowarzyszenia oraz naszej
redakcji serdecznie gratulujemy!

B
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INFORMACJE
KONSULARNE
Prawo do posiadania dowodu osobistego
Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie
przypomina, że każdy obywatel
polski ma nie tylko prawo, ale i
obowiązek posiadania dowodu
osobistego. Obywateli polskich
zamieszkujących długoterminowo
lub na stałe poza Polską dotyczy
jedynie prawo do posiadania
dowodu osobistego.
Obecnie złożenie wniosku o
wydanie i odbiór dowodu osobistego może mieć miejsce tylko w
kraju. Podobnie odbiór dokumentu
może nastąpić tylko w kraju.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w urzędzie
ostatniego miejsca zamieszkania
w Polsce. Ze względu na ew. krótszy pobyt w Polsce można jednocześnie złożyć wniosek o
wydanie dowodu osobistego w
trybie przyspieszonym. Obecnie
odbiór dokumentu następuje tylko
w urzędzie, w którym złożony
został wniosek. Dowód osobisty
można odebrać tylko osobiście.
Informujemy, że dopiero od roku
2015 planowane jest uruchomienie elektronicznego Rejestru
Dowodów Osobistych, do którego
dostęp będą miały urzędy gmin.
Dzięki temu będzie można złożyć
wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na
terenie całego kraju, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Będzie
także możliwość elektronicznego
przesłania wniosku o wydanie
dowodu.
Osobom posiadającym dowód
osobisty przypominamy o konieczności jego wymiany w przypadku upływu terminu jego
ważności. Obecnie dowody osobiste wydawane są z okresem
ważności na 10 lat. Wniosek o
wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć nie później niż
na 30 dni przed upływem terminu
ważności starego dokumentu.
Zwracamy uwagę, że osoby posiadające dowody osobiste, które
utraciły ważność są zobowiązane do wymiany ich na nowe.

GŁOS POLONII
padku przypadku małżeństw odpis
skrócony aktu małżeństwa. Urząd
może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie
obywatelstwa polskiego, jeżeli
dane zawarte w dokumentach
budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Jeżeli dane zawarte
w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu
cywilnego – ponowne ich
złożenie nie jest wymagane.
Dowód osobisty mogą
otrzymać również dzieci do
13 roku życia.

Konsul Andrzej Kalinowski
Od 1 stycznia br. zmieniły i
zaostrzyły się przepisy; osobom,
które mają nieważny dowód osobisty, grozi grzywna do 5 tys. złotych lub areszt!
W dowodach osobistych osób nie
posiadających miejsca zamieszkania w Polsce nie wpisuje się
adresu.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego.
2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu,
3. Dwie wyraźne i jednakowe
fotografie o wymiarach 35 x 45
mm, odzwierciedlające aktualny
wizerunek osoby, której wniosek
dotyczy, przedstawiające tę osobę
bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami w taki sposób,
aby ukazywały głowę w pozycji
lewego półprofilu i z widocznym
lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego
oświetlenia
twarzy.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które
nie zawarły małżeństwa, a w przy-

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego.
2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób,
aby ukazywały głowę w
pozycji lewego półprofilu i z
widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
3. Na żądanie organu:
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
4. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
Przy składaniu wniosku dziecka
poniżej 13 roku życia wymagana
jest obecność obydwojga rodziców
(nie małżonków). Odbioru dokumentu może dokonać jedno z
rodziców.
Obywatele polscy, którzy nigdy
nie mieszkali w kraju mogą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego w Warszawie.
Wydanie i wymiana dowodu osobistego są bezpłatne.
Warto pamiętać, że ważny dowód
osobisty uprawnia posiadacza do
podróżowania i pobytu w większości krajów Europy.
Zachęcam Państwa do wykorzystania pobytu w Polsce i wyrobienia dowodu osobistego.
Konsul

GŁOS POLONII

 21

Prima aprilis na czerwonej skale i ryż na szczęście
ój bratanek Piotr,
ten sam, który w
wieku czterech lat
odwiedził mnie w Budapeszcie, prawie trzydzieści
lat później przyjechał po raz
pierwszy do Australii. W
listopadzie ubiegłego roku
zaproponowałam mu, żeby
wybrał się tutaj ze swoją
narzeczoną - Anitą. Piotr od
dawna marzył o podróży za
ocean, ale ciągle napotykał
jakieś przeszkody: sprawy
finansowe, pozostawienie
firmy bez nadzoru, urlopy,
no i plan ślubu w 2013 roku...
- No właśnie, ślub – przyszło mi do głowy - przecież ani ja, ani mój syn nie
będziemy mogli w nim uczestniczyć, ponieważ nie planujemy podróży do
Europy w 2013 roku! Dlaczego więc nie zorganizować tej uroczystości u
nas??!!
- Ślub w Australii brzmi cudownie! – Piotr połknął haczyk natychmiast i dodał,
że marzy mu się data ślubu 1 kwietnia.
- Bo lubię niestandardowo. A poza tym tak na wypadek, gdyby żona miała
kiedyś jakieś pretensje do mnie, to jej przypomnę, że zgodziła się na tę datę
– uzasadnił z uśmiechem.
- Nie ma sprawy, niech będzie pierwszy kwietnia, ale całkiem na poważnie!
– powiedziałam.
Na początku grudnia lunęła lawina ich przygotowań do podróży: podania o
paszporty, wizy, bilety. Młodym udało się wygospodarować trzy tygodnie
urlopu.
23 grudnia Piotr napisał do mnie: „Przedwczoraj odebraliśmy paszporty. 5
minut temu wypełniłem dokumenty z prośbą o przyznanie wizy w programie
eVisitor i „z automatu” - dostaliśmy potwierdzenie, że mamy przyznane.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się dostać potwierdzenie jeszcze przed
świętami - to jak prezent :-)”
Ja tymczasem rozpoczęłam poszukiwania urzędnika, który udzieli im ślubu
oraz miejsca na tę uroczystość.
Zadzwoniłam do Basi, mojej przyjaciółki, która mieszka na małej wyspie
Coochiemudlo, około 30 km od centrum Brisbane i opowiedziałam jej o moim
projekcie.
- Przecież Bruno ma uprawnienia ‘marriage celebrant’ (odpowiednik urzędnika USC), więc zadzwoń do niego – poradziła mi.
- Bruno, ten muzykujący ze swoją żoną? Nie może być lepiej! Ożeni młodych, a potem zagrają im do tańca! – wymyśliłam na poczekaniu.
Jak się okazało, Bruno nigdy nie udzielał ślubu cudzoziemcom, ale wiedział
dokładnie, jakie dokumenty są potrzebne. Poprosiłam żeby udzielił ślubu
Anicie i Piotrowi oraz, by wraz z żoną umilili nam przyjęcie ślubne muzyką i
śpiewem. Zgodzili się, mimo że pierwszy kwietnia przypadał w Poniedziałek
Wielkanocny.
Zdecydowałam, że ślub odbędzie się na tropikalnej wyspie Coochiemudlo,
na Morzu Koralowym. Pomogła mi w tej decyzji Basia, która zna swoją
wyspę od podszewki. Pokazała mi przepiękną, czerwoną skałę nad morzem,
idealną do zaślubin. ‘Coochiemudlo’ znaczy w języku Aborygenów ‘red rock’,
czyli właśnie ‘czerwona skała’. Wynajęłam w pobliżu tej skały za niewielkie
pieniądze dużą salę w budynku należącym do rady miejskiej. Postanowiłam
zaprosić na ślub i przyjęcie jak najwięcej moich przyjaciół. Nie, nie jestem
bogatą ciotką, nie wygrałam pieniędzy na loterii, ale wymyśliłam, że zamiast
prezentów ślubnych, poproszę gości, żeby przynieśli coś do jedzenia oraz
napoje alkoholowe. W Australii taki zwyczaj nazywa się skrótem: ‘BYO’ od:
‘bring your own’ (przynieś swoje własne) i jest praktykowany na imprezach
towarzyskich, choć na ślubach raczej nie. Pomyślałam sobie jednak, że
czemu nie - dzięki takiemu rozwiązaniu jak najwięcej osób będzie mogło
uczestniczyć w tej uroczystości.
Wysłałam zaproszenia wraz z mapką wyspy i zdjęciami pomocnymi w
orientacji, zaznaczając, że nie jest to żart primaaprilisowy.
- Ślub na Coochie?? Przecież tam nic ciekawego nie ma! – zdziwiła się jedna
z moich przyjaciółek.
- No i właśnie o to chodzi, żeby było inaczej – powiedziałam - bez tłumów na
plaży i wieżowców w tle, bliżej natury, spokojnie, bez hałasów cywilizacji.
Moi młodzi goście przylecieli do Brisbane na tydzień przed ślubem.

M

Przywieźli wszystko, co było
potrzebne: dokumenty, stroje ślubne, obrączki. Bukiet
ślubny Anita zrobiła sobie
sama z pięknych niebiesko
– granatowych orchidei,
które kupiłyśmy przed świętami na targu kwiatów.
Obeszło się również bez
wydatku na fryzjera – w
zakręcone loki wpięłyśmy
gałązkę orchidei.
W przeddzień ślubu, czyli
Uczestnicy uroczystości w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych, pojechałam
na wyspę z Andrzejem i
Jackiem – moimi przyjaciółmi, którzy pomogli mi przygotować salę na przyjęcie. Na ścianie, nad podium dla muzykującej pary, zawiesiliśmy kilim z
orłem, naprzeciw portretu Królowej Elżbiety, pod którym mieli zasiąść nowożeńcy.
Goście przypłynęli na wyspę promem osobowym. W umówionym miejscu
zbiórki czekałam na nich z moim synem, który podwiózł samochodem niektórych gości do wynajętej sali, ja natomiast poszłam z pozostałymi na piechotę - około 15 minut spacerem.
W tym samym czasie młodzi narzeczeni przygotowywali się do ślubu w
pokoju hotelu, naprzeciw zejścia na czerwoną skałę. Przed wyjściem do
ślubu, pani Basia (nie ta, która mieszka na wyspie), mama jednej z moich
przyjaciółek, pobłogosławiła młodą parę oraz przeczytała im piękny wiersz:
‘Szczęście’, który pamiętam jako piosenkę Violetty Villas. Goście oraz urzędnik (Bruno) zebrali się w tym czasie na czerwonej skale. W takt utworu
‘Tango to Evora’, młodzi zeszli po kamiennych schodach: najpierw pan
młody w towarzystwie świadka - młodej Sary, a następnie mój syn Roland,
czyli drugi świadek, sprowadził na skałę pannę młodą. Bruno świetnie
sprawdził się w roli celebranta, a ślubujący byli przez cały czas uśmiechnięci i zrelaksowani, podobnie jak goście. Młodzi ślubowali po angielsku, ale,
zgodnie z polskim zwyczajem, założyli sobie obrączki na prawe ręce. W czasie ceremonii o pierwszej po południu był przypływ, a wiec morze sięgało
skały, na której staliśmy. Scenerię wodną uzupełniały motorówki, kajaki i
żaglówki. Piosenka Grechuty ‘Dni, których nie znamy’towarzyszyła podpisywaniu dokumentu ślubu, natomiast ‘Que Sera, Sera’ (‘Co ma być, to będzie’)
Doris Day umiliło składanie życzeń młodej parze. Goście sypnęli ryżem na
szczęście, fotograf dwoił się i troił, żeby utrwalić każdy ważny moment, a ja
dostałam za zadanie sfilmowanie całości.
Po ślubie goście udali się do wynajętej sali, a nowożeńcy, w towarzystwie
Andrzeja pełniącego zaszczytną rolę fotografa, udali się w plener na sesję
zdjęciową. Kiedy wrócili, powitałam ich solą i chlebem, upieczonym przez
jedną z moich przyjaciółek. Łza zakręciła mi się w oku, bo właśnie wtedy
poczułam się ich zastępczą mamą... Pan młody rozlał gościom na powitanie
białe wino i wszyscy znający język polski zaśpiewali młodym: ‘Sto lat!’. No,
a potem było jedzenie, picie i zabawa umiejętnie poprowadzona przez muzykującego celebranta i jego żonę Ritę. Później były piosenki na życzenie, uroczyste krojenie weselnego tortu i rzucanie wianka.
Zapytałam młodych, co utkwiło im w pamięci w dniu ich ślubu. Anita powiedziała, że była wzruszona, kiedy schodząc po schodach nad morze, zobaczyła na czerwonej skale dużą grupę oczekujących gości, na stoliku biały
obrus powiewający od wiatru i łódki na morzu... Piotra wzruszyła melodia z
‘Ojca Chrzestnego’, którą Bruno, Sycylijczyk z pochodzenia, zagrał na jego
życzenie.
W przeddzień rozstania z moimi wspaniałymi, młodymi gośćmi, dostałam
od nich książkę Pablo Coelho: ‘Miłość’, z piękną dedykacją: „Kochanej Cioci,
z podziękowaniem za cudowne wakacje w Australii i zorganizowanie jednego z najważniejszych i najpiękniejszych dni naszego życia – ślubu na
Coochiemudlo’. Anita i Piotr,Brisbane 15/04/2013.”
Cóż może być piękniejszego i bardziej satysfakcjonującego, niż takie
słowa oraz świadomość, że sprawiłam radość młodej parze oraz 40-osobowej grupie moich przyjaciół?
Wbrew obawom pesymistów, goście weselni dopisali i dojechali na wyspę,
pogoda była bezdeszczowa, a zdjęcia ślubne udały się na piątkę! Szczęśliwi
małżonkowie wrócili do Polski i - daj Boże – będą żyli długo i szczęśliwie.
Maria Agoston
Brisbane, Australia
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Przedsięwzięcie jest współfinansowane
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ze środków otrzymanych od MSZ RP w
ramach konkursu „Współpraca z Polonią i
Polakami za Granicą w 2013 r.

Ambasada Rzeczpospolitej
Polskiej w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: 413-8200
Referat Konsularny
Ambasady RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: 413-8206 i 413-8208
Ogólnokrajowy Samorząd
Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-1798
Stołeczny Samorząd Polski
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
tel.: 332-1979 fax: 302-5116
Polska Parafia Persolnalna na Węgrzech
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: 431-8414

Odeszli od nas na zawsze
● 28 stycznia 2013 roku w Budapeszcie zmarła Szegedi Árpádné, z domu Jolanta
Maria Rudowska, ur. w 1933 r. w Warszawie. Przez 44 lata była członkiem PSK im.
J. Bema
● 8 maja 2013 roku w Budapeszcie w wieku 48 lat, po ciężkiej chorobie odeszła od
nas Anna Elżbieta Pusztai, która do końca swoich dni pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Narodowości Polskiej VIII dzielnicy Budapesztu.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
im. J. Bema na Węgrzech
i Oddział POKO
1051 Budapest, Nádor u. 34. II. p.
tel.: 311-0216 tel./fax: 312-8204
www.bem.hu
Stowarzyszenie Katolików Polskich
na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski i Oddział POKO
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel./fax: 262-6908
Ogólnokrajowa Szkoła Polska
na Węgrzech przy OSP
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-2748
Muzeum i Archiwum
Węgierskiej Polonii przy OSP
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 260-8023
Instytut Polski w Budapeszcie
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
tel.: 311-5856 fax: 331-0341
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. S. Petőfiego
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
1025 Budapeszt, Törökvész út 15.
tel./fax: 326-8306
Polskie Przedstawicielstwo Turystyczne
Oddział w Budapeszcie
1075 Budapest, Károly krt. 11.
tel. 269-7809
Polska Redakcja radiowa MTVA
1800 Budapest, Bródy S. 3-5
„Magazyn Polski” – emisja
w każdą sobotę (13.30-14.00)
MR4 (fale średnie 873 i 1188 kHz)
oraz z: www.radio.hu
Polonijna strona internetowa:
www.polonia.hu
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Szegedi Árpádné

Anna Pusztai

Róbert Kiss

Budapeszteńskie pożegnanie Ambasadora Róberta Kissa
Podczas uroczystości zorganizowanej w Ambasadzie RP w Budapeszcie 8 kwietnia
br., osobę zmarłego byłego ambasadora Węgier w Polsce Róberta Kissa wspominała
rodzina, przyjaciele i bliscy współpracownicy. Szczególnego charakteru nadała wieczorowi muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu Alexa Szilasiego.

Kwartalny dodatek miesięcznika
„POLONIA WĘGIERSKA”
Pismo założone przez PSK im. J. Bemana
Węgrzech w 1987 r.
wspierane przez:
Rząd Węgier za pośrednictwem
Ogolnokrajowego Samorządu Polskiego
oraz MSZ ze środkow Rządu RP
A „Polonia Węgierska” negyedévi melléklete
Alapítva 1987-ben a magyarországi
Bem József Kulturális Egyesület által
Támogatóink:
Magyarország Kormánya
az Országos Lengyel Önkormányzat
közvetítésével
valamint LKÜM Varsó
Wydawca:
Urząd Ogolnokrajowy Samorządu Polskiego
na Węgrzech
Kiadja:
az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala
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