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Drogi Czytelniku

dniu 1 wrzeœnia 1939 roku o godz. 4.45 wojska niemieckie
zaatakowa³y Polskê. Rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa.

17 wrzeœnia agresji od wschodu dokona³ Zwi¹zek Radziecki.
Wówczas Wêgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaŸni, a bardzo wielu
naszych rodaków, którzy znaleŸli siê na emigracji, swoje ocalenie zawdziêcza³o w³aœnie Wêgrom.
Niemiecki atak na Polskê 1 wrzeœnia 1939 r. zapisa³ siê na trwa³e w narodowej pamiêci. Oplót³ nasz¹ wyobraŸniê i stworzy³ wspólny dla wszystkich
obraz wojny: koszmar zdradzieckich napadów s¹siada, po¿arów miast,
œmierci niewinnych ludzi. Ale doœwiadczenie uczy, ¿e wiedzy o tragedii tamtych lat nie mo¿na ograniczaæ do rocznicowych wypominków.
Droga do jej zrozumienia prowadzi poprzez edukacjê historyczn¹.
Victor Marie Hugo na pytanie czym jest historia odpowiada:
„Echem przesz³oœci odbitym przez przysz³oœæ. Odblaskiem Przysz³oœci
rzuconym w przesz³oœæ”.
A ja pozwolê sobie dodaæ: Historia magistra vitae est !

Bo¿ena Bogdañska-Szadai
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Kedves Olvasónk!

zerkilencszázharminckilenc szeptember 1-én 4 óra 45 perckor a német csapatok megtámadták Lengyelországot. A Szovjetunió szeptember 17-én tört be keletrõl. Megkezdõdött a második világháború.
A magyarok és a lengyelek kiállták a barátság próbáját - igen sok, emigrációba szakadt lengyel honfitársunk megmenekülését épp a magyaroknak
köszönhette.
Lengyelország németek általi megtámadása 1939 szeptember 1-én örökre
bevéste magát a nemzeti emlékezetbe. Körbefonta képzeletünket, meghatározta a háborúról alkotott közös képünket: a szomszédok áruló betöréseinek borzalmait, az égõ városokat, az ártatlan emberek halálát. E tapasztalat mégis arra tanít, hogy azoknak a tragikus éveknek az ismeretét nem lehet
évfordulós ünnepélyekre korlátozni. A megértés hozzá vezetõ útja történelmi
tudatosságon, nevelésen kell, hogy alapuljon.
Victor Marie Hugo a „mi is a történelem” kérdésre az alábbiakat válaszolta: „A jövõ által visszavert múlt visszhangja. A jövõ ragyogása a múltba
vetve”.
Engedjék meg, hogy még hozzátegyem: Historia magistra vitae est!

Bo¿ena Bogdañska-Szadai
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Œwiêto (i po œwiêcie) wêgierskiej Polonii

W

dniu 27 czerwca w Budapeszcie,
tym razem po raz 14-ty, odby³y
siê obchody Dnia œw. W³adys³awa patrona osiad³ej na Wêgrzech Polonii.
Rozpoczê³a je msza œwiêta w koœciele polskim, a nastêpnie uroczystoœæ kontynuowano
w pobliskim parku na pikniku polonijnym w
dzielnicy, gdzie od ponad 100 lat mieszkaj¹
Polacy. Wœród goœci, którzy zaszczycili uroczystoœæ byli: minister Jan Borkowski sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
RP, ks. biskup diecezji w Székesfehérvár dr
Nándor Takács, senator RP Piotr Zientarski,
István Tarlós szef Frakcji FIDESZ w Radzie
Sto³ecznej Budapesztu – patron honorowy
œwiêta, Marcin Soko³owski Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Wêgrzech, Antal Paulik
wicedyrektor departamentu ds. Mniejszoœciowych i Etnicznych Urzêdu Rady Ministrów
Republiki Wêgierskiej, ks. Leszek Kry¿a SChr.
proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na
Wêgrzech, Tadeusz Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Barbara
Rud Pe³nomocnik Zarz¹du Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” - dyrektor dzia³u Inwestycji. Obecni byli przedstawiciele samorz¹dów
mniejszoœci polskiej i Polonia m.in. z Székesfehérvár, Szolnoku, Szentendre, Tata, Gyõr,
Kaposvár, oœmiu miejscowoœci woj. BAZ,
Egeru, Budapesztu, Tatabánya, Pázmánd,
Monor, Gödöllõ, Pécsu, Szegedu, Érdu, z kilku
miejscowoœci nadbalatoñskich, cz³onkowie
najwa¿niejszych organizacji polonijnych,
dyrektorzy instytucji polonijnych i reprezentanci mediów. Ze szczególn¹ radoœci¹ powitano pana Lajosa Verbai burmistrza X dzielnicy Budapesztu, dziêki któremu œwiêto nabra³o
nadzwyczajnego blasku, a tak¿e przyjació³
Wêgrów, a zw³aszcza Polonofilów. S³owa
podziêkowania skierowano do darczyñców:
Europejskiego Centrum Solidarnoœci w Gdañsku, Samorz¹du X dzielnicy Budapesztu,
Ministerstwa Obrony Narodowej RW, Fundacji na rzecz Mniejszoœci Narodowych i
Etnicznych na Wêgrzech.
Dr Halina Csúcs Lászlóné, przewodnicz¹ca Ogólnokrajowego Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech, gospodyni
tegorocznego œwiêta, w swoim wyst¹pieniu
podkreœli³a miêdzy innymi znacz¹cy i symboliczny czas obchodów œwiêta, jakim niew¹tpliwie jest 20-lecie odzyskania wolnoœci i
rocznica pierwszych wolnych wyborów na
Wêgrzech i w Polsce, „czas wielkiego zwyciêstwa Solidarnoœci, zwyciêstwa przes³ania:
«Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci», przes³ania, które jest wa¿ne równie¿ w relacjach
rodzinnych, ma³ych spo³ecznoœci, w tym i
naszej polonijnej, jak i w stosunkach polskowêgierskich. Bo tylko zjednoczeni i zgodni,
szanuj¹cy drugiego cz³owieka mo¿emy przetrwaæ te ciê¿kie czasy, a postêpuj¹c w myœl
nauczania naszego Wielkiego Papie¿a Jana
Paw³a II, który dodawa³ si³ mówi¹c: «Nie lêkajcie siê» zapewnimy sobie i naszym dzieciom lepsz¹ przysz³oœæ. ¯yjemy w kraju, który
darzy nas sympati¹ i jak ¿aden inny w Europie,

nie tylko nam Polakom, ale i pozosta³ym 12
mniejszoœciom zapewni³ mo¿liwoœæ samorz¹dnoœci, pielêgnacji naszej kultury, jêzyka i
wiary. Pozwoli³ na zachowanie to¿samoœci.
Miejsce, w którym obecnie jesteœmy, czyli X
dzielnica, jest miejscem bardzo szczególnym i
jedynym na Wêgrzech dla Polonii wêgierskiej.
Tu przed stu laty osiedlili siê nasi rodacy.
Dzisiaj tu Polacy mog¹ poszczyciæ siê polskim
przedszkolem, szko³¹, koœcio³em, samorz¹dem krajowym i dzielnicowym, Domem Polskim, Muzeum i polsk¹ kwater¹ na cmentarzu,
gdzie oprócz zmar³ych Polonusów spoczywa
oko³o 100 polskich ¿o³nierzy z II wojny œwiatowej. Jesteœmy otoczeni przyjaŸni¹ i pomoc¹
w³adz oraz mieszkañców dzielnicy. Pozwólcie
Pañstwo, ¿e w imieniu Polonii bardzo serdecznie podziêkujê w³adzom Polski i Wêgier,
naszym polskim i wêgierskim przyjacio³om,
wszystkim ludziom dobrej woli za przychylnoœæ i za okazywan¹ nam pomoc” – powiedzia³a w swoim wyst¹pieniu przewodnicz¹ca
OSMP.
W czêœci oficjalnej pikniku odby³o siê uroczyste przekazanie nagród: „Œwiêtego W³adys³awa” i „Zas³u¿ony dla wêgierskiej Polonii”.
Laureatem nagrody œwiêtego W³adys³awa
zosta³ dr Tibor Szép – Polonofil i wielki przyjaciel Polaków, orêdownik polskiej historii,
kultury i tradycji na Wêgrzech. Interesuje go
zw³aszcza epoka „Solidarnoœci”, której poœwiêci³ wiele ciekawych wystaw, konferencji i
wyk³adów. „Uwa¿am, ¿e Solidarnoœæ jest
moj¹ osobist¹ spraw¹, poniewa¿ na Wêgrzech
przynajmniej tyle k³ama³o siê o niej, jak o roku
56-tym. Wed³ug mnie w historii ludzkoœci jest
bardzo ma³o takich dziejów, które mog³yby
umocniæ nasz¹ wiarê w cz³owieka, a takimi
w³aœnie s¹ czasy polskiej Solidarnoœci” – to
s³owa, które s¹ mottem dzia³ania pana Tibora
Szépa, który jest motorem nawi¹zywania partnerskich kontaktów pomiêdzy Polsk¹ a Wêgrami, pomiêdzy woj. Pest i Mazowszem.
Nagrodê „Za Zas³ugi dla wêgierskiej Polonii” przyznano dr Józsefowi Dobosowi –

lekarzowi, opiekunowi medycznemu kajakarskiej wêgierskiej ekipy olimpijskej, pochodz¹cemu z polsko-wêgierskiej rodziny. Dr Dobos jest wspania³ym „ma³ym” ambasadorem
Polski na Wêgrzech i poniek¹d na ca³ym
œwiecie. Wzi¹³ udzia³ w 5-ciu olimpiadach,
gdzie opiekuj¹c siê Wêgrami równie¿ wspomaga³ Polaków oraz s³awi³ dobre imiê wêgierskiej Polonii. Kolejnym laureatem zosta³ dr
András Laczkó, którego ¿ycie jest przesi¹kniête histori¹, kultur¹ polsk¹ i bezwarunkow¹
mi³oœci¹ do Polaków. W 1989 roku za³o¿y³
towarzystwo wêgiersko-polskie w Kaposvár, w
którym do niedawna pe³ni³ rolê sekretarza.
Ponadto nagrodê „Za Zas³ugi dla Wêgierskiej
Polonii” w roku bie¿¹cym przyznano Poros
Andrásné – przewodnicz¹cej Wojewódzkiego
Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w woj. Borsod-Abaúj-Zemplén, która stara siê u³atwiæ los
zamieszka³ym tam Polakom, przekazuje kulturê i zwyczaje polskie. To osoba, która ma
ogromny wk³ad w organizacjê odpustu w Derenku. Nagrodê w tym roku otrzyma³ równie¿
Chór œw. Kingi, który dzia³a od 4 lat przy Stowarzyszeniu Katolików Polskich pw. œw. Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej, a koncertowa³ w kraju i poza jego granicami.
Uroczystoœci towarzyszy³y wystawy: „Solidarnoœæ – Opozycja i Kultura w Polsce 19801989” oraz „Polskie i wêgierskie plakaty
wyborcze z roku 1989”, a tak¿e rozmowa przy
okr¹g³ym stole o kszta³towaniu siê ¿ycia
Polonii wêgierskiej po zmianach ustrojowych
w Europie Œrodkowej z udzia³em znanych animatorów ¿ycia polonijnego i Polonofilów,
przedstawicieli tutejszych elit intelektualnych:
Istvána Kovácsa, Csaba Kiss Gy., László Balogha, Antala Paulika, Tibora Szépa, Konrada
Sutarskiego i Ewy Rónay. „Obrady” prowadzi³
Attila Szalai.
Na scenie wyst¹pi³y chóry polonijne: kameralny „Akord” z Gyõr i œw. Kingi z Budapesztu, uczniowie z Szentendre z tamtejszego
oddzia³u OSP na Wêgrzech oraz goœcinnie
zjecha³y z Polski zespo³y „Z³ote £any” i „Gru-
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pa Furmana”. Wszystkiemu temu towarzyszy³
bigos, zupa gulaszowa, ciasteczka, wino, rozmowy i upalna pogoda.
Równie¿ w Dniu œwiêta wêgierskiej
Polonii, w godzinach popo³udniowych w Ambasadzie RP w Budapeszcie odby³o siê krótkie
spotkanie przedstawicieli Polonii z Marsza³kiem Sejmu RP Bronis³awem Komorowskim.

A po œwiêcie …

Tak siê sk³ada, ¿e mnie œwiêto wêgierskiej
Polonii sk³ania do szczególnych przemyœleñ
nad istot¹ naszego polonijnego podwórka.
Jakim jest, jakim byæ powinno, a mo¿e
inaczej: czego od w³adz polonijnych i
samorz¹dowych oczekuj¹ najzwyklejsi Polo-

nusi, a czego w³adze te od nich? Co i czemu
s³u¿y? I czy faktycznie coœ po nas zostanie,
czy s¹ to mo¿e pseudo dzia³ania wy³¹cznie na
w³asne potrzeby? Gdzie jest nasza m³odzie¿ i
dlaczego Polacy, którzy przyje¿d¿aj¹ na
s³u¿bowe kontrakty na Wêgry unikaj¹ kontaktów ze starym œrodowiskiem? No i dlaczego
w³aœnie to stare œrodowisko jest tak bardzo
konserwatywne i zainteresowane w du¿ej
mierze (przepraszam za porównanie) kiszeniem siê we w³asnym sosie i czêsto nie
dostrzega otaczaj¹cego je œwiata? Dlaczego
tak niewiele osób czuje potrzebê symbolicznego sp³acenia d³ugu wobec swojej starej
Ojczyzny i podjêcia chocia¿by minimalnych
starañ aby zmieniæ stereotypowy wizerunek

Najwa¿niejsza misja Polonii
Z Janem Borkowskim, sekretarzem stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej rozmawia
Bo¿ena Bogdañska-Szadai.
Panie Ministrze, z racji zajmowanej funkcji
odpowiada Pan miêdzy innymi za sprawy
Polonii, uczestniczy w pracach Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Polonii i Polaków
za Granic¹. Jaki na tle ca³oœci jest obraz
Polonii Europy Œrodkowej?
– Przyznajê, ¿e obraz ten jest trochê niezauwa¿any. Umyka uwadze wielu polityków,
przedstawicieli w³adz polskich, bo ci¹gle
aktualne s¹ problemy Polaków w Europie
Wschodniej, jest œwiadomoœæ ogromnej polskiej diaspory na kontynencie amerykañskim,
a tak¿e problemy nowej emigracji do Europy
Zachodniej. Natomiast Europa Œrodkowa jest
specyficzna i z ca³¹ pewnoœci¹ godna zauwa¿enia, st¹d moja obecnoœæ tutaj.

Jak postrzega Pan kondycjê wêgierskiej
Polonii?

– Widzê ogromny baga¿ historycznych doœwiadczeñ funkcjonowania pañstwa wêgierskiego, ale bez uszczerbku dla polskoœci. Pragmatyzm, praktyczne podejœcie do wszystkiego, gospodarnoœæ; widoczne jest tu budowanie zaplecza do pracy organizacji polonijnych. Niew¹tpliwie fenomenem wartym
upowszechniania i wspierania przez Polskê na
forum miêdzynarodowym jest model podejœcia do mniejszoœci narodowych, jaki obowi¹zuje na Wêgrzech, czyli samorz¹dy, a
myœlê, ¿e polska mniejszoœæ wypracowa³a
sobie szczególn¹ pozycjê, bo jest pragmatyczna, dobrze zorganizowana, nie jest roszczeniowa w ¿adnym razie, a po prostu pracuje
dla siebie, na rzecz Polaków, nie oczekuj¹c
zbyt wiele z zewn¹trz. Oczywiœcie, pomoc
jest potrzebna od strony kraju dla wsparcia
moralnego, ugruntowania pewnoœci, ¿e jest to
dobry kierunek. Nam to w ojczyŸnie jest ze
wszech miar potrzebne aby mieæ poczucie, ¿e
ten potencja³ narodowy Polaków, który jest
rozproszony po œwiecie, wspó³dzia³a równie¿

z nasz¹ aktywnoœci¹ w kraju, wzmacnia nasz¹
pozycjê na œwiecie. To w³aœnie Polonia musi
podj¹æ misjê zmierzaj¹c¹ w kierunku
budowania wizerunku Polaka s³u¿¹cego krajowi osiedlenia, a poprzez to równie¿ Polsce.
Zauwa¿am, ¿e dzia³ania wasze zmierzaj¹ ku
promocji Polski i wywo³uj¹ szacunek tutejszych w³adz. To bardzo cenne.

Polonii w oczach Polaków mieszkaj¹cych w
Polsce? Powiecie Pañstwo, ¿e znowu ktoœ
chce wywo³aæ „antypogaczow¹ wojnê”. Otó¿
nie, spotkania towarzyskie s¹ bardzo potrzebne, ale no có¿… na dzisiejsze czasy to zdecydowanie zbyt ma³o. A z drugiej strony rodzi
siê pytanie na ile organizowane imprezy
wzbudzaj¹ zainteresowanie ich potencjalnych
odbiorców? No i wreszcie co jest wa¿ne, a co
nie? Co utrzyma przy ¿yciu organizacje
polonijne, a co doprowadzi je do powolnej
naturalnej œmierci. Pytañ tych rodzi siê bardzo
wiele… porozmawiajmy wiêc zatem.
Oczekujemy na Pañstwa listy, propozycje i
doœwiadczenia.

Bo¿ena Bogdañska-Szadai

poprzez udzielanie ulg – przez to znajdowanie wsparcia dla takiej osoby, która na
nie zas³uguje, a wiêc d¹¿enie do tego, by nie
by³ to koszt nadmierny. Ale to te¿ jest trudne.
Myœlê, ¿e ka¿da taka wizyta, jak ta moja w
Budapeszcie, s³u¿y temu, ¿eby zwróciæ uwagê
na ten problem, kiedy bêdziemy dokonywaæ
kolejnych korekt. W tej chwili trwaj¹ prace
nad ustaw¹ o obywatelstwie polskim, bêd¹ za
tym sz³y przepisy wykonawcze i trzeba bêdzie
zniuansowaæ ró¿ne rozwi¹zania. Mo¿na to
zrobiæ wtedy, kiedy te sygna³y zna siê nie tylko
ze sprawozdañ, a widzi siê i czuje ów problem. Wiem, ¿e sytuacja materialna Polaków w
Europie Œrodkowej nie jest nadzwyczajna,
chocia¿ tutaj oczywiœcie s¹ otwarte granice,
nie ma tych obostrzeñ, które s¹ w krajach
niedemokratycznych. Ale rzeczywiœcie materialny problem delikatnie jest sygnalizowany,
bo skromnoœæ tutejszych Polaków nie pozwala
im tego wyeksponowaæ. S¹ zbyt honorowi,
¿eby o tym mówiæ na spotkaniach publicznych, dlatego poza pytaniem pani redaktor
nie s³ysza³em o tym dotychczas, w bezpoœrednich rozmowach. Dziêkujê za tê uwagê.
Polonia, Polacy za granic¹ mieli okazjê w
ostatnim czasie zetkn¹æ siê z takim okreœleniem, ¿e biorê sobie coœ do serca i za chwilê
problem by³ za³atwiony. Tak w³aœnie z interwencji dziennikarskiej wyniknê³a nasza korekta do dzia³añ w sprawie Karty Polaka, kiedy
dowiedzia³em siê, ¿e w przypadku Litwy
bêdzie figurowa³o tam tylko nazwisko w wersji litewskiej. Moje zaskoczenie by³o du¿e,
s¹dzi³em, ¿e to na poziomie urzêdniczym
zosta³o ju¿ wczeœniej uwzglêdnione, ale
okaza³o siê, ¿e nie. Wówczas powiedzia³em
„biorê to sobie dziœ do serca”, a nastêpnego
dnia by³y ju¿ decyzje i pierwsze Karty Polaka
zawiera³y nazwisko pisane zarówno wed³ug
rygorów litewskich, jak i w wersji oryginalnej,
polskiej. A wiêc powiadam: „biorê sobie
pañstwa sprawê do serca”.

Wprawdzie Wêgry s¹ krajem cz³onkowskim
UE, ale Pan jako ekonomista doskonale orientuje siê jaka jest sytuacja gospodarcza kraju i –
mówi¹c wprost – zawartoœæ kieszeni tutejszego mieszkañca, w tym naturalnie wiêkszoœci Polonii, która czêsto narzeka na bardzo
wysokie op³aty konsularne. Nie wiem czy
zdaje sobie Pan sprawê, ¿e koszt wyrobienia
polskiego paszportu kosztuje tu po³owê p³acy Dziêkujê bardzo. Co Pan uwa¿a za
minimalnej brutto? Co Pan na to?
najwa¿niejsze w dzia³aniach wspó³czesnej
– Niestety mam œwiadomoœæ tego, ¿e takie Polonii œwiata?
sytuacje powstaj¹, poniewa¿ generalnie regulacje prawne, jakie w tej sprawie w kraju s¹
robione, maj¹ pewien równy standard,
widoczne jest jednolite podejœcie. W przypadkach indywidualnych konsulowie maj¹
uprawnienia do dokonywania pewnych korekt

– Pozwoli pani, ¿e raz jeszcze powtórzê –
Polonia musi podj¹æ misjê zmierzaj¹c¹ do
uaktywnienia siê w kierunku budowania wizerunku Polaka s³u¿¹cego krajowi osiedlenia,
a poprzez to równie¿ Polsce. Bezspornie jest
to obecnie najwa¿niejsze.
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„Polskie sierpnie”

M

iesi¹ce s¹ tylko formalnym
sposobem odmierzania czasu. A
przecie¿ tak czêsto mówimy o
„Polskim Wrzeœniu”, poznañskim lub radomskim czerwcu... Równie¿ sierpieñ kojarzy siê
nam z wa¿nymi wydarzeniami polskiej historii
XX wieku. W ka¿dym przypadku sierpieñ
kilkakrotnie w historii naszego kraju by³
pocz¹tkiem czegoœ bardzo wa¿nego:
·6 sierpnia 1914 roku Pierwsza Kadrowa
da³a sygna³ œwiatu i narodowi, ¿e wreszcie
nadszed³ czas walki o wolnoœæ, o Pañstwo
Polskie;
·15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie
zatrzyma³o czerwon¹ zarazê na przedpolach
Warszawy, daj¹c œwiatu i narodowi sygna³, ¿e
zbrojnie, wbrew wielu europejskim politykom, potrafi zagwarantowaæ istnienie wolnego Pañstwa Polskiego;
·1 sierpnia 1944 roku Armia Krajowa
Polskiego Pañstwa Podziemnego, wespó³ z
polskim spo³eczeñstwem, rozpoczê³a w
Warszawie otwart¹ walkê z najeŸdŸc¹, daj¹c
œwiatu sygna³, i¿ wbrew czerwonej propagandzie walki z Niemcami nie przerwali i o
woln¹ Polskê potrafi¹ walczyæ, nawet, gdy jest
to sprzeczne z polityk¹ sojuszników.
No, a œwiêto Jasnogórskiej Pani w 1956
roku czy gdañski sierpieñ 1980 roku?
Ale po kolei...
Tych piêæ sierpni, tak ró¿nych w czasie i
nie zawsze po³¹czonych tym samym
miejscem, mia³o jednak wielk¹ wspóln¹
cechê. By³o ni¹ d¹¿enie narodu do wolnoœci,
do niepodleg³oœci, które objawi³o siê wówczas
wol¹ tworzenia swojego zbrojnego ramienia,
wol¹ sk³adania niewymiernej daniny krwi,
wol¹ parcia do tego jedynego celu, wbrew
wielu przeciwnoœciom, a jak niektórzy,
niepolscy politycy twierdz¹, równie¿ i wbrew
„zdrowemu rozs¹dkowi”.
6 sierpnia 1914 roku. Tego¿ dnia, na
rozkaz Józefa Pi³sudskiego I Kompania
Kadrowa Strzelców z krakowskich Oleandrów
wymaszerowa³a na polskie ziemie, bêd¹ce
pod zaborem rosyjskim, by daæ sygna³ do
powstawaniu zal¹¿ka przysz³ego Wojska
Polskiego. Jakkolwiek akcja ta nie przynios³a
spodziewanych rezultatów, sta³a siê jednak
zaczynem do dalszych narodowych dzia³añ
dla wielu ró¿nie dzia³aj¹cych, ale których
³¹czy³o jedno – pragnienie NIEPODLEG£OŒCI
POLSKI.
W tym¿e miesi¹cu, w Krakowie, w wyniku
poparcia Komisji Skonfederowanych Stronnictw i Centralnego Komitetu Narodowego,
Austriacy zezwalaj¹ na tworzenie legionów w
ramach armii Austro-Wêgier. Dnia 16 sierpnia
te same si³y polityczne zawi¹zuj¹ w Krakowie
Naczelny Komitet Narodowy (NKN), z³o¿ony
z przedstawicieli wszystkich stronnictw: od
konserwatystów i endeków do ludowców i
socjalistów. NKN obj¹³ patronatem politycznym przysz³e legiony, wykorzystuj¹c do ich
tworzenia nieformaln¹, partyzanck¹ „Kadrówkê”.

Jeszcze w tym samym miesi¹cu, na skutek
¿ywio³owych zg³oszeñ równie¿ i z innych
zaborów, powstaje pod komend¹ Józefa
Pi³sudskiego 1 pu³k Legionów, przemianowany póŸniej na I Brygadê. Dnia 31 sierpnia
1914 r. w Oœwiêcimiu mia³o miejsce zebranie
obywatelskie powiatu oœwiêcimskiego, celem
powo³ania Powiatowego Komitetu Narodowego w Sekcji Zachodniej NKN. Obecnych na
zebraniu by³o ok. 100 osób.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e Oœwiêcim nie by³
wyj¹tkiem, to by³a wielka narodowa reakcja
na mo¿liwoœæ stanowienia o swoim pañstwie,
zarówno na drodze militarnej, jak i politycznej. Ten zaczyn z 6 sierpnia 1914 roku
doprowadzi³, w czasie tej wielkiej wojny, do
powstawania kolejnych bojowych oddzia³ów,
jak np.: Korpusu Polskiego I oraz Korpusu II i
III, V Legionu Polskiego (tzw. „Dywizji
Syberyjskiej”), Legionu Pu³awskiego, czy
„Bajonczyków”, a przede wszystkim tzw.
„B³êkitnej Armii” pod dowództwem gen. J.
Hallera, której trzon stanowili ¿o³nierze
Korpusu Polskiego, a która wspomaga³a
Francuzów na zachodnim froncie.
Powsta³y w Pary¿u w lipcu 1917 r. Polski
Komitet Narodowy (PKN) pod przewodnictwem endeka Romana Dmowskiego by³
jakby emanacj¹ powstaj¹cych na ziemiach
polskich Komitetów Narodowych. Dopiero
jednak PKN, podporz¹dkowawszy sobie
„B³êkitn¹ Armiê” gen. J. Hallera, sta³ siê formalnie przedstawicielstwem narodu walcz¹cego po stronie koalicji. Umo¿liwi³o to udzia³
Polski w Konferencji Paryskiej, co w rezultacie
pozwoli³o na reaktywowanie Rzeczypospolitej
Polskiej.
15 sierpnia 1920 roku. Tego¿ dnia na
przedpolach Warszawy zatrzymana zosta³a
bolszewicka nawa³a. By³ to czas apogeum
wojny polsko-bolszewickiej, trwaj¹cej od
lutego 1919 r. do paŸdziernikowego rozejmu
w 1920 r. Zdawa³oby siê, i¿ by³a to jedna z
wielu lokalnych wojen o granice RP, wojen
zarówno dyplomatycznych, jak i militarnych.
By³a to jednak wojna z czerwon¹ zaraz¹,
wojna o Europê, o granicê jej cywilizacji,
cywilizacji ³aciñskiej. Zastanawiaj¹ce, ¿e w
takich ciê¿kich chwilach te¿ mogliœmy liczyæ
na bratanków Wêgrów: ciê¿ko doœwiadczony
kraj i naród po 133 dniach panowania czerwonej dyktatury Béli Kuna oraz nosz¹cy
œwie¿o zadane tragiczne rany w Trianon –
gdzie odciêto im dwie trzecie terytorium historycznego i jedn¹ trzeci¹ wêgierskojêzycznej
ludnoœci, skazano na byt mniejszoœci narodowej w krajach oœciennych – jednak potrafi³
dostarczaæ sprzêt wojskowy i amunicjê dla
Polaków. Nie zapomnijmy: w Bitwie
Warszawskiej g³ównie strzelano wêgierskimi
nabojami wyprodukowanymi w zak³adach
Mannfreda Weissa na Csepel.
Dzieñ 15 sierpnia by³ i jest œwiêtem
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, sta³
siê podwójnym, bo i Œwiêtem Wojska
Polskiego, a winien byæ potrójnym, bo i
Œwiêtem Zjednoczenia Narodu!

1 sierpnia 1944 roku. Ten¿e dzieñ, by³
ostatnim dniem walki utajonej z Niemcami, a
pierwszym dniem walki otwartej Wojska
Polskiego w Warszawie od dnia 28 wrzeœnia
1939 roku. Historycy rzetelnie oceniaj¹cy
fakty, Powstanie Warszawskie winni nazywaæ
Bitw¹ Warszawsk¹ w 1944 r. Bitw¹ stoczon¹ z
Niemcami przez Armiê Krajow¹ (AK), Wojsko
Polskie Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Na tej jednej z wiêkszych europejskich
bitew, a zapewne najwiêkszej bitwie partyzanckiej, naros³o wiele mitów i zak³amañ –
trzeba by³o walczyæ o Warszawê, o zaistnienie
wolnej Polski. Dla mieszkañców stolicy sierpieñ 1944 r. to „dni krwi i chwa³y”, bohaterskiego zrywu, który zakoñczy³ siê hekatomb¹
ofiar i dos³ownym starciem ponad milionowego miasta z powierzchni ziemi.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w ówczesnej
sytuacji politycznej nie by³o rozwi¹zañ
dobrych, raczej nale¿a³o szukaæ mniejszego
z³a.
26 sierpnia 1956 roku. Jasnogórskie Œluby
Narodów pisze uwiêziony w Komañczy kardyna³ Stefan Wyszyñski. Jest to modlitwa
bêd¹ca programem odnowy ¿ycia religijnego i
moralnego narodu. Przyrzekano wiernoœæ
ojczyŸnie. To bardzo wa¿ny dokument w
nowo¿ytnych dziejach Polski.
I wreszcie kolejny Sierpieñ pe³en Nadziei.
Podpisane 29 lat temu porozumienia w
Szczecinie, a przede wszystkim w Gdañsku
zapocz¹tkowa³y proces, który zakoñczy³ siê
odzyskaniem przez Polskê pe³nej suwerennoœci i wejœciem do NATO, a tak¿e ca³kowicie
zmieni³ polityczn¹ mapê Europy. Oczywiœcie
nie by³o to takie proste, a po drodze by³
miêdzy innymi stan wojenny. Ale w latach
1980-81 niemal wszyscy w Polsce byli pe³ni
nadziei. NSZZ „Solidarnoœæ” liczy³ 10 mln
cz³onków, a szerzej rozumiany ruch
„Solidarnoœæ” obejmowa³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa, które by³o
przekonane, ¿e solidarnie zbuduje lepsz¹
przysz³oœæ Polski.
Takie oto by³y te polskie sierpnie, po nich
przychodzi³y równie wa¿ne i mo¿e jeszcze
tragiczniejsze wrzeœnie – pierwszy, siedemnasty dzieñ wrzeœnia 1939 roku to daty, o
których nam Polakom nie wolno zapominaæ,
zw³aszcza gdy mieszka siê na Wêgrzech.
Wszak historia obu tych narodów w³aœnie we
wrzeœniu splata³a siê bardzo g³êboko.

BB.Szadai
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Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny
Warszawa, 15 sierpnia 1982 roku.

kopniaka w ty³ek ukochanej Pradze. Jednak
wreszcie 13 sierpnia sk³ady mog³y stamt¹d
ruszyæ. W ostatniej chwili do Skierniewic pod
Warszaw¹ przyjecha³o 70 wagonów, które szaleñczym pêdem roz³adowano, a broñ i amunicjê
w mig przerzucono na front. I w ten oto sposób
15 sierpnia pod Radzyminem i Ossowem polscy
¿o³nierze mogli nabojami pochodz¹cymi ze
skrzyñ z napisem „Weiss Manfred Csepel” dziurawiæ bolszewickie mundury i sztandary. Ale tak
po prawdzie, ile osób dzisiaj wie o tym naszym
znacz¹cym udziale w cudzie, który wtedy wydarzy³ siê nad Wis³¹? I to wszystko mia³o miejsce
w dniu, kiedy nasz król œw. István poleci³ Wêgry
Marii Pannie ...

R

ocznica Cudu nad Wis³¹. 15 sierpnia
1920 roku. W œwiêto Wniebowziêcia
Najœwiêt-szej Marii Panny wycofuj¹ce
siê od prawie miesi¹ca wojsko polskie ruszy³o do
przeciwnatarcia i pod Warszaw¹ rozbi³o butn¹
watahê bolszewików, która jak „Bêkarta z
Wersalu” zadepta³a Polskê pr¹c do Berlina po
„b³ogos³awieñstwo” Ró¿y Luksemburg i byæ mo¿e
nie zatrzyma³aby siê nawet a¿ do Atlantyku.
Wojsku w walce o stolicê z pomoc¹ przysz³a ludnoœæ cywilna, studenci, gimnazjaliœci, harcerze,
ksiê¿a, nawet robotnicy, s³owem wszyscy, którzy
nie mieli chêci byæ anio³ami w sowieckim raju.
Najbardziej krwawe walki stoczono na oddalonej oko³o 30 kilometrów na wschód od
Warszawy linii Radzymin–Ossów. W obydwu
tych miejscowoœciach pamiêci o tym strzeg¹
cmentarze i pomniki. Polska z t¹ wojn¹ zosta³a
sama, a przecie¿ zaledwie dwa lata wczeœniej po
124 latach rozbiorów powróci³a na mapê Europy,
ale teraz pomoc nie nadesz³a znik¹d. Co prawda
Ententa zapewnia³a jej suwerennoœæ, a Trianon –
który dla nas Wêgrów oznacza³ narodow¹
tragediê – Polakom przyniós³ wolnoœæ.
Wielkie mocarstwa ciê¿ko znosi³y fakt, ¿e
Warszawa mia³a swoje zastrze¿enia zwi¹zane z
granicami nakreœlonymi przez obce rêce. Podzia³
Œl¹ska, Cieszyn ma byæ polski czy czeski, wyjœcie
na Ba³tyk (sprawa Gdañska, Gdyni, itp.), Bug jako
rzeka graniczna na wschodzie (pomys³ wzburzonego mózgu lorda Curzona), przynale¿noœæ
czêœci Litwy i kwestia Lwowa, wspieranie samodzielnoœci Ukrainy, wspó³praca z bia³ymi wojskami interwencyjnymi w walce z bolszewikami
(Wrangel) – to tylko niektóre z trudnych pytañ jednoczeœnie sk³aniaj¹cych do wyci¹gania wniosków. Anglicy i Francuzi zadarli nosa na Polaków,
bo niby „ci niewdziêczni anarchiœci i pod¿egacze” nie pozwolili im sob¹ rz¹dziæ. Jak zwykle
nic prawdziwie nie rozumieli i nawet nie
zamierzali zrozumieæ. Polska o sztucznie nakreœlonych granicach nie mia³a przemys³u, Œl¹sk zaœ
w du¿ej czêœci zamieszkiwali Polacy, jasne przecie¿ do którego kraju ci¹gnêli. Cieszyn z kolei by³
potrzebny ze wzglêdu na kopalnie, nie mówi¹c o
tym, ¿e przynajmniej po³owê ludnoœci tam te¿
stanowili Polacy. A dostêp do morza – przecie¿
nie trzeba t³umaczyæ co oznacza dla kraju chocia¿ krótka linia brzegowa. Lwów dla Polaków
znaczy tyle, ile dla nas Kolozsvár. Wilno – no tak
– to bardzo pogmatwana sprawa: w czasach
dawnej, szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów Wilno dla Polaków by³o równe
Krakowowi i Warszawie. Litwa po uzyskaniu
samodzielnoœci te¿ mia³a ku niemu uzasadnione
sk¹din¹d prawa. Wbrew decyzjom Ententy
Pi³sudski, który sam z tamtych terenów pochodzi³,
zdoby³ je wprawdzie bez rozlewu krwi, ale przemoc¹ wojskowego puczu i nawet do g³owy mu
nie przychodzi³o odst¹piæ od swojej decyzji. Dla
Polaków granica na linii Bugu by³a zupe³nie nie
do przyjêcia, bo przecie¿ historyczne granice
kraju siêga³y znacznie dalej. Zaœ samodzielna
Ukraina dlatego im odpowiada³a, bo wydawa³o
siê jasnym, ¿e od³¹czenie od Moskwy 50-70 milionowego kraju tak os³abi Rosjan, ¿e nigdy
wiêcej nie bêd¹ zagra¿aæ zachodnim s¹siadom.

No tak, ale sprzymierzeñcy, a zw³aszcza popierany przez Anglików Wrangel s³yszeæ nie chcia³ o
suwerennoœci Ukrainy, nie mówi¹c ju¿ o sprawie
Polski, której rozwi¹zanie przewidywa³ wy³¹cznie po rozbiciu bolszewików i przywróceniu w
Petersburgu i Moskwie dawnego wzoru mocarstwa. Zrozumia³e, ¿e Pi³sudski raczej unika³ z nim
wspó³pracy.
W koñcu Ententa jakby od niechcenia
przes³a³a zmagaj¹cej siê na œmieræ i ¿ycie z czerwonymi Polsce parê transportów broni. Na
niewiele wiêcej by³o j¹ staæ. Nawet tyle nie
potrafi³a osi¹gn¹æ, ¿eby usuwaæ przeszkody
przed tymi, którzy autentycznie i czynnie zamierzali udzieliæ wsparcia Polakom. Tak na przyk³ad
Wêgry doœwiadczone czerwonym terrorem Béli
Kuna wys³a³yby tysi¹ce ochotników na œwiêt¹
wojnê krzy¿ack¹ w obronie Wis³y, ale sojusznicy
im na to nie pozwolili. Próbowali pomagaæ wiêc
w inny sposób, lecz zara¿eni bolszewizmem czechos³owaccy kolejarze zatrzymali transport z
karabinami Munnlichera, 22 milionami nabojów i
innym sprzêtem wojskowym pochodz¹cymi z
czepelskiej fabryki Mannfreda Weissa, Ma³a
Ententa zaœ oznajmi³a, ¿e niby „nie dysponuje
odpowiednymi œrodkami”, by transport uwolniæ.
Tak naprawdê Londyn i Pary¿ nie zamierza³y daæ

Na plebani przy ¯ytniej wpad³a mi w rêce
ulotka, z której wyczyta³em, ¿e 15 sierpnia w
niedzielê o pi¹tej po po³udniu, w œwie¿o odnowionej kaplicy cmentarza w s³ynnym Ossowie
odbêdzie siê jej poœwiêcenie i odpust. Zadzwoni³em do Ákosa aby zapytaæ co by powiedzia³ na
tak¹ wycieczkê. Ledwo zacz¹³em mówiæ, jak
Ákos wpad³ mi w s³owo i kontynuowa³ swoje –
oni ju¿ wiedzieli o tej uroczystoœci. Wyruszyliœmy
w dwa auta: Krystyna, Ula, Ákos, ma³¿eñstwo
Maziarskich, Karesz Tar, no i ja.
Radzymin. Przy wjeŸdzie od strony Warszawy, zaraz po prawej stronie widoczny jest cmentarz. Na jego pobielonej, ³ukowatej bramie tablice
pami¹tkowe. Wewn¹trz kaplica. Po obu stronach
od wejœcia ci¹gnie siê ogromny, kamienny parkan
i dalej symetrycznie umieszczono krzy¿ upamiêtniaj¹cy bohaterów. Z grubsza tyle wpad³o nam w
oczy. Z braku czasu dalsze ogl¹danie odk³adamy
na inn¹ okazjê – Zaduszki, Wszystkich Œwiêtych,
11 listopada, albo po prostu na ot-tak.
Kr¹¿¹c krêtymi œcie¿kami w stronê Ossowa
trzy razy zab³¹dziliœmy i w koñcu oko³o wpó³ do
siódmej znaleŸliœmy siê przy tablicy z nazw¹ wsi.
Z daleka widzimy ustrojone chor¹gwie. Idziemy
g³ówn¹ ulic¹. Wzd³u¿ niej zygzakowato umieszczono sznury, a na nich chor¹giewki. Okna
domów, p³oty, a nawet stodo³y, stajnie i œciany
drewutni zdobi¹ wst¹¿ki, kwiaty, œwiête obrazy.
Na podwórkach niektórych domostw otoczone
kwieciem widoczne s¹ 3-4 metrowe figury.
Gdzieniegdzie na rozmaitego kalibru sto³kach,
taboretach, sto³eczkach u¿ywanych przy dojeniu
krów, skrzyniach po zaprawie murarskiej,
³aweczkach nakrytych obrusem z koronk¹ wybudowano domowe o³tarze. Œwieczki i znicze,
wiêkszoœæ z nich siê pali, ale ich ogieñ nie jest
zbyt widoczny w jaskrawym œwietle sierpniowego
dnia. Wiêksze i mniejsze rozmaitymi technikami
wykonane kopie obrazu czêstochowskiej Czarnej
Madonny. W niektórych domach wychodz¹ce na
ulicê okna paradnych pokojów dla nadania
donios³oœci wy³o¿ono dywanami przybranymi
ga³¹zkami jedliny. Zanim doszliœmy do polnej
drogi dwukrotnie przeszliœmy pod owitymi
m³odymi, delikatnymi ga³¹zkami i kwiatami transparentami z napisem: „Witamy Ciê Ekscelencjo”.
£amiemy sobie g³owy: no chyba nie ksi¹dz
Prymas abp Józef Glemp bêdzie œwiêci³ kaplicê?
Przecie¿ na ulotkach nie by³o jego nazwiska!
Wszystko jedno ludzie, jesteœmy spóŸnieni,
szukajmy parkingu, mo¿e lepiej jak tu zostawimy
wóz, bo tam bli¿ej nie znajdziemy miejsca.
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Na rozpoczêcie mszy faktycznie spóŸniliœmy
siê, ale na kazanie zd¹¿yliœmy. Do kaplicy
prowadzi nieutwardzona, piaszczysta i grz¹ska,
biegn¹ca obok potoczka z drewnianym mostkiem
polna droga. Samochód na samochodzie, bêdzie
tego najmniej trzysta aut. Stoj¹ wszêdzie, przy
rowach i na ³¹kach. Furmanki, wozy drabiniaste,
ozdobne wiejskie zaprzêgi, zapach œwie¿ych
koñskich bobków i ich wypucowani na glanc
sprawcy, b³yszcz¹ce uprzê¿e, po których weso³o
przemykaj¹ promyki œwiat³a. Odœwiêtnie ubrany
t³um ludzi. Milicjantów prawie nie widaæ. Jeden
czy dwa „¯uki” wyposa¿one w krótkofalówki
czaj¹ siê w cieniu przydro¿nych drzew, co jakiœ
czas widaæ trzyosobowy patrol. Gdyby siê ubrali
w zwyk³e mundury nie byliby tak widoczni wœród
odpustowiczów. Ale ci wypakowali siê jak na
æwiczenia, pistolety przy boku, AK-47 na ramieniu. W jednej rêce wlok¹ kaski ochronne, a w
drugiej œciskaj¹ radiotelefony. NieŸle siê poc¹ –
Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy!
Niewiasty, dzieci, mê¿czyŸni o osmalonych wiatrem twarzach i ¿ylastych szyjach, zupe³nie na
luzie, ale odœwiêtnie ubrani miastowi – wszyscy –
omijaj¹ patrol ZOMO-wców mniej wiêcej tak, jak
woda op³ywa kamieñ w potoku. No i ocieraj¹
okropnie spocone czo³a. Szeregi ludzi s¹ gêste,
ale mimo to i tak ka¿dy trzyma siê od milicjantów
w co najmniej metrowej odleg³oœci tak, jakby byli
zara¿eni paskudnym choróbskiem. Mundurowi
te¿ czuj¹ panuj¹ce w powietrzu obrzydzenie i
pogardê: przemieszczaj¹ siê z opuszczonymi
g³owami, a oczy tylko wibruj¹ im pod brwiami.
S³uchamy kazania. Stoimy w t³umie ludzi przy
œwie¿o odmalowanej kaplicy. G³os ksiêdza dziêki
rozwieszonym na œcianach koœció³ka i drzewach
g³oœnikom jest s³yszalny równie¿ na zewn¹trz.
Bia³a kaplica na krzycz¹co zielonej ³¹ce, a wokó³
lasek. I s³yszymy, ¿e ziemia na której stoimy, a
dziœ rosn¹ na niej drzewa, niegdyœ mia³a barwê
czerwieni. Krwiste by³o pole, z którego miejscowi
teraz z roku na rok zbieraj¹ zbo¿e. A zatem
spo¿ywamy chleb wyros³y na krwi bohaterów...
Ksi¹dz znakomicie wie, jak lud trzeba podtrzymywaæ na duchu! Wrêcz czuje siê jak otwieraj¹ siê
ludzkie serca. Ten pasterz nie boi siê ... œwiête
s³owa! Coraz mniej owija w bawe³nê, rozpala siê
i jasno mówi o barbarzyñstwie p³yn¹cym strumieniem ze wschodu, czarcie odzianym w czerwone
sztandary. O œwiêtej wojnie przeciwko diabelskim watahom, o krwi bohaterów, która tu p³ynê³a
w 1920 roku, a mi³oœæ, wiara i oddanie ojczyŸnie
dodawa³y wojsku si³ do walki. A ta krew – drodzy
moi – nie p³ynê³a na darmo. Szatan nie zaw³adn¹³
narodem! Bo jakie jest prawdziwe zwyciêstwo?
Takie jak nasze – moi drodzy – w konsekwencji
którego tu dziœ razem jesteœmy. Prawdziwym
zwyciêstwem jest to, ¿e ca³y naród dziœ mo¿e
pochyliæ g³owy nad czynami bohaterskich przodków, ¿e przejmuje od ojców swych pa³eczkê i
staje do walki z podobnym poœwiêceniem jak oni
to czynili. Prawdziwe zwyciêstwo to oddanie czci
ostatniej i mi³oœci. Módlmy siê moi drodzy za
tych bohaterów, którzy dla ojczyzny poœwiêcili
siebie! Módlmy siê za tych wszystkich, którzy w
wiêzieniach i obozach dla internowanych cierpi¹
w imiê Ojczyzny ...
By³y to piêkne s³owa, rozjaœnia³y twarze
s³uchaj¹cym. Oczyma duszy widzieliœmy ksiêdza
Skorupkê, który prowadz¹c do boju ¿o³nierzy,
zgin¹³ tu œmierci¹ bohatera, a jedyn¹ jego broni¹
by³ trzymany w rêku krzy¿. Ákos po cichu
mrucza³ ko³o mnie: – WyobraŸcie to sobie na
Wêgrzech!

Spróbujê to sobie wyobraziæ. Po pierwsze: na
tak¹ uroczystoœæ nie zesz³oby siê tyle ludzi co
tutaj. Po drugie: ksiêdzu, który w podobny sposób
zapala³by wiernych, ugodowy koœció³ wêgierski
ju¿ dawno da³by powa¿ne ostrze¿enie, odsun¹³
na pipidówek lub ca³kiem od s³u¿by kap³añskiej,
zamkn¹³ w klasztorze, albo wys³a³ na misjê. O
mój Jezu, jakim¿ to narodem jesteœmy?! Po³¹czmy
ze sob¹ rok 1956 i o pó³ roku póŸniejszy 1 Maja,
kiedy to na peszteñskim placu Bohaterów tysi¹ce
ludzi pozdrawia³o krwawego Kádára. Wnioski
wysuwam wiêc takie: polska przysz³oœæ istnieje,
wêgierska nie. Ale jednak pomódlmy siê za ni¹.
Módlmy siê za to, abyœmy faktycznie stali siê takimi, jakimi widz¹ nas Polacy – biedni nasi przyjaciele, którzy wyobra¿enie o nas czerpi¹ z czynów
Báthorego, Rákóczego, Kossutha i Petõfiego, narodu, któremu oddanie sw¹ s³u¿bê poœwiêci³
Ojczulek Bem. Nie wiedz¹, ¿e bohaterowie ci
coraz to od nowa odzierani byli z esencji narodowej, staj¹c siê bezdusznymi figurami woskowymi kadarowskiego panoptikum. Gdzie publicznoœæ z g³upimi, baranimi minami znosi³aby,
¿eby postawiæ miêdzy nimi kuk³y Béli Kuna czy
Szamuellyego, lub „sowieckich oswobodzicieli”.
I gdzie ta tragicznie kiczowata panorama jest
rzeczywistoœci¹ pod has³em „1848 – 1919 – 1945
– Rewolucyjne Dni M³odzie¿y”.
Ogl¹dam umieszczone na œcianach pami¹tkowe tablice i marzê o tym, aby trafi³a tu kiedyœ
taka, która przypomina³a bêdzie o wêgierskiej

pomocy, o tym, ¿e to tu w³aœnie uciekaj¹cy czerwoni Moskale w¹chali zapach csepelskiego prochu. Panie Bo¿e, niech Polska bêdzie b³ogos³awiona, ¿e równie¿ nam da³eœ mo¿liwoœæ
udzia³u w tej podnios³ej uroczystoœci!
Pod koniec mszy œwiêtej komunia. Nie widaæ
specjalnej kolejki. Wszystko jest znakomicie zorganizowane: dziesiêciu, a mo¿e piêtnastu ksiê¿y
krêci siê pomiêdzy t³umem wiernych i dzieli
sakramentem œwiêtym. A na koniec mszy „Bo¿e
coœ Polskê” ... rozbrzmiewa patriotyczna pieœñ
nabo¿na i – podobnie jak to by³o 1 sierpnia na
Pow¹zkach – towarzyszy jej las wyci¹gniêtych
d³oni z palcami u³o¿onymi w znak zwyciêstwa.
W koñcu dopchaliœmy siê do kaplicy. Za
bram¹ ogrodu okalaj¹cego budowlê znajduj¹ siê
symboliczne groby, poœrodku których stoi cokó³
zwieñczony krzy¿em „Virtuti Militari”, a poni¿ej
orze³ w koronie ze skrzyd³ami rozpiêtymi do lotu.
Z boku œwie¿o odnowiony napis: „Wieczna czeœæ
i chwa³a bohaterom, którzy w tym miejscu 15
sierpnia 1920 roku ¿ycie swe oddali za ojczyznê
w walce na œmieræ i ¿ycie z hord¹ bolszewików”.
Poni¿ej nazwiska, rangi, przydzia³y s³u¿bowe.
Podkreœlam raz jeszcze: jest 15 sierpnia 1982
roku, jesteœmy w komunistycznej Polsce, któr¹
steruj¹ kremlowskie marionetki, a do tego ju¿
ósmy miesi¹c rz¹dzi czerwona junta wojskowa.
Na Wêgrzech pielêgnowanie pami¹tek po bohaterach 1919 roku, ofiarach czerwonego terroryzmu walcz¹cych z zacietrzewia³ymi komunistami
jest zabronione. O ile jeszcze one s¹ i nie zniszczy³ ich Rákosi i Kádár. A tu…
Ákos cytuje swoje chlubne powiedzenie:
„Wiesz bracie, Polak jest przys³owiow¹ ¿yraf¹
wœród innych narodów!” Powiedzonko wywodzi
siê z dowcipu, w którym ch³op wiejski zobaczywszy w ogrodzie zoologicznym ¿yrafê stwierdza,
¿e „przecie¿ takiego zwierzêcia po prostu nie
ma!”
Wewn¹trz kaplicy bogato zdobione o³tarze,
nie brakuje na nich barw i symboli narodowych.
W œwi¹tyni umieszczono wystawê zdjêæ o s³ynnej
bitwie. Pomiêdzy nimi reprodukcje romantycznych obrazów przedstawiaj¹cych boje. Jeden z
nich jak obraz œwiêty: po prawej stronie ruszaj¹cy
do walki polscy ¿o³nierze o natchnionych
twarzach przedzieraj¹ siê do przodu poprzez
cia³a poleg³ych towarzyszy broni, prowadzi ich
27-letni ksi¹dz, ochotnik – kapelan Jan Skorupka,
który trzymaj¹c przed sob¹ krucyfiks z oczyma
wzniesionymi ku niebu prze na szeregi obagnetowanych wojaków o z³ych twarzach z gwiazdami na czapkach. Nad polem bitwy ze wzniesion¹
rêk¹ Królowa Polski – Maria Panna zasiad³a na
niebosk³onie. U podnó¿a o³tarza ogromny, upleciony po mistrzowsku z k³osów wieniec i orze³ w
koronie, który z góry rozpostartymi skrzyd³ami i
pazurami strze¿e przewi¹zanego wstêg¹ o narodowych barwach œwie¿o upieczonego bochna
chleba. No tak, st¹d to pszeniczno-chlebowe
kazanie ksiêdza. Przecie¿ dzisiaj s¹ do¿ynki i
œwiêto nowego chleba.
Poruszenie przy tylnym wyjœciu: nie Glemp, a
biskup mazowiecki w³aœnie siê oddala – oznacza
to, ¿e to jemu, autorowi odwa¿nego kazania
dedykowane by³y s³owa powitania na przydro¿nych transparentach. Ledwo nacisn¹³em migawkê
aparatu fotograficznego jak Ákos z boku krzykn¹³:
– Popatrz! Tam do przodu! ChodŸ, to ju¿ zupe³ne
szaleñstwo!
Podekscytowany odci¹ga mnie od œciany
kaplicy. Teraz i ja ju¿ widzê i ze zdziwienia
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otwieram usta: kilka metrów od bramy kaplicy,
trzymaj¹c konia za lejce prê¿y siê najprawdziwszy u³an z 1920 roku. W ka¿dej chwili mo¿e
znikn¹æ owa fatamorgana, dlatego szybkimi
ruchami, instynktownie staram siê pos³ugiwaæ
aparatem i jak najdok³adniej uwieczniæ to z³udzenie.
Ale nie ma co siê œpieszyæ. U³an jest prawdziwy. To nie zjawa, nie przywidzenie. Licz¹cy
oko³o osiemdziesi¹tki szczup³y starszy pan z
ostrym ³ukowatym nosem, siwe gêste w¹sy, na
g³adko ogolony, œniada cera. Mundur le¿y na nim
jak ula³. W cieniu rogatywki m³odo b³yszcz¹
niebieskie oczy. Przy szarozielonym mundurze
œwiec¹ guziki, po oficerkach przeœlizguje siê
promieñ s³oñca, mosiê¿ne ostrogi sypi¹ z³ocistymi iskrami. Œwie¿o naoliwiona pochwa szabli jest
jak lustro. Po lewej rêce lejce, po prawej pika
przyozdobiona bia³o-czerwon¹ tasiemk¹. Na
boku platerowany mapownik, a w przeŸroczystym, plastikowym etui widaæ zdjêcie z 1920
roku. Podobnie jak dziœ stoi na nim w pe³nej
gotowoœci, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e na zdjêciu jest
bardzo m³ody, a na ramieniu ma krótki u³añski
karabin. Mam wra¿enie, ¿e do dziœ z broni¹ siê
nie po¿egna³, trzyma j¹ gdzieœ schowan¹ w
domu, mo¿e na strychu albo pod pod³og¹
porz¹dnie zabezpieczon¹ i w towarzystwie paru
garœci nabojów. Widzia³em ju¿ podobne sprawy
na przyk³ad u chwackich górali, no i jeszcze na
Mazurach …
Jego odœwiêtnie osiod³any koñ gotowy jest do
jazdy. Przy ³êku przytroczona manierka, koc,
pa³atka. Dobrze utrzymane konisko jest tak odpucowane, ¿e mo¿na je g³askaæ w bia³ych rêkawiczkach i na pewno nie bêdzie na nich œladu
brudnej sierœci. Ludzie z zainteresowaniem krêc¹
siê wokó³ wiarusa, bombarduj¹ pytaniami.
Okazuje siê, ¿e w 1920 roku walczy³ dok³adnie
na tym odcinku frontu, zna wszystkie domy, drzewa, krzaki, rowy, zna pó³ wsi, a wieœ zna jego.
Ludzie co chwilê o coœ prosz¹. „Tatuniu, wskakujcie na tego konia, poka¿cie nam jak to siê robi!”
albo „Hej, Ojczulku, jak¿e to wtedy by³o jak
sieka³eœ na kawa³ki bolszewików?”
Nawet œlad nie pozosta³ po patrolu ZOMO. W
jednej chwili jakiœ g³êboki g³os zaintonowa³
zakazany „Marsz Pierwszej Brygady”. Do³¹czaj¹
doñ setki garde³. DŸwiêczy pieœñ legionowa
wokó³ kaplicy, a wœród tego chóru prê¿y siê stary
u³an. Kto wie czy to nie najszczêœliwszy dzieñ w
jego ¿yciu? Po szeœædziesiêciu dwóch latach po
bitwie, w zniewolonej przez bolszewików ojczyŸnie – teraz, wœród swoich œwiêtowaæ ówczesne
zwyciêstwo to przecie¿ nie byle jakie uczucie!
Przybyli na uroczystoœæ ojcowie i dziadkowe
trzymanym na rêkach dzieciom t³umacz¹ historiê
tamtych lat. Dzieci, jedno po drugim – aby lepiej
widzieæ starego wiarusa – wdrapuj¹ siê na rêce
rodziców i krewnych, i z zaciekawieniem wierc¹
im dziurê w brzuchu rozlicznymi pytaniami: „Jak
to te¿ jest? Czy jak to by³o wtedy? Dlaczego
kiedyœ by³o tak, a teraz jest inaczej?” Twarze
ojców rumieniej¹ od emocji, ale nadal niestrudzenie t³umacz¹ wszystko swoim pociechom. A
jak ktoœ czegoœ nie wie, to daje dzieciom
pods³uchaæ m¹drzejszego s¹siada. W³aœnie s³yszê
jak stoj¹cy ko³o mnie 40-letni mê¿czyzna mówi
do swojego 10-cioletniego syna: „Dobrze siê
ch³opcze przyjrzyj temu starszemu panu, abyœ
móg³ kiedyœ opowiadaæ swoim wnukom, ¿e tobie
jeszcze by³o dane widzieæ prawdziwego u³ana z
dziewiêæset dwudziestego roku, walcz¹cego o

Cud nad Wis³¹”. Najwspanialsze jest, ¿e smarkaczy interesuje to, wch³aniaj¹ w siebie wszystko co
widz¹ i s³ysz¹, co najmniej jakby to by³a opowieœæ o siedmiog³owym smoku.
T³um ponownie siê poruszy³. S³ychaæ
nawo³ywania: „ChodŸcie do pomnika! Niech pan
te¿ idzie z nami!” Podekscytowani kroczymy w
ludzkiej powodzi. Jaki pomnik móg³ siê tu ostaæ?

Co za niespodzianka? Dziarsko, brzêcz¹c ostrogami st¹pa te¿ stary u³an. „Czemu nie wsiada pan
na konia?! Trzaskaj Ojcze z bata i jazda!” Ale
stary u³an nie chce. Odpowiada: „PóŸniej kochani, tam, przy obelisku! Za du¿o tu zamieszania,
koñ siê sp³oszy i bêdzie k³opot … tam na miejscu,
póŸniej, no!”
Dobrze, ¿e poszliœmy za ludŸmi: na œrodku
wsi widzimy stoj¹cy obelisk. Wygl¹da na podejrzanie nowy. U jego podstawy wyryto napis: „W
tym miejscu 15.08.1920 roku prowadz¹c do boju
pododdzia³y studentów zgin¹³ ksi¹dz p³k Jan
Skorupka”.
Wra¿enie nasila siê. Stary u³an dosiada konia
– i to rzeœko jak m³ody chojrak! Rogatywkê
zamienia na he³m bojowy, macha szabl¹ i oddaje
honory przed obeliskiem. Na pice powiewa
bia³o-czerwona szarfa, na szyszaku b³yszczy
orze³ w koronie. A potem stary prosi o miejsce i je
dostaje. Przesuwa siê trochê i po krótkim galopie
przeskakuje przydro¿n¹ ³awkê, ustawia pikê i w
pêdzie precyzyjnie przebija ni¹ kartkê papieru
wielkoœci d³oni. Zostawia j¹ wbit¹ w ziemiê i
pokazuj¹c husarskie machniêcia szabl¹ znów
szar¿uje; ciach, obcina ³eb s³onecznikowi
stoj¹cemu samotnie na skraju rowu, w biegu
chowa szablê do pochwy, odwraca siê ponownie,
z miejsca rusza w galop i z ziemi wyrywa
pozostawion¹ tam wczeœniej pikê. Jedn¹ rêk¹
ujmuje rêkojeœæ, opiera o prawy but i znowu
zatrzymuje siê przed obeliskiem aby oddaæ honory. Widowisku temu towarzysz¹ niekoñcz¹ce siê
owacje.
Jakieœ piêæ czy szeœæ osób gromadzi siê pod
pomnikiem, chc¹ zrobiæ zdjêcie. Dwóch,
wygl¹daj¹cych na godnych szacunku o
szpakowatych brodach mê¿czyzn, jeden w¹saty
m³ody cz³owiek oraz dwie w œrednim wieku eleganckie kobiety. Fotograf ma wpiêty w klapê
znaczek „Solidarnoœci”. – Mo¿na! – s³ychaæ g³os

skierowany do ludzi pod pomnikiem, którzy w
tym oto momencie palce d³oni uk³adaj¹ w literê
„V” i z powa¿nymi twarzami odwracaj¹ siê w
stronê obiektywu. Kilka razy trzaska migawka
aparatu.
Szybko siê okazuje, ¿e starszy pan o
siwiej¹cej brodzie jest fundatorem obelisku. Ma
mo¿e piêædziesi¹tkê na karku. Dopycha siê do
niego kobieta. Twarz jej ho¿a z emocji, a w rêku
trzyma notatnik.
- Mo¿na o kilka s³ów?
- Tak?
- Proszê w kilku zdaniach opowiedzieæ o inicjatywie budowy...
- Dla jakiej gazety pani pracuje?
- Dla „Biuletynu Mazowsza”...
A zatem powtórzê raz jeszcze: mamy sierpieñ
1982 roku, œrodek stanu wojennego Jaruzela, a tu
na otwartej ulicy, na oczach tysi¹ca ludzi spokojnie udziela siê wywiadu podziemnej prasie.
Oficjalnie przyznaj¹c siê do nazwiska i twarzy. I
to przy obelisku upamiêtniaj¹cym wydarzenia, o
których komunistyczna w³adza nawet s³yszeæ nie
chce. A na domiar wszystkiego na samym œrodku
wsi ca³kiem prywatna osoba stawia pomnik
„zakazanym” bohaterom. Wygl¹da na to, ¿e
Polacy sami w sobie dokonali ju¿ zmian ustrojowych. A kwintesencja polega na tym, aby nie
braæ pod uwagê panuj¹cego systemu i nie baæ siê!
(Taki to prosty przyk³ad moi rodacy, wêgierskie miêczaki! Abyœcie dok³adnie zrozumieli: to
jest tak, jakby wiosn¹ 1957 roku przy postawionym ku chwale ofiar Szamuellyego pomniku
fundatorzy udzielali wywiadu nielegalnej gazecie
Gyuli Oberovszky’ego).
Z Ossowa wyje¿d¿aliœmy ca³kowicie uskrzydleni. Ledwo dotarliœmy do drogi prowadz¹cej w
stronê Warszawy, jak kokosz¹ca siê na tylnim
siedzeniu £ady 10-cioletnia córka Ákosa, Ula,
która z du¿ym przejêciem opowiada³a nam
w³aœnie o „antypañstwowych” akcjach swoich
kumpli – uczniów z powszechniaka – nagle wrzasnê³a: – Popatrzcie tam!
Moi wspó³pasa¿erowie odwrócili siê, a ja
zerkn¹³em we wsteczne lusterko samochodu. Za
nami widoczna by³a prowizoryczna, wbita w
pobocze drogi tablica kierunkowa. Na bia³ym tle
u³o¿one w kszta³t krzy¿a dwa czarne miecze – na
wzór znanego w kraju oznaczenia miejsc pamiêci narodowej – obok data 1920, a pod spodem
strza³ka wskazuj¹ca zjazd na Ossów. Tak na
wszelki wypadek, gdyby kogoœ to zainteresowa³o...
Przemieszczaj¹c siê dalej odkryliœmy, ¿e trasa,
któr¹ w³aœnie jedziemy nosi wrêcz symboliczn¹
nazwê: Alei Armii Czerwonej... No, Polacy ju¿
tym czerwonoarmistom raz pokazali którêdy do
domu. Miejmy nadziejê, ¿e nadejdzie czas, kiedy
zrobi¹ to ponownie. Mo¿e razem z nami. A jeœli
nasi rodacy tkwi¹cy w bagnie gulaszowego
komunizmu jednak nie przy³¹cz¹ siê do tego, to
my, warszawscy Wêgrzy – jeœli do¿yjemy – przy
tym na pewno bêdziemy.

Attila Szalai

Od redakcji:
Tekst pochodzi z przygotowywanej do druku
ksi¹¿ki Attili Szalai, której tytu³ roboczy brzmi:
„Polski dziennik” (Lengyelországi napló).
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PrzyjaŸñ nawet po przeciwnej stronie...

24 lipca br. zosta³y przekazane wêgierskie
militaria dla Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. „W mrocznej historii
Europy XX wieku, przyk³ad Powstania
Warszawskiego jak wieczny p³omieñ znicza
wskazuje drogê prawdy. Powstanie Warszawskie w 1944 roku zapewnia nas, ¿e tyrania i
ucisk nigdy nie wystarcz¹, by zniszczyæ
to¿samoœæ odwa¿nego narodu i zmuszaæ go
do tego, ¿eby ¿y³ pod naciskiem i w upokorzeniu.” – powiedzia³ Béla Danielisz, prze-

wodnicz¹cy Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego
Rady Budapesztu, kiedy 24 lipca przekaza³
wêgierskie militaria i
inne przedmioty dla
Muzeum Powstania
Warszawskiego. Telefon polowy, skrzynka
amunicyjna, dwa bagnety z pochwami,
dwie lornetki z futera³ami, szeœæ granatów moŸdzierzowych oraz
kalendarzyk na rok 1942 i ksi¹¿eczka do
nabo¿eñstwa – te przedmioty zosta³y w magazynach Armii Krajowej na Pradze.
Przebywaj¹c w rejonie walcz¹cej Warszawy
wêgierscy ¿o³nierze – choæ formalnie walczyli po stronie Niemców – chcieli choæ w
ten sposób pomóc powstañcom. Wtedy jednak nie uda³o im siê dostarczyæ tych przedmiotów walcz¹cym Polakom, a szybki
upadek powstania na prawobrze¿nej

Informujemy, ¿e rozstrzygniêty zosta³ konkurs
og³oszony przez nasz¹ redakcjê w 97 numerze „G³osu
Polonii”, wspólnie z redakcj¹ radiowego „Magazynu
Polskiego” publicznego radia wêgierskiego i strony
interentowej: www.polonia.hu zwi¹zany z 20. rocznic¹
obalenia komunizmu. W sumie wp³ynê³y 60 poprawnych odpowiedzi.
1. W czyjej obronie wybuch³ strajk w stoczni gdañskiej w roku 1980?
Proszê podaæ jedno nazwisko oraz nazwê stoczni.

Warszawie spowodowa³, ¿e rzeczy te nie
zosta³y wykorzystane w walkach. Béla Danielisz, prywatnie kolekcjoner odznaczeñ i
medali z I i II wojny œwiatowej, znalaz³ je w
Krakowie, w sklepie ze starymi militariami u
pana Tomasza Otrêbskiego. W czwórkê: Béla
Danielisz, Ildikó Sikó, Péter Pálvölgyi i Edit
Harasztovich postanowili odkupiæ za w³asne
pieni¹dze owe przedmioty, by móc przekazaæ
dalej, tam gdzie ich prawdziwe miejsce. „Te
przedmioty s¹ wa¿nym œwiadectwem pomocy Wêgrów dla polskiego powstania i s¹dzê,
¿e przekazanie ich by³o naszym obowi¹zkiem.” – mówi³ Danielisz.
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O³dakowski nie kry³ radoœci z
nowego nabytku i powiedzia³: „Chocia¿
zdarza³y siê momenty, gdy byliœmy w przeciwnych obozach, mia³o to miejsce jedynie formalny, o czym œwiadczy obecnoœæ Wêgrów
w okolicach Warszawy w okresie Powstania.
A takim kolejnym œwiadectwem tej przyjaŸni
polsko-wêgierskiej jest dzisiejsza uroczystoœæ.”
TT

5. Jaki procent g³osów w sejmie kontraktowym otrzyma³a opozycja, a
jaki strona rz¹dowa?

OdpowiedŸ: W Senacie 100% g³osów, w Sejmie 160 mandatów – 35%
g³osów
6. Kto zosta³ pierwszym premierem Polski po prze³omie?
OdpowiedŸ: Tadeusz Mazowiecki
7. Kto zosta³ pierwszym premierem Wêgier po prze³omie?
OdpowiedŸ: József Antall
8. Które z wêgierskich czasopism literackich publikowa³o numer te-

OdpowiedŸ: Anna Walentynowicz, Stocznia im. Lenina
2. Ile by³o tzw. „postulatów sierpniowych”?
matyczny w 1981 r. poœwiêcony Polsce?
OdpowiedŸ: 21
OdpowiedŸ: Tiszataj
3. Która parafia by³a ostoj¹ opozycji w Gdañsku? Proszê podaæ, kto by³ W zwi¹zku z powy¿szym jurry postanowi³o, ¿e cztery równorzêdne
jej ówczesnym proboszczem?
OdpowiedŸ: Parafia œw. Brygidy, której proboszczem by³ ks. Henryk nagrody otrzymuj¹:
- Juhász István, Dévai Henryka, Végh Ma³gorzata, Rénes Csilla,
Jankowski
Aleksandra Medzibrodszky
4. W którym roku i jak¹ nagrodê Nobla otrzyma³ Lech Wa³êsa?
Fundatorem nagród by³ Wydzia³ Prasowy Ambasady RP w Budapeszcie.
OdpowiedŸ: Pokojowa nagrodê Nobla w 1983 roku

A REJTVÉNYPÁLYÁZAT MEGFEJTÉSEI ÉS GYÕZTESEI

Tájékoztatunk mindenkit, hogy szerkesztõségünk a kommunizmus megdöntésének 20. évfordulója alkalmából meghirdetett és a Magyar Közszolgálati Rádió Lengyel Szerkesztõségével valamint a www.polonia.hu
internetes oldallal közösen szervezett rejtvénypályázata véget ért.
A kérdések és a megoldások a következõk voltak:
1. Miért, kiknek a védelmében tört ki a sztrájk a gdañski hajógyárban
1980-ban? Jelöljön meg egy nevet és egy hajógyárat.

5. Az úgynevezett szerzõdéses, félszabad választásokon hány százalékot kapott az ellenzék, és mennyit a kormányoldal?

A helyes válasz: az ellenzék a Szenátusban 100 hely (100%), a
Szejmben 160 hely (35%).
6. Ki volt Lengyelország elsõ miniszterelnöke a fordulat után?
A helyes válasz: Tadeusz Mazowiecki.
7. Ki volt Magyarország elsõ miniszterelnöke a fordulat után?
A helyes válasz: Antall József
8. Melyik magyar irodalmi folyóirat jelentetett meg tematikus számot

A helyes válasz: Anna Walentynowicz, Lenin Hajógyár.
2. Hány pontból állt az ún. „augusztusi követelés”?
1981-ben a lengyel állapotokról?
A helyes válasz: 21.
A helyes válasz: Tiszatáj.
3. Melyik plébánia volt az ellenzék bázisa Gdañskban? Ki volt a plébá- Megfejtõink közül négyen küldtek be tökéletes megfejtést:
nia vezetõje?
Juhász István , Dévai Henryka , Végh Ma³gorzata valamint
A helyes válasz: Szent Brigitta Plébánia, Henryk Jankowski atya.
Rénes Csilla és Medzibrodszky Aleksandra
4. Melyik évben, és milyen Nobel-díjat kapott Lech Wa³êsa?
GRATULÁLUNK!
A helyes válasz: 1983, Nobel Béke-díj.
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HATÁRTALANUL

„ A lengyelekkel akkor is tudunk beszélgetni, ha nem értjük egymás nyelvét…”
Nagy István dolgozott a közigazgatásban,
könyvtárban és két cikluson keresztül az
Egri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
képviselõje is volt. Több tízezer ex-libris
büszke tulajdonosa, gyûjteménye számos
helyen megfordult. Bár soha nem járt
Lengyelországban, szereti annak lakóit,
akikkel szavak nélkül is meg tudja magát
értetni. Hogyan lett „nagi” és miért jönnek
el a kedvéért Lengyelországból - mindez
megtudható a cikkbõl.
István Nagy pracowa³ w administracji, bibliotece, przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê radnego w Samorz¹dzie Mniejszoœci
Polskiej w Eger. Jest dumnym w³aœcicielem
kilkunastu tysiêcy ex-librysów. Choæ
jeszcze nigdy nie by³ w Polsce lubi jej
mieszkañców, bo rozumie siê z nimi nawet
bez s³ów. Jak zosta³ „nagim” i dlaczego
przyjeŸd¿aj¹ specjalnie dla niego z Polski –
o tym wszystkim mo¿na siê dowiedzieæ z
artyku³u.

Trojan Tünde:

Könnyû és nehéz is olyasvalakivel beszélgetni, akit az ember régóta
ismer. Nagyon régi a barátság, mely Nagy
Istvánt a családunkhoz, fõként az édesapámhoz és rajta keresztül a lengyelekhez
fûzi. Most itt a kertben üldögélve, többek
között rendkívül gazdag ex-libris gyûjteményérõl is szót ejtünk. A gyûjteményben nem
csak lengyel ex-librisek találhatóak, hanem
más országok mûvészeinek az alkotásai is.
Hogyan kezdõdött ez a szenvedély és miért
pont Lengyelország felé fordult az érdeklõdése
ennek kapcsán?
Nagy István: Valóban Lengyelországgal és a
lengyel grafikákkal kezdtem a gyûjteményt.
Kísértésnek lettem kitéve annak idején, amikor
mûvész barátom Trojan Marian József adott
egy olyan lapot, amelyikbe bele volt vésve a
nevem, egy cicát ábrázolt egy fával, és
csodálkoztam, hogy ezt pontosan nekem
készítették. Az elsõ lapot követte a többi, majd
késõbb kaptam tõle lengyelországi címet is,
hogy cseréljek az ottani gyûjtõkkel. Valamikor
1968-ban így indult a gyûjtemény. Akkor
figyeltem fel arra a tényre, hogy a lengyel
grafikusokat máshol is ismerik, például, ha
Olaszországba küldtem lapot cserére, onnan is
kaptam gyûjtõtõl olyan lapokat, amiket lengyel
mûvész készített. Gyûjteményem lapjai rézkarcok, fametszetek, linómetszetek - mára
már több tízezerre tehetõk.
T.T.: Kik voltak azok a lengyel grafikusok,
akiknek a legtöbb munkája megtalálható a
gyûjteményben?
N.I.: A leghíresebb lengyel grafikust Wojciech
Jakubowskit említeném, aki a malborki múzeum igazgatója is volt, és a világon a legjobb
acélmetszeteket készíti. Ugyan én nem jutottam el hozzájuk Malborkba, õ viszont szívesen
jött el Egerbe, ahol sokan megnézték alkotásait. Én pedig nagyon büszkén mondtam mindenkinek, hogy a világon ebben a mûfajban õ
a legjobb.
T.T.: Ezekbõl az ex-librisekbõl több száz kiállítást rendezett. Mikor volt az elsõ?

N.I.: Az elsõ kiállításra akkor került sor, amikor
a Kisgrafika Baráti Kört létrehoztuk Egerben.
1971 októberében Trojan Marian József kiállítása volt az elsõ az egri vár kiállítótermében.
T.T.: Miért tartották fontosnak, hogy megalakítsák a Kisgrafikai Baráti Kört?
N.I.: Már akkor egyénileg sokan foglalkoztunk
a gyûjtéssel. Tanárok, újságírók, akiket érdekelt és ma is érdekel ez a mûfaj. 1971 óta mûködünk ilyen formában. Eleinte nagyon sok
levél jött és ment. Heves megyében elõször
könyvtárakban, mûvelõdési házakban mutatkoztunk be. Aztán nagyon sok üzembe is elvittük az alkotásokat: csináltam például kiállítást
a parádi üveggyárban, az egri Finomszerelvénygyárban. Majd iskolák is hívtak minket,
hogy menjünk el. Mindig olyan dúcot vittünk,
ami az adott község egy híres épületét ábrázolta. A gyerekek körbefogtak, én megfestékeztem
a dúcokat, és mindenki saját kezûleg nyomhatta rá az elkészített lapra.
T.T.: Mi a jó az ex-librisben? Mi az, ami megfogta ebben a mûfajban?
N.I.: Ez egy kisméretû sokszorosított grafika,
melyre mindig rákerül valamely, az illetõ
személyre jellemzõ dolog. A foglalkozás,
illetve a név itt a meghatározó. Fontos az is,
hogy hogyan készítik el ezt a lapot.
T.T.: Visszatérve Lengyelországra, kik azok a
lengyelek, akikkel még barátságot ápol?
N.I.: A kiállításoknál maradva, szerveztünk
kiállításokat magyarországi lengyel mûvészeknek is, így például Krzysztof Duckinak, aki két
nappal hamarabb levetette lábáról a gipszet,
hogy részt tudjon venni a saját kiállítása megnyitóján az egri Bródy Sándor Könyvtárban.
Tõle azt lestem el, hogy úgy tartja nyilván az
alkotásait, hogy felviszi számítógépre. Olga
Iwaniuk-Bloch alkotásaiból is rendeztünk kiállítást. Õ nem kimondottan ex-libriseket hozott,
hanem inkább grafikákat, pasztellképeket,
akvarelleket. Azért, hogy a kisgrafikai kör bõvüljön, többen - akik baráti szálakat ápoltunk
az itt élõ lengyelekkel - Egerben létrehoztuk a
Magyar-Lengyel Baráti Kört. A kiállítások
témájánál maradva, volt lengyel-magyar kiállításom is. Verpeléten a honvédség kért fel,
hogy vigyek ex-libriseket, mert lengyel vendégeik lesznek. Én teleraktam a termet a kisgrafikákkal, majd körbevittem õket. Mindegyik
alkotásról elmondtam, hogy ki készítette, hol
él, milyen témában dolgozik. A tiszteket annyira érdekelték a mûvek, hogy a kötetlen beszélgetés alkalmával odajöttek hozzám és megkértek, hogy beszéljek még más alkotásokról is.
Érdekelte õket, és tetszett nekik, hogy itt Magyarországon hány honfitársukat tudnak ily
módon megismerni, akiket egyébként nem
ismertek, hiszen nem foglalkoztak grafikákkal.
T.T.: Nem csak ex-librisek vannak a lengyel
kapcsolatok mögött. Volt egy önkormányzati
tevékenység is…
N.I.: Amikor lehetett kisebbségi önkormányzatokat alakítani, mi itt Egerben is úgy döntöttünk, hogy megalakítjuk a Lengyel Kisebbségi
Önkormányzatot. A lengyel kapcsolataimat
felhasználva, a Magyar-Lengyel Baráti Társaság elnökeként - és mert közigazgatási tapasz-

talatom is volt - szívesen vettem részt az önkormányzati munkában.
T.T.: Miért szimpatikusak a lengyelek?
N.I.: Mert akkor is tudunk beszélgetni, ha nem
értjük egymás nyelvét. Egy alkalommal egy
lengyel mûvészettörténész járt itt Egerben,
akivel - bár nem tudtuk egymás nyelvét arcmimikával, kézzel-lábbal mutogatva akár
órákig is „elbeszélgettünk”.
T.T.: Járt Lengyelországban?
N.I.: Nem, soha. A helyzet az, hogy az én útlevelemben még nincsen bejegyzés, én még
nem voltam külföldön. Úgy gondoltam, ha a
külföldiek kíváncsiak rám, akkor jöjjenek el õk
Egerbe (hosszú nevetés)...
T.T.: Akkor a következõ kérdésemmel bajban
leszek. Kóstolt már lengyel ételt? Ha igen, mi
az, amit szeret?
N.I.: Volt rá példa, hogy itt Egerben egy szálloda éttermében rendeztünk lengyel estet, ahol
lengyel szakácsok fõztek. Például a levest
cipóból ettük. Különösen finomak voltak a
túrós ételek, amiket hoztak illetve fõztek.
T.T.: És a lengyel vodka, a lengyel italok
ízlenek?
N.I.: Végsõ soron tiszta italok, nem festett, nem
annyira égetett italok, és igen finomak. Ital
nélkül is lehet persze jókat mulatni. Egy alkalommal Przemyœlbõl járt itt egy „sztaroszta” a
feleségével, akik fotókiállítást hoztak magukkal. Ott a kiállításon adtam nekik egy-egy csomag magyar és lengyel grafikát. A vacsora
elõtt õk is megajándékozták a vendéglátókat.
Hirtelen meglepõdve hallottam a nevemet,
igaz, fonetikusan ejtve: István ”Nagi”(meztelen) mindenki mosolygott, akik tudták, hogy ez
mit jelent lengyelül. Komolyabbra fordítva
szót, tíz évvel ezelõtt a lengyel menekültek
Magyarországra érkezésének évfordulóján
készült egy kiállítás az egri várban. Ezt az
akkori lengyel önkormányzat hozta létre,
mivel az egri várban is voltak elszállásolva
menekültek. Készült egy színvonalas, szép
katalógus. A kiállításon közremûködõ tolmácsról kiderült, hogy az édesanyja egri születésû.
A következõ évben Eger Ünnepe alkalmából a
Dobó téren nyomtattuk a lapokat, ott találkoztunk újra a tolmácsunkkal és feleségével, aki
ott a helyszínen nyomtatott magának lapot,
amit késõbb bekereteztetett, és most a szobáját
díszíti. Ilyen módon is születnek magyarlengyel barátságok.

FURA¯ PEGAZA
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„I NIE ¯AL NIC, I ¯AL TAK WIELE...”

C

zy mo¿na, warto pisaæ o
muzyce? – sam siê zawsze
dziwi³em sobotnim audycjom wêgierskiego radia Bartók analizuj¹cym kawa³ki muzyki powa¿nej,
ciekawsze i bardziej udane koncerty
znanych i cenionych klasyków; kiedyœ
nawet „Halka” i „Straszny dwór”
trafi³y na stó³ wêgierskich krytyków
muzycznych. Jednak po 2004, 2006
roku, z odejœciem Niemena i Grechuty, a teraz Tamása Cseha coraz bardziej uwidacznia siê wielkoœæ i bezcenny dorobek „bardów” poezji œpiewanej czy te¿ piosenki literackiej
drugiej po³owy XX wieku, która wychowa³a przynajmniej dwa wra¿liwe
– nie tylko muzycznie – pokolenia.
Nie sposób uj¹æ i opisaæ w jednym
artykule jak bujna jest historia i
gatunkowe bogactwo muzyki polskiej
owego okresu pocz¹wszy na muzyce
beatowej (Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni, Breakout), poprzez rocka i
bluesa, nie mówi¹c o polskim jazzie
(Krzysztof Komeda, Zbigniew Namys³owski, Jan Ptaszyn Wróblewski,
Micha³ Urbaniak, Wojciech Karolak i
inni), o muzyce eksperymentalnej
(SBB – Józef Skrzek) czy w³aœnie
piosence literackiej (Niemen, Grechuta, Turnau, Demarczyk, Soyka,
Maleñczuk), która stoi w bliskim
pokrewieñstwem z piosenk¹ aktorsk¹
czy te¿ tak popularnym gatunkiem jak
kabaret. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych i w latach osiemdziesi¹tych w
muzyce rozrywkowej pojawi³y siê
grupy popowe, punkowe, ró¿ne mieszanki gatunkowe, tak¿e metal, w latach dziewiêædziesi¹tych disco polo,
hip-hop, techno, nie mówi¹c o póŸniejszych gatunkach (house, trance,
ska, itd.) i mieszankach. Wiadomo te¿
– jak to bywa w literaturze – ¿e nawet
przy pojawieniu siê prowizorycznie
nowych gatunków, odga³êzieñ, ¿yj¹
one równolegle do ju¿ istniej¹cych.
Najprostszy podzia³ muzyki na
powa¿n¹ („klasyczn¹”) i rozrywkow¹
paradoksalnie wskazuje na prymitywizm szufladkowania i jest zjawiskiem nowoczesnym (w XIX wieku
jeszcze nie by³o takowego rozró¿niania muzyki, by³y ró¿nego rodzaju
„muzyki u¿ytkowe” czyli na ró¿ne
okazje). Ka¿dy z nas maj¹cy krztynê
kultury muzycznej wie, ¿e nie wszystkie klasyczne utwory s¹ „powa¿ne”
(np. opera, operetka, utwory taneczne

i ludowe jak polonez czy oberek), tak
jak nie wszystkie muzyki rozrywkowe
s¹ jedynie do celów „rozrywkowych”
czyli „³atwe” (jak to jêzyk wêgierski
opisuje – „könnyûzene”) i jak najbardziej charakteryzuj¹ siê powag¹ i dostojeñstwem wraz z cechami muzyki
„klasycznej” (zapisana partytura, brak
improwizacji, wy³¹cznie instrumentarium, czerpanie z form klasycznych)
bêd¹c na pograniczu powy¿szych
rodzajów – np. twórczoœæ Zbigniewa
Preisnera, Wojciecha Kilara, formy
awangardowe Krzysztofa Pendereckiego, dorobek Jean Michel Jarre’a
czy znakomity kr¹¿ek Gábora Pressera pt. „Electromantic” z 1982.
O poezji œpiewanej z pewnoœci¹
nie da siê powiedzieæ, ¿e ewidentnie
i wy³¹cznie do muzyki rozrywkowej
nale¿y. Mówimy chyba tu o najstarszym gatunku muzyki. Ju¿ w staro¿ytnej muzyce (Chiny, Egipt, Mezopotamia i Grecji) œpiew opiera³ siê na
muzyce wokalnej a capella lub z
instrumentem. W muzyce chiñskiej na
przyk³ad „s³owa mia³y wiêksz¹ wagê
ni¿ melodia. Muzyka wyrasta³a z filozofii. Idea³ to dŸwiêki d³ugobrzmi¹ce,
wprowadzaj¹ce s³uchacza w okreœlony stan emocji”, które pomaga³y
osi¹gn¹æ spokój.
Podobnie jestem z utworami
Niemena, Grechuty, Turnaua czy Soyki (np. Sonety Shakespeare’a) –
melodyjnoœæ i instrumenty nieraz w
znakomitych kompozycjach porywaj¹
s³uchacza w trans, w muzyczny
katharsis, a znakomite s³owa, wersety
nie zawsze zostaj¹ w zupe³noœci
zrozumiane, choæ jak najbardziej s¹
równorzêdne muzyce. Oczywiœcie,
nawet nie zawsze musz¹ byæ jasno
rozumiane – teksty jednoznaczne to
nic innego jak ³atwe i utarte bana³y.
W niniejszym zestawieniu w³aœnie
dlatego chcia³bym trochê przystan¹æ
przy s³owach, tekstach klasycznych i
na pewno znanych nam ju¿ kawa³ków, aby poprzez zawart¹ poezjê
pokazaæ ich g³êbiê, m¹droœæ i pe³n¹
uczuæ radosn¹ powagê. Mo¿e m³odzi
czytelnicy naszego kwartalnika po
wczytaniu siê w s³owa, wiersze
piosenek (bêd¹cych doœæ czêsto
autorstwem znanych, polskich poetów przewa¿nie romantyzmu) siêgn¹
do skarbnicy po parê zakurzonych
p³yt swoich rodziców odnajduj¹c
znakomite kompozycje – ballady i
hymny polskiej muzyki wokalno-poetyckiej.

CZES£AW NIEMEN (Czes³aw
Juliusz Wydrzycki: ur. 1939 w Starych
Wasiliszkach – zm. 2007 w Warszawie) Obdarzony g³osem o szerokich
mo¿liwoœciach, zarówno jeœli chodzi
o skalê, jak i mo¿liwoœci intonacyjne i
brzmieniowe; by³ jedn¹ z najwiêk-

S³ucha, potrz¹sa g³ow¹,
odk³ada broñ gotow¹.
/wyk.: Cz. Niemen na podstawie
wiersza B. Leœmiana/

Wspomnienie
Mimozami jesieñ siê zaczyna,
Z³otawa, krucha i mi³a.
To ty, to ty jesteœ ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicê wychodzi³a.
Od twoich listów pachnia³o w sieni,
Gdym wraca³ zdyszany ze szko³y,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwa³y za mn¹ jasne anio³y.

szych indywidualnoœci polskiej sceny
rockowej, wielokrotnie w awangardzie docieraj¹cych do Polski kolejnych stylów muzycznych, tworz¹c
równolegle swoj¹ w³asn¹, ca³kowicie
autonomiczn¹ muzykê. Dla mnie
du¿ym zaskoczeniem i niespodziank¹ po latach by³o znalezienie
dwóch utworów na portalu Youtube
œpiewanych przez Niemena po angielsku do muzyki znanej progresywnej grupy The Mahavishnu Orchestra.

Zapytaj
Zapytaj niewiast, gdy same na drodze,
Gdy rozrzewnione gubi¹ siê w p³akaniu...
Zapytaj mêdrców... albo na pod³odze
Le¿¹cych prochów, bo skorsze w
uznaniu —!
Albo zapytaj siebie, ale w chwili,
Gdy pod stopami glob ci siê zakrêci,
I cudza w tobie waga siê przesili,
I w swojej mierze staniesz, bez
pamiêci:
Pok¹d bêdziem siê zwodzili?
Zapytaj — —
/s³owa: C.K. Norwid –
wyk.: Cz. Niemen/

Smutny ktoœ, biedny nikt
Ktoœ ma dziœ serce chore,
w tê zimn¹, nocn¹ porê.
Dyga sp³oszona œwieca,
wicher dmucha do pieca.
Jêczy, p³acze w kominie,
ten, co mu „nikt” na imiê.
Ktoœ jest z³y, ktoœ ma dosyæ,
a nikt p³acze po nocy.
le komuœ, Ÿle nikomu,
w przestrzeni i w domu.
Nikt gra na smêtnym flecie,
i myœli o zaœwiecie.
Ten, kto chce zostaæ nikim,
s³ucha jego muzyki.

Mimozami zwiêd³oœæ przypomina
Nieœmiertelnik ¿ó³ty – paŸdziernik.
To ty, to ty, moja jedyna,
Przychodzi³aœ wieczorem do cukierni.
Z przemodlenia, z przeomdlenia
senny,
W parku p³aka³em szeptanymi s³owy.
M³odzik z chmurek przeœwitywa³
jesienny,
Od mimozy z³otej – majowy.
Ach, czu³ymi, przemi³ymi snami
Zasypia³em z nim gasn¹cym
o poranku,
W snach dawnymi bawi¹c siê
wiosnami,
Jak t¹ z³ot¹, jak t¹ wonn¹ wi¹zank¹.
/wyk.: Cz. Niemen na podstawie
wiersza J. Tuwima/

MAREK GRECHUTA (ur. 1945 w
Zamoœciu, zm. 2006 w Krakowie)
Jego twórczoœæ okreœla siê zazwyczaj
mianem ³agodnej formy progresywnego rocka z silnymi wp³ywami
jazz-rocka. Grechuta debiutowa³ w
1967 roku zdobywaj¹c drugie miejsce
na Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie. W 1968 roku na VI KFPP w
Opolu zdoby³ nagrodê dziennikarzy
za piosenkê „Serce”, a rok póŸniej na
VII KFPP jedn¹ z g³ównych nagród
(Nagroda TVP) za piosenkê „Wesele”.
Jeszcze na studiach architektonicznych pozna³ Jana Kantego
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Pawluœkiewicza, autora tekstów i
kompozytora póŸniejszych znakomitych utworów, z którym za³o¿y³
Kabaret Architektów Anawa (z francuskiego en avant – naprzód). Mocne
powi¹zanie piosenki literackiej z
kabaretem wskazuje póŸniejsza i
wieloletnia wspó³praca Grechuty z
Piwnic¹ pod Baranami. Za wybitne
zas³ugi dla kultury polskiej i za
osi¹gniêcia w dzia³alnoœci artystycznej Marek Grechuta zosta³
poœmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Wêdrówka
Brzegi rozejd¹ siê w dó³ rzeki
zerwane mosty braknie ³ódki
wiêc nie dojdziecie na brzeg morza
co bêdzie brzegiem tej wêdrówki,
wiêc pójdziesz sam zobaczysz
w drodze jak czas powiela
ludzkie twarze,
bêdziesz dla ziemi po¿¹daniem
i dla pocisków drogowskazem
Drog¹ od myœli do maszyny
drog¹ od ³ódki do okrêtu
sk¹d idzie, ¿e nie jesteœ pewien
wiernoœci wymyœlonych sprzêtów
Gdy wchodzisz w las stajesz siê
drzewem co w twojej ciszy
siê rozros³o
a kiedy nurt przemierzasz ³ódk¹
wtedy udziela ci siê wios³o
Nie znajdziesz obiecanej ziemi
od pól polarnych a¿ po równiki
tylko czasem bêd¹ chwile,
¿e serce tak jak most zadudni
gdy ptak zawraca ku œcierniskom
niepokój bruzd rozdajesz polom
przeœcigniesz ptaka w locie myœl¹
z zazdroœci ptakom jest samolot
Warstwice chmur nad twoj¹ g³ow¹,
ob³oków przeorany b³êkit
gdy ziemie niepokoisz ziarnem
osi¹dzie ziemia w bruzdach rêki
brzegi rozejd¹ siê w dó³ rzeki
zerwane mosty braknie ³ódki
wiêc nie dojdziecie na brzeg
morza co bêdzie brzegiem
tej wêdrówki...
/muz. M. Grechuta –
s³. Wincenty Faber/

Zadymka
Sennoœæ gêsta jak œnieg
i kr¹¿¹ca jak œnieg
zasypuje œnie¿nemi p³atkami
sennemi.
Bez przyczynny mój dzieñ,
bezsensowny mój wiek
i te œlady bez³adnych
moich kroków po ziemi.
Jeœli chcê mogê spaæ,
jeœli chcê mogê wstaæ,
si¹œæ przy oknie z gazet¹
z zesz³ego tygodnia.
Albo iœæ w sennoœæ dnia,
wtedy inny nie ja,
siedz¹c w oknie zobaczy

dalekiego przechodnia.
Czy to dobrze, czy Ÿle
tak usypiaæ we mgle,
szeptaæ wieœci poœnie¿ne,
podzwonne, spóŸnione.
Czy to dobrze, czy Ÿle,
snuæ siê cieniem na tle
ko³uj¹cej œnie¿ycy
i epoki przyæmionej.
Sennoœæ gêsta jak œnieg i kr¹¿¹ca
jak œnieg
zasypuje œnie¿nemi p³atkami
sennemi.
/muz. Jan Kanty Pawluœkiewicz –
s³. Julian Tuwim/

Œwiecie nasz
Pytaæ zawsze – dok¹d, dok¹d?
Gdzie jest prawda, ziemi sól,
Pytaæ zawsze – jak zagubiæ,
Smutek wszelki, p³acz i ból
Chwytaæ myœli nag³e, jasne,
Szukaæ tam, gdzie œwiat³a biel,
W Twoich oczach dwa ogniki,
Ju¿ zwiastuj¹, znacz¹ cel,
W Twoich oczach dwa ogniki,
Ju¿ zwiastuj¹, znacz¹ cel.
Œwiecie nasz, œwiecie nasz,
Chcê byæ z Tob¹ w zmowie,
Z blaskiem twym, si³¹ tw¹,
Co mi dasz – odpowiedz!
Œwiecie nasz – daj nam,
Daj nam wreszcie zgodê,
Spokój daj – zgubê weŸ,
Zabierz j¹, odprowadŸ.
Szukaj dróg gdzie jasny dŸwiêk,
Wœród ogni z³ych co budz¹ lêk,
Nie prowadŸ nas, powstrzymaj nas,
Powstrzymaj nas w pogoni... (...)
/muz. Jan Kanty Pawluœkiewicz –
s³. M. Grechuta/
O ¿ywotnoœci i sile piosenki literackiej œwiadcz¹ znakomici nastêpcy –
chyba wœród najlepszych mo¿na
wymieniæ GRZEGORZA TURNAUA. Warto siê wzbogaciæ równie¿
i tymi utworami.

Kto wie, czyli piosenka o chêci
przychodzi czasami do g³owy
ta myœl
¿e mo¿na by tak zacz¹æ
inaczej ¿yæ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
pomys³ nie nowy
ale piosenka jest:
mniej paliæ
wiêcej czytaæ
znacznie mniej jeœæ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
có¿ z tego
kiedy ci¹gnie ulic¹ t³um

FURA¯ PEGAZA

pod zachód s³oñca
wino, piwo czy rum
i chêæ do rana
wódkê szampana
i tyle siê dzieje, ¿e hej,
¿e hej...
/muz. i s³. Grzegorz Turnau/

Na m³odoœæ
Znów nie mam kawy, ani psa
W pokoju mrok, za oknem mg³a.
Ty sobie posz³aœ – jestem sam,
i licho wie
kiedy wrócisz,
a mnie
ju¿ siê nie chce spaæ...
Wiêc idŸ gdzie chcesz –
do diab³a idŸ.
Mój humor pod³y
to moja jest rzecz –
czasem muszê byæ z³y
na m³odoœæ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespe³nienie,
pozory m¹droœci i to, czego nie wiem,
na ka¿de twoje milczenie.
Bo z takiej z³oœci – nie wiem jak –
wynika akord, czasem dwa,
i wtedy przyjaciela mam,
co w czarno-bia³ym smokingu
na trzy-czwarte
dzieli tê z³oœæ
i z nim pogadaæ mogê, a¿
ty cicho wejdziesz,
powiesisz gdzieœ p³aszcz
i lekarstwo mi dasz
na m³odoœæ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespe³nienie,
pozory m¹droœci i to, czego nie wiem,
na ka¿de twoje...
/muz. i s³. Grzegorz Turnau/

Ostatnie s³owa
Mo¿e lepiej,
¿e nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych
ostatnich s³ów
ostatnie s³owa
mog³yby nas zawieœæ
Mo¿e lepiej, ¿e
nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych
ostatnich s³ów
bo nieostro¿ne mog³y
zawadziæ o czas przysz³y
Mog³yby nic nie mieæ
do powiedzenia
przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Mog³yby mówiæ nad wszelk¹ miarê
Powiedzieæ do nas o wiele
za wszystko
Jak czynny wulkan pod tweedowym
niebem
Mog³yby nic nie mieæ
do powiedzenia
Przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Mo¿e lepiej, ¿e
nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych
ostatnich s³ów
w ostatnich s³owach
zamkniêty jest

g³uszec...
/muz. G. Turnau, s³. Ewa Lipska/

Znów wêdrujemy
Znów wêdrujemy ciep³ym krajem,
malachitow¹ ³¹k¹ morza.
Ptaki powrotne umieraj¹
wœród pomarañczy na rozdro¿ach.
Na fioletowoszarych ³¹kach
niebo rozpina p³ynnoœæ arkad.
Pejza¿ w powieki miêkko wsi¹ka,
zakrzep³a sól na nagich wargach.
A wieczorami w pr¹dach zatok
noc li¿e morze s³odk¹ grzyw¹.
Jak miêkkie gruszki brzmieje lato
wiatrem sparzone jak pokrzyw¹.
Przed fontannami per³owymi
noc winogrona gwiazd rozdaje.
Znów wêdrujemy ciep³¹ ziemi¹,
znów wêdrujemy ciep³ym krajem.
/muz. G. Turnau, s³. Krzysztof Kamil
Baczyñski/
Przypomnê, ¿e 26 wrzeœnia w
budapeszteñskim „Aranytíz” (godz.
18.00) mo¿na bêdzie zobaczyæ i
pos³uchaæ znakomitej grupy „CZERWONY TULIPAN”. Na zachêtê
jeden z bardziej groteskowych
utworów, który – jak prawie ka¿de ich
pozosta³e – zawiera sporo wyzwalaj¹cej autoironii:

Lodówka
Podchodzê do lodówki, a w lodówce
pustki
Podchodzê do telewizora, a w nim
nie ma nic
Wiêc z nadziej¹ w oku zbli¿am siê ku
oknu
A za oknem nie ma dworu i smutno
tak
Podchodzê do ¿ony, a ma w oczach
pustkê
Podchodzê do synka, w ustach nie ma
nic
Wiêc z nadziej¹ w oku zbli¿am siê ku
oknu
A za oknem nie ma dworu i smutno
tak
Podchodzê do wozu, a w nim pi¹te
ko³o
Podchodzê do ko³a, a w nim nie ma
szprych
Wiêc z nadziej¹ w oku zbli¿am siê ku
oknu
A za oknem nie ma dworu i smutno
tak
Podchodzê do lodówki, a w lodówce
¿ona,
Ca³a zamro¿ona trzyma w zêbach
synka.
A synek na dworze jeŸdzi moim
wozem
Po telewizorze, po kolorowym...
zestaw. i oprac.: ABRA
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List Jana Paw³a II na rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej (fragmenty)
„I tu orêdzie nasze osi¹ga punkt szczytowy – mówi³
Papie¿ Pawe³ VI do Zgromadzenia Narodów
Zjednoczonych w dniu 4 paŸdziernika 1965 – … oto
s³owa, których nie mo¿emy wypowiedzieæ bez
uœwiadomienia sobie ich powagi i wznios³oœci:
nigdy wiêcej jedni przeciwko drugim, nigdy ju¿
nigdy… Nie trzeba d³ugich przemówieñ dla wskazania najwznioœlejszego celu waszej instytucji.
Wystarczy przypomnieæ, ¿e krew milionów ludzi, ¿e
bezsensowne masakry i straszliwe ruiny uprawomocniaj¹ pakt wi¹¿¹cy was przysiêg¹, która musi
zmieniæ przysz³¹ historiê œwiata: nigdy wiêcej wojny,
nigdy wiêcej wojny! To pokój, pokój musi kierowaæ
losami narodów i ca³ej ludzkoœci” (AAS 57 (1965),
881).
W dniu 1 wrzeœnia wspominamy rocznicê
wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Kiedy tego dnia w godzinach porannych Polska zosta³a zaatakowana od Zachodu, ca³y Naród by³ gotów
odpowiedzieæ na ten zbrojny najazd, podejmuj¹c wojnê w obronie
œmiertelnie zagro¿onej Ojczyzny.
Minê³o wówczas niewiele wiêcej ni¿ dwadzieœcia lat od chwili,
kiedy Polska odzyska³a niepodleg³oœæ i mog³a znowu rozpocz¹æ
samodzielne ¿ycie jako suwerenne pañstwo. A chocia¿ w tym stosunkowo krótkim okresie pañstwo to natrafia³o na wiele trudnoœci,
zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych na drodze swego rozwoju,
to jednak rozwój ten wyraŸnie postêpowa³. Dlatego te¿ zdecydowana
by³a wola obrony Ojczyzny, nawet pomimo nierównych si³. Godny
podziwu i wiecznej pamiêci by³ ten bezprzyk³adny zryw ca³ego
spo³eczeñstwa, a zw³aszcza m³odego pokolenia Polaków w obronie
Ojczyzny i jej istotnych wartoœci.
I ta wola obrony niepodleg³ego Pañstwa towarzyszy³a synom i
córkom naszego Narodu nie tylko w okupowanym kraju, ale tak¿e na
wszystkich frontach œwiata, na których Polacy walczyli o wolnoœæ
w³asn¹ i cudz¹. Rozpoczêta bowiem w dniu 1 wrzeœnia wojna rozszerza³a siê na coraz dalsze kraje europejskie i pozaeuropejskie. Coraz
nowe narody pada³y ofiar¹ hitlerowskiego najazdu albo te¿ znajdowa³y
siê w stanie radykalnego zagro¿enia. Naród polski w tej wojnie, która
by³a nieodzown¹ obron¹ Europy i jej cywilizacji wobec totalitarnej
przemocy, wywi¹za³ siê w pe³ni – rzec mo¿na: w nadmiarze – ze

swoich zobowi¹zañ alianckich, p³ac¹c najwy¿sz¹ cenê
za „wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”.
Œwiadcz¹ o tym równie¿ poniesione straty. By³y one
ogromne, mo¿e proporcjonalnie wiêksze ni¿ straty
poniesione przez któregokolwiek ze sprzymierzonych
pañstw. Nade wszystko straty w ludziach, a
równoczeœnie ogromne zniszczenie kraju. Straty
ponoszone na Zachodzie i na Wschodzie, wiadomo
bowiem, ¿e 17 wrzeœnia 1939 r. Rzeczpospolita zosta³a
zaatakowana równie¿ od Wschodu. Podpisane dawniej
akty o nieagresji zosta³y z³amane i przekreœlone umow¹
pomiêdzy hitlerowsk¹ Rzesz¹ Niemieck¹ a Zwi¹zkiem
Radzieckim z dnia 23 sierpnia 1939 r. Umowa ta, która
bywa okreœlana jako „czwarty rozbiór Polski”,
wydawa³a równoczeœnie wyrok œmierci na s¹siaduj¹ce
z Polsk¹ od pó³nocy Pañstwa ba³tyckie.
Rozmiar strat poniesionych, a bardziej jeszcze rozmiar cierpieñ
zadanych osobom, rodzinom, œrodowiskom, jest zaprawdê trudny do
wyliczenia. Wiele faktów jest znanych, wiele pozostaje jeszcze do
wyjaœnienia. Wojna toczy³a siê nie tylko na frontach, lecz jako wojna
totalna uderza³a ona w ca³e spo³eczeñstwa. Deportowano ca³e
œrodowiska. Tysi¹ce osób stawa³y siê ofiar¹ wiêzieñ, tortur i egzekucji.
Ginêli ludzie pozostaj¹cy poza zasiêgiem dzia³añ wojennych jako ofiary bombardowañ oraz systematycznego terroru.
Ale oprócz tych, co ponosili cierpienia i œmieræ, byli tak¿e ci, co te
cierpienia i œmieræ zadawali – ci, którzy ponosz¹ straszn¹
odpowiedzialnoœæ za okrucieñstwa tej wojny. Z t¹ odpowiedzialnoœci¹
id¹ wszyscy przed Bo¿y S¹d.
Czy trzeba mówiæ? Gdy up³ywa co raz wiêcej lat od wybuchu tej
wojny, ¿yje jeszcze pokolenie ludzi, którzy j¹ prze¿yli i przecierpieli.
Ale wyros³y ju¿ co najmniej dwa pokolenia, dla których jest ona tylko
histori¹. Trzeba jednak, aby by³a zarazem przestrog¹.
Zaprawdê, ilu¿ ludzi, ile milionów ma obj¹æ nasza modlitwa w dniu
dzisiejszym? Mo¿na ich porównaæ do owej „rzeszy wielkiej”, któr¹
widzi w Apokalipsie œw. Jan (por. Ap 7,9)
Zgromadzeni na modlitwie w dniu, który przypomina rocznicê wielkich zniszczeñ drugiej wojny œwiatowej, nie przestajemy przeto
wspominaæ s³ów natchnionych przez Boga: „Oto czyniê wszystko
nowe” (Ap 21,5).
Jan Pawe³ II

Magyar-lengyel ünnepség Karmacson,
a nagy lengyel menekülés 70. évfordulóján

K

armacs alig 400 lakosú falu Keszthely
és Hévíz közelében. A II. világháború
alatt számos lengyel menekült talált itt
otthonra. Hálából 1943-ban egy maguk által
faragott és festett Czêstochowai Madonna
képet ajándékoztak a falunak, amelyet a templom szentélyében helyeztek el. A fa kegyképen
azonban komoly nyomokat hagyott az idõ.
Ezért határozta el Kiss László esperes-plébános a kép felújítását.
2009. július 5-én ünnepélyes
szentmise keretében áldotta meg
ismét a szentképet Dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek. Az ünnepségre a
Nowy S¹cz-i járásból 10 fõs delegáció érkezett élükön Józef Babicz
prelátussal és Marian Kuczajjal, a
járás képviselõtestületének tagjával. Az ünnepségen a környék polgármesterei, képviselõi, egyházi
méltóságai vettek rész. A rendezvény díszvendége Joanna Stempiñska nagykövet asszony volt, aki
beszédében ismételten köszönetét

fejezte ki a lengyelek második világháború
alatti befogadásáért. Kiss László esperesplébános és Józef Babicz marcinkowicei prelátus a magyar és lengyel nép évszázadokon
átnyúló történelmi barátságáról szólt, megemlítve az 1939-es és 1956-os eseményeket is. A
szentmise keretében került sor a lengyel
delegáció ajándékainak átadására. A karmacsi

plébániatemplom kelyhet, ampolnát, cibóriumot, a Czêstochowai Madonna képével
hímzett miseruhát, kenyeret és virágokat
valamint a Jasna Góra-i kegyhely történetét
bemutató albumot kapott ajándékba. A mise
után rövid ünnepi mûsor keretében verseket,
zeneszámokat, lengyel és magyar kórusmûveket hallhatott a zsúfolásig megtelt templom ünneplõ közönsége. Másnap Vértes Árpád, Hévíz város polgármestere fogadta a
lengyel küldöttséget, és tárgyalásokat folytatott
a két kistérség kapcsolatának szorosabbra
fûzésérõl.
(tud: Cséby Géza)
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Z ¿ycia uchodŸców polskich podczas II wojny œwiatowej

W

Zakolu Dunaju le¿y piêkna klimatyczna miejscowoœæ
Leányfalu. Znajdowa³ siê w niej du¿y obóz uchodŸców
polskich: artystów plastyków, œpiewaków, dzia³aczy
spo³ecznych i politycznych. (Po wojnie we wnêtrzu tutejszego koœció³ka umieœcili oni stosown¹ tablicê dziêkczynn¹). Niemcy
poprzez swoje poselstwo i MSZ chcieli w jednym z kurortów zakwaterowaæ osobê, któr¹ Polacy rozszyfrowali jako szpiega
niemieckiego. Dyrektor departamentu opiekuj¹cego siê uchodŸcami odmówi³. Kiedy jednak pocz¹tkowa „proœba” niemiecka
zmieni³a siê w konkretne ¿¹danie, dr József Antall musia³ ust¹piæ: po
kilku dniach skierowa³ owego szpiega do Leányfalu, aby „móg³ siê
tam leczyæ”, jak brzmia³a argumentacja Niemców, ale przed tym
przeniós³ 217 Polaków do innej wsi...
zwyk³ym cenzorem. Zas³u¿y³ siê dla idei przyjaŸni wêgiersko-polskiej, t³umacz¹c wiele dzie³ literatury polskiej na jêzyk wêgierski...

***
W numerze wigilijnym wycho-dz¹cego w Budapeszcie trzy
razy w tygodniu piœmie „Wieœci Polskie” w 1942 r. umieszczono polsk¹ kolêdê. Ale nikt z redaktorów nie móg³ sobie
przypomnieæ brzmienia czwartej zwrotki. Jakie¿ by³o ich
zdziwienie, gdy numer kontrolny wróci³ z urzêdu kontroli
prasowej: cenzor wêgierski dopisa³ brakuj¹c¹ zwrotkê.
Jednak radca wêgierskiego MSZ, István Mészáros nie by³

***
Niemcy weszli na Wêgry 19 marca
1944 roku. Rozpoczê³y siê aresztowania Wêgrów i Polaków. Pierwszego dnia zabrano pracowników instytucji polskich dzia³aj¹cych w Budapeszcie. Pad³y te¿
pierwsze ofiary w Przychodni
Zdrowia przy ul. Fõ. Ocaleli jednak pracownicy Instytutu Polskiego, bo wszyscy byli na œlubie kolegi redakcyjnego Zdzis³awa Antoniewicza.
Rezultat by³ jednak taki, ¿e
m³ody ma³¿onek musia³ siê ukryæ i
noc poœlubn¹ spêdzi³ w tapczanie,
gdzie go rzeczywiœcie gestapowcy
nie znaleŸli.
Zebra³: Jerzy Kochanowski

Pamiêæ uchodŸców w Varjúlapos

W

dniu 25 lipca br. w miejscowoœci Varjúlapos zosta³a
ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca pobyt w tej miejscowoœci polskich uchodŸców.
Miejscowoœæ Varjúlapos administracyjnie nale¿y do Nyirtelek.
Na terenie jednego z folwarków rodziny Dessewffy od 1939 do
1944 r. dzia³a³ obóz, z którym historia zwi¹za³a losy Wêgrów,
Ukraiñców, Polaków i ¯ydów.
Historia obozu rozpoczê³a siê jednak ju¿ po przyjêciu pierwszego Arbitra¿u Wiedeñskiego. Jako pierwsi w obozie na terenie
folwarku zostali umieszczeni Wêgrzy, uciekinierzy z Siedmiogrodu.
Obóz dzia³a³ pod nadzorem
wojska, ale przebywaj¹cy w
nim ludzie prowadzili ¿ycie
stosunkowo swobodne – pracowali w pobliskich gospodarstwach, mieli mo¿liwoœæ
opuszczenia obozu.
Kolejny rozdzia³ historii
obozu rozpocz¹³ siê po 15
marca 1939 r. W kwietniu
1939 r. w obozie umieszczono
gwardzistów ukraiñskich z
Zakarpacia, sprzeciwiaj¹cych
siê przekazaniu terenów

Wêgrom. Zatrzymani Ukraiñcy w mniejszych grupach ju¿ w sierpniu zwolnieni zostali do domów.
Polski rozdzia³ historii obozu trwa³ od paŸdziernika 1939 do
marca 1940 r., kiedy schronienie znaleŸli tam uchodŸcy z zaatakowanej przez Niemcy Polski. Najwiêcej osób przebywa³o w
obozie w na pocz¹tku 1940 r. Wiêkszoœæ ze 262 Polaków stanowili
mê¿czyŸni w wieku szkolnym i poborowych, kobiet by³o mniej.
Ostatni etap istnienia obozu rozpocz¹³ siê w kwietniu 1944 r.
wraz z tworzeniem gett dla ¯ydów. W Varjúlapos utworzono obóz
zbiorczy dla ¯ydów. Brak wiarygodnych Ÿróde³ uniemo¿liwia
okreœlenie liczby wiêzionych tu ¯ydów. Obóz
zosta³ zlikwidowany ju¿ w maju 1944 roku.
Staraniem miejscowych w³adz przygotowano miejsce pamiêci wspólnej historii i
tragedii przedstawicieli trzech narodów, w
którym w obecnoœci burmistrza, przedstawicieli ambasad Polski i Ukrainy, Zgromadzenia
Narodowego Republiki Wêgierskiej, przedstawicieli mniejszoœci ¿ydowskiej, delegacji
Grybowa – miasta partnerskiego Varjúlapos,
partnerów z Ukrainy oraz mieszkañców ods³oniêto tablice pami¹tkowe w trzech jêzykach.

Andrzej Kalinowski
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Farkasrét – symbol pamiêci
W

dniu 1 wrzeœnia w 70. rocznicê wybuchu w Polsce II
wojny œwiatowej, przy grobach wybitnych przyjació³ i
obroñców Polaków z lat wojny, dr Józsefa Antalla (seniora) oraz p³k. Zoltána Baló na budañskim cmentarzu Farkasrét, jak
nakazuje tradycja i prawid³a polsko-wêgierskiej przyjaŸni, na zaproszenie PSK im. J. Bema, w obecnoœci pani Joanny Stempiñskiej ambasadora RP na Wêgrzech, kierownika Wydzia³u Konsularnego radcy Marcina
Soko-³owskiego, attaché wojskowego komandora Macieja Wik³o,
cz³onków rodzin Antallów i Baló, przyby³ych z Polski cz³onków
Stowarzyszenia Boglarczyków, przedstawicieli polskich stowarzyszeñ i
samorz¹dów mniejszoœciowych na Wêgrzech, proboszcza Polskiej
Parafii Personalnej na Wêgrzech ks. Leszka Kry¿y SChr., odby³a siê
uroczystoœæ podczas której z³o¿ono ho³d przyjacio³om Polaków z czasów II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ prowadzi³a Halina Csúcs prezes
PSK im. J. Bema, która miêdzy innymi podkreœli³a wci¹¿ aktualne
znaczenie owej przyjaŸni i ci¹g³¹ koniecznoœæ jej budowania, a tak¿e
mówi³a o obowi¹zku pamiêci o wszystkich innych osobach, które w
czasie II wojny œwiatowej pomaga³y przyby³ym na Wêgry Polakom. O
wadze przyjaŸni Polski i Wêgier w czasach obecnych mówi³ przedstawiciel rodziny Antallów b. minister spraw zagranicznych RW Géza
Jeszenszky, który równie¿ z³o¿y³ wyrazy podziêkowania organizatorom
uroczystoœci. Nastêpnie w asyœcie kompanii honorowej wojska wêgierskiego i polskich legionistów przy obu grobach z³o¿ono wieñce i
odmówiono modlitwy.

W godzinach po³udniowych w siedzibie PSK im. J. Bema odby³o siê
kole¿eñskie spotkanie Boglarczyków i Bemowców, a po po³udniu w III
dzielnicy Budapesztu w Óbudai Társaskör tamtejszy SMP wspólnie z
PSK im. J. Bema zorganizowa³ otwarcie wystawy fotogramów z lat
wojny pt. „Bogu, OjczyŸnie, BliŸniemu” powsta³ej z pomys³u b.
ambasadora RP na Wêgrzech Grzegorza £ubczyka, który by³ obecny na
wernisa¿u. Wystawê w obecnoœci wiceburmistrza III dzielnicy Tamása
Szepessy otworzy³a pani Ambasador Joanna Stempiñska.
(red.)

„Bemowscy uchodŸcy”

P

Jan Fedyszyn

o zakoñczeniu wojny pewna grupa
polskch uchodŸców pozosta³a na
Wêgrzech. Wœród nich by³ pan Jan
Fedyszyn, który przed wojn¹ studiowa³
prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W
1938 roku ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych
rezerwy w Stanis³awowie. Powo³any do
wojska w chwili wybuchu wojny, szkoli³ w
koszarach rezerwistów 53. Pu³ku Piechoty.
23 wrzeœnia resztki tego Pu³ku przekroczy³y

granicê wêgiersk¹, a z nimi nasz dawny
kolega. Podobnie jak inni uchodŸcy
wojskowi zosta³ internowany, wpierw do
obozu w Léva, potem kolejno w Rajce,
Magyaróvárze i Sárvárze. Po likwidacji tego
ostatniego najpierw pracowa³ jako robotnik
rolny i browarczny, a nastêpnie studiowa³
na Akademii Handlu Zagranicznego w
Budapeszcie. Przez jakiœ czas siê ukrywa³.
Po wyzwoleniu zosta³ t³umaczem.

Jan Fedyszyn nale¿a³ do grona
za³o¿ycieli naszego stowarzyszenia, aktywnie uczestniczy³ w jego dzia³alnoœci,
pe³ni¹c zarówno funkcjê cz³onka Komisji
Rewizyjnej, a chyba przede wszystkim
bêd¹c „dusz¹” ówczesnego ¿ycia towarzyskiego bemowców. Para³ siê równie¿
piórem pisuj¹c do wydawanego tu biuletynu i jak siê okazuje nie tylko.

Redakcja
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samym numerze rozpozna³am go równie¿ na
zbiorowym zdjêciu ze spotkania z papie¿em.
Zadzwoni³am do Jasia na jakieœ dwa tygodnie przed jego œmierci¹. Nie wiedzia³am, ¿e
jest powa¿nie chory. Przeczuwa³ zbli¿aj¹cy siê
koniec, otwarcie mówi³ o tym. Po otrzymaniu
smutnej wiadomoœci w paŸdzierniku 1995
roku, utrwali³am moje wspomnienie tej naszej
ostatniej rozmowy:
mój przyjaciel ucieszy³ siê
kiedy do niego zadzwoni³am
najpierw s³abym g³osem wyszepta³: prosze...
potem o¿ywi³ siê s³ysz¹c moje imiê
rozmawialiœmy o ¿yciu

Jasio

B

y³o nam pisane spotkaæ siê raz
jeszcze. Kiedy po siedmiu latach
nieobecnoœci
wróci³am
do
Budapesztu, Jasio przyjecha³ na lotnisko
Ferihegy. „Nie mog³em siê na Ciebie
doczekaæ!”, powiedzia³, witaj¹c mnie
serdecznie.
Wygospodarowa³am wolny czas i
odwiedzi³am go nastêpnego dnia. Ile wspomnieñ mogliœmy zmieœciæ w jedno popo³udnie?
Usiedliœmy przy herbacie i ciastkach,
szczêœliwi, ¿e siê widzimy. Zwróci³am uwagê
na olejny obraz wisz¹cy na œcianie, przedstawiaj¹cy wzburzone morze.
„Kto to namalowa³?”, zapyta³am.
„Ja sam!”, odpowiedzia³. „Mia³em dobr¹
rêkê, ale nie rozwin¹³em moich zdolnoœci.
Podobnie ze œpiewaniem...”.
Tak, g³os mia³ piêkny, operowy, s³ysza³am
wiele razy jak œpiewa³... By³ przy tym przystojnym, postawnym mê¿czyzn¹ o g³êbokim spojrzeniu ciemnych oczu, podkreœlonych
dodatkowo krzaczastymi brwiami. Mia³
wszelkie atuty, by zrobiæ karierê.
„Szkoda, ¿e zmarnowa³eœ swoje talenty...”,
powiedzia³am.
„Czasem ¿a³ujê...”, odpar³, po czym doda³:
„Ale ty, Marysiu, nie zaniedbuj pisania, tego
daru od Boga!”.
Czas spotkania mija³ szybko. Nie nudziliœmy siê ani przez chwilê, nie brakowa³o nam
tematów do rozmowy. Na po¿egnanie
podarowa³ mi kopie swoich opowiadañ i
wspomnieñ.
„Zrób z nimi, co chcesz”, powiedzia³.
Zachowa³am wszystko, równie¿ listy od
Jasia. Drobne, kaligraficzne pismo, ka¿dy list
na dwie strony. Emanuje z nich niezwyk³a
wra¿liwoœæ cz³owieka, który du¿o czyta³, analizowa³, dzieli³ siê swoimi przemyœleniami,
w¹tpliwoœciami, a tak¿e informowa³, co
s³ychaæ u naszych wspólnych znajomych.

Nie mia³ ³atwego ¿ycia. Wczeœnie straci³
ojca, od wczesnych lat zarabia³ na ¿ycie.
Podsumowa³ je w jednym ze swi¹tecznych
listów:
„Najczêœciej wy³aniaj¹ mi siê poszczególne
obrazy z mego ciê¿kiego dzieciñstwa, czy
okresu uczniowskiego: klasztor, studia,
wojsko, internowanie na Wêgrzech... Dziwne
to moje ¿ycie przed i po moim ma³¿eñstwie,
samotnoœæ, potem siedem lat szczêœliwych z
siostr¹ i wreszcie powtórna, koñcowa ju¿
samotnoœæ. A kalejdoskop przyjació³? Du¿y,
bardzo du¿y”.
Jasio odnalaz³ swoj¹ siostrê przez
Czerwony Krzy¿. Œci¹gn¹³ j¹ z Syberii do
Budapesztu, gdzie spêdzi³a w jego towarzystwie ostatnie lata ¿ycia.
O wyst¹pieniu z klasztoru napisa³:
„Gdy wystêpowa³em z nowicjatu, by³em
przekonany, ¿e ksi¹dz prze³o¿ony zbeszta
mnie od hultajów i niedowiarków, a on
powiedzia³: „Dobrze zrobi³eœ!”. To mnie
ogromnie podtrzyma³o na duchu. Nie
zosta³em ksiêdzem, ale za to ca³e ¿ycie
stara³em siê ¿yæ jak prawdziwy chrzeœcijanin. I
tu paradoks: bêd¹c chrzeœcijaninem, jestem
niedowiarkiem!”.
Z listu z 1991 roku dowiedzia³am siê, ¿e
ju¿ od 52 lat mieszka za granic¹ i ¿e jest bardzo przywi¹zany do miasta, w którym osiad³:
„Prawda, ¿e Budapeszt mo¿na szczerze,
tak po naszemu pokochaæ? W piêædziesi¹tych
latach chcia³em wracaæ do Polski, a¿ tu na
górze Gellerta poczu³em, ¿e jeœli wrócê, bêdê
cierpia³ nostalgiê za Budapesztem. Wros³em
ju¿ w to miasto. I to nawet nie przez ludzi, jak
to by³o ze Lwowem. Samo miasto, ulice,
kamienice, góry urzekaj¹ cz³owieka. Czêsto
potem ¿a³owa³em, ¿e nie wróci³em do Polski.
Dopiero rok 1980 udowodni³ mi, ¿e los nieraz
m¹drzejszy od nas samych. A reszta – egye
meg a fene! [niech to licho wezmie! przyp.aut.]”.
Zachowa³am przys³any przez mojego przyjaciela „G³os Polonii” z grudnia 1988 roku, w
którym przeczyta³am o otrzymaniu przez niego
Z³otej Odznaki Orderu Zas³ugi PRL. W tym

powiedzia³
¿e w ka¿dym wieku cz³owiek powinien
wiedzieæ
czego mo¿e oczekiwaæ
i ¿e nikt nie wie jaki jest cel istnienia
a tak¿e
¿e œwiat sk³ada siê
z ¿ycia fizycznego i istotnego
i ¿e ten œwiat na równowadze polega
mój przyjaciel od miesi¹ca nie wstawa³
czu³ ¿e powoli traci pamiêæ
nie rozczula³ siê jednak nad sob¹
lecz troszczy³ o tych których opuszcza³
zaadresowa³ trzydzieœci trzy koperty
oraz nagra³ na taœmê mowê po¿egnaln¹
któr¹ mi kiedyœ przys³a³ do oceny
¿a³owa³
¿e nie dokoñczy³ ostatniego opowiadania
powiedzia³am mu
bêdzie mi ciebie brakowaæ
ale rozumiem ¿e musisz odejœæ
po¿egna³ mnie s³owami
b¹dŸ zdrowa i chowaj swojego syna
na takiego cz³owieka jaki jest temu œwiatu
potrzebny
i doda³ z nadziej¹ w g³osie
do zobaczenia! ...
dziœ dosta³am list zaadresowany jego rêk¹
jeden z tych trzydziestu trzech....
Patrz¹c na ostatnie zdjêcie Jasia ze
s³uchawk¹ w rêce, przypomina mi siê co
powiedzia³, gdy mi do niego pozowa³: „Chcê,
¿ebyœ pamiêta³a, jak wygl¹dam, kiedy do mnie
dzwonisz.”
Dosta³am kiedyœ od przyjació³ki z Polski
piêkn¹ kartkê ze s³owami œwiêtego
Ambro¿ego: „PrzyjaŸñ, która trwa tylko do
œmierci, nie jest godna zwaæ siê przyjaŸni¹”.
Jestem przekonana, ¿e moja przyjaŸñ z Janem
Fedyszynem jest godna zwaæ siê PrzyjaŸni¹.

Maria Agoston
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Tropami historii Polonii
Dzieje harcerstwa w Budapeszcie

P

ierwsza Polska Dru¿yna Harcerska im. Stefana Batorego powsta³a w lutym 1934 r. z inicjatywy Józefa Miernickiego,
Stanis³awa Bachranowskiego oraz Ernesta Ni¿a³owskiego,
który by³ pierwszym dru¿ynowym. Nastêpnie instruktor przyby³y z
Poznania – Stanis³aw Ba³owski, który w 1936 r. wróci³ do Polski. W
okresie 1936-1939, wobec braku instruktora, dru¿yn¹ mêsk¹ kierowa³a
Józefina Peterówna. Krótko przed wojn¹ dru¿ynowym zosta³ phm.
Wierczyñski (pracownik Konsulatu RP). Dru¿yna dzia³a³a do 1944 r.,
ostatnim dru¿ynowym by³ Bronis³aw Noga, nauczyciel (1906-1966).
Przygotowania do powstania dru¿yny trwa³y ju¿ wczeœniej. W 1933
r. Józef Miernicki oraz Ernest Ni¿a³owski reprezentowali polskich
harcerzy, organizuj¹cych siê przy polskim koœciele na Kõbányi jeszcze
w ramach harcerstwa wêgierskiego, na Jamboree w Gödöllõ.
Pierwszy zastêp harcerek powsta³ w kwietniu 1934 r. w ramach
dru¿yny mêskiej pod kierownictwem Marii Miernickiej. Pierwsza
Dru¿yna Harcerek im. Królowej Jadwigi powsta³a w 1935 r. Jej pierwsz¹
dru¿ynow¹ by³a krótko M. Miernicka, nastêpnie a¿ do pocz¹tku wojny
Józefina Peterówna (sekretarka p³k. Jana Emisarskiego, Attache
wojskowego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie).
I Hufiec Harcerski w Budapeszcie powsta³ w 1935 r. Prawdopodobnie kierowa³ nim Stanis³aw Bachranowski. Rola Peterówny okreœlana
jest w pismach oficjalnych jako „komendantka terenu”. W 1935 r.

Hufiec sk³ada³ siê z dru¿yny ¿eñskiej – 21 osób – oraz mêskiej – 18
osób. Pod koniec 1938 r. powsta³y dwie nowe dru¿yny harcerskie i
liczebnoœæ hufca osi¹gnê³a 70 osób.
Na Zlocie Harcerzy Polskich z Zagranicy, odbytym w Warszawie w
sierpniu 1938 r., uczestniczyli: Anna Garbieniówna, Maria Miernicka,
Anna Rybicka, Franciszek Garbieñ, Franciszek Kubas, Piotr Leœniak, Jan
£opata, Wiktor Maruszewski, Józef Miernicki, Ernest Ni¿a³owski, Antoni
Pastowski oraz Jan Trybuœ.
W dniu 7 maja 1939 r., w koœciele polskim na przedmieœciu
Kõbánya w Budapeszcie odby³o siê poœwiêcenie sztandaru I Hufca
Harcerskiego, ufundowanego przez koloniê polsk¹. Sztandar zachowa³
siê mimo zawieruchy wojennej i niemal pó³wiecza sowieckiej dominacji.
Okres wojenny by³ prawdziwym chrztem bojowym harcerzy polskich Kolonii Polskiej w Budapeszcie. Koœció³ polski oraz SchroniskoDom Polski sta³y siê jednym z g³ównych oœrodków tak¿e pomocy
uchodŸcom. W pracê tê zaanga¿owani byli harcerze w zale¿noœci od
wieku i mo¿liwoœci; ukrywali w domach Polaków i ¯ydów, harcerki
nosi³y kanapki i adresy na dworzec kolejowy do poci¹gów
przyje¿d¿aj¹cych z Polski. Hufiec wspó³pracowa³ tak¿e z harcerstwem
uchodŸczym, którego oœrodkiem by³o gimnazjum w Balatonboglár.
We wrzeœniu 1947 r. podjêto próbê reaktywowania dru¿yny mêskiej
i wybrano Tymczasowy Zarz¹d. W tym spotkaniu uczestniczyli:
Stanis³aw Ostrowski, Ernerst Ni¿a³owski, Ludwik Ni¿a³owski, Józef
Miernicki, Jan £opata, Karol Kordelli, Jan Hubkiewicz, Stefan Hubkiewicz, Józef Tarsa i Teresa Hudomient. Sformu³owano jako wniosek:
„dru¿yna przyst¹pi³a do aktywnej pracy harcerskiej”. Jednak¿e nie
znalaz³em informacji na temat ewentualnej dzia³alnoœci tej grupy
seniorów.
Poznañ, 19 sierpnia 2009 r.

Wies³aw Kukla

ród³o:
1/ W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa na obczyŸnie 1912-2006.
Zarys problematyki. Warszawa 2006, s.138
2/ Zbiór prywatny Wies³awa Kukli w Poznaniu.

Od redakcji: Redakcja GP dziêki wsparciu GK ZHP i dh. W.Kukli zajmuj¹cego siê badaniem historii Harcerstwa Polskiego za granic¹ sta³a
siê posiadaczem powy¿szego bezcennego dokumentu – notatki dokumentalisty – dot. nie do koñca zbadanych kart historii budapeszteñskiej
Polonii. Mamy ogromn¹ satysfakcjê, ¿e nasza praca przynios³a
wymierne efekty, tym bardziej i¿ wiadomym nam jest, ¿e trwaj¹ przygotowania do ods³oniêcia w naszym polskim koœciele tablicy upamiêtniaj¹cej w³aœnie tamte wydarzenia. Dh. Wies³awowi Kukla i dh. hm.
Halinie „Misi” Jankowskiej t¹ drog¹ bardzo dziêkujemy za pomoc w
tropieniu polskich œladów na Wêgrzech.

Solymár: pamiêci powstañcom warszawskim

1

sierpnia minê³a 65. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiêæ powstañców uczci³a
równie¿ budapeszteñska Polonia.
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema na
Wêgrzech w dniu 1 sierpnia o historycznej
GODZINIE „W”, w rocznicê wybuchu w
Polsce Powstania Warszawskiego organizuje polonijne spotkanie na cmentarzu
alianckim w Solymár, gdzie miêdzy innymi
spoczywaj¹ prochy 37 polskich lotników,
którzy zostali zestrzeleni nad Wêgrami,
s³u¿¹c w si³ach RAF-u, a w dniu 1 sierpnia
1944 roku œpieszyli z pomoc¹ walcz¹cej
Warszawie.
W tegorocznej uroczystoœci udzia³ wziê³a
pani Monika Przyborowska zastêpca kierownika Wydzia³u Konsularnego Ambasady
RP w Budapeszcie, proboszcz Polskiej

Parafii Personalnej na Wêgrzech ks. Leszek
Kry¿a SChr., przedstawiciele OSMP, Stowarzyszenia Katolików Polskich na
Wêgrzech pw. œw. Wojciecha, SMP VIII dz.
Budapesztu oraz PSK im. J. Bema.
Uroczystoœæ prowadzi³a
prezes
tego stowarzyszenia dr Halina
Csúcs Lászlóné.
Tak znacz¹ce wydarzenie w historii
naszego
kraju
jakim by³o Powstanie Warszawskie jest wa¿ne w
¿yciu wszystkich
Polaków, równie¿
tych ¿yj¹cych poza
jego granicami, a

szczególnie na Wêgrzech, gdzie w czasie II
wojny œwiatowej znalaz³o schronienie
kilkadziesi¹t tysiêcy polskich uchodŸców
wojskowych i cywilnych.
(red.)
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Dziedzictwo wiary i to¿samoœæ

N

arodowa to¿samoœæ i znaczenie
wiary w Boga sprawiaj¹, ¿e
corocznie od 1994 roku, na
ruinach najstarszej polskiej wsi na Wêgrzech,
w trzeci¹ niedzielê lipca na odpuœcie spotykaj¹ siê potomkowie by³ych drenczan. Tak
by³o i w tym roku. 19 lipca przy stoj¹cej w
miejscu dawnego koœcio³a kapliczce, polskowêgiersk¹ msz¹ œwiêt¹ rozpocz¹³ siê doroczny
odpust polonijny, którego organizatorem by³
Wojewódzki Samorz¹d Polski oraz Zrzeszenie
Polskich Samorz¹dów Mniejszoœciowych woj.
Borsod-Abaúj-Zemplén, przy wsparciu OSMP,
SMP z Emõd, Lesõzsolca, Ládbesenyõ, Martonyi, Miskolca, Mûcsony, Ózdu, Sajószentpéter, Szalonna, Szikszó, Szögliget i Tiszaújváros, a tak¿e przewodnicz¹cego Sejmiku
Wojewódzkiego dr Ferenca Ódora, Komisji
Mniejszoœciowej woj. BAZ, Urzêdów
Burmistrzowskich z Emõd, Ládbesenyõ, Sajószentpéter i Szögliget, Fundacji Publicznej na
rzecz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych
na Wêgrzech (MNEKK), KW „Mecénás”, dr
László Istóka, spó³ki Olmos i Tóth oraz Attili
Cs. Veres.
Wœród zaproszonych goœci obecny by³
pose³ Zgromadzenia Narodowego Wêgier i
burmistrz Edelény – Oszkár Molnár, przewodnicz¹ca OSMP – dr Halina Csúcs Lászlóné,
przedstawiciele w³adz lokalnych z pani¹
Katalin Tóthné Mihalik burmistrzem Szögligetu, radni samorz¹dów polskich i delegacja
zarz¹du PSK im. J. Bema na Wêgrzech.
Specjalnie na tê okazjê proboszcza Polskiej
Parafii Personalnej reprezentowa³ ks. dr Jan
Hadalski SChr. dyrektor Wydawnictwa
Hlondianum i redaktor naczelny miesiêcznika
„Msza Œwiêta”, który w wyg³oszonej homilii
odniós³ siê do wielkiego dziedzictwa wiary w
Boga, wa¿noœci poszukiwania korzeni i
to¿samoœci narodowej oraz do patronów
miejscowej kaplicy i rozebranego w 1934
roku drenczañskiego koœcio³a – œw. Szymona i
œw. Judy Tadeusza, którzy s¹ tak¿e patronami
koœcio³a w Czarnej Górze. W tym roku gospodarzom odpustu szyki popsu³a nieobliczalna
aura. Nieopisane upa³y, wichury i burze
odstraszy³y wiele osób. Ale pomimo tego
zebra³a siê doœæ spora gromada Polaków,
Wêgrów i S³owaków.

Pó³nocno-Wschodnie Wêgry. Nieopodal granicy wêgiersko-s³owackiej
na terenach Parku Narodowego Aggtelek pozosta³y ruiny Derenku, miejsca
uwa¿anego na Wêgrzech za najstarsz¹
polsk¹ wieœ. Nie ma jednak pewnoœci
co do genezy polskiego osadnictwa na
tym terenie. Niektórzy s¹dz¹, ¿e wi¹¿e
siê ono z walkami pod wodz¹ Rakoczego. W 1711 roku grupa Polaków,
ocala³a z oddzia³ów rozbitych przez
Austriaków, osiedli³a siê w wyludnionej w wyniku szalej¹cej rok wczeœniej
epidemii cholery wsi wêgierskiej, która
wed³ug ówczesnych Ÿróde³ nosi³a
nazwê Deryn lub Deren. Inni historycy
twierdz¹, ¿e osadnicy polscy pochodz¹cy z przeludnionych i przymieraj¹cych g³odem wsi pogranicza Spiszu i
Podhala zostali tu sprowadzeni przez
Eszterhazych i w 1717 roku otrzymali od nich
przywilej osadniczy. Przybyli wiêc za
chlebem, przynosz¹c po³udniowo-ma³opolsk¹
gwarê.

W okresie II wojny œwiatowej wieœ liczy³a
900 mieszkañców. Sytuacja ta zmieni³a siê w
latach 42-43 minionego stulecia, kiedy to w
celu powiêkszenia terenów ³owieckich
nale¿¹cych do Horthyego, wieœ zosta³a
wyburzona, a ludnoœæ przesiedlona do
okolicznych osad. W nowych warunkach kontakty ludnoœci polskiego pochodzenia z
Wêgrami sta³y siê intensywniejsze. Mimo tego
œwiadomoœæ odrêbnoœci etnicznej nie zanik³a,
a nawet uleg³a wzmocnieniu. By³ to
niew¹tpliwie efekt zainteresowania siê
t¹ spo³ecznoœci¹ ze strony jêzykoznawców i etnografów (równie¿ w 2009 r.
ukaza³a siê dostêpna na odpuœcie
monografia historyczna Tibora Rémiása
pt. „Derenk – Polska wieœ góralska na
Wêgrzech”), a tak¿e, co mia³o ogromne
znaczenie – w miarê up³ywu lat, pracami nad ustawodawstwem mniejszoœciowym na Wêgrzech, bo to przecie¿
w³aœnie potomkowie spiskich górali i
ich 300-letnia wêgierska historia sta³a
siê powa¿nym przyczynkiem do oficjalnego uznania przez wêgierski parlament Polaków jako osiad³ej tu mniej-

szoœci narodowej. Status polskiego pochodzenia zosta³ udowodniony, uœwiadomiony i
w pewnym sensie kultywowany. Na polskoœci
wytracanej przez wieki dokonano zaszczepienia polskoœci nowej, aktualnej.
Jest lipiec 2009 roku. Up³ynê³o wiele lat. A
teraz w³aœnie z Czarnej Góry, Bia³ki i Bukowiny Tatrzañskiej ju¿ po raz trzeci przyjechali
tu polscy górale, którzy wœród dawnych
drenczan dopatruj¹ siê swoich bliskich. Polscy
Remiasze, Gogole, Benbenki przybywaj¹ tu,
by u tutejszych Rémiaszów, Gogolów i
Bubenków dowiedzieæ siê czegoœ o swoich
przodkach. W nadzwyczajnym skupieniu,
szukaj¹c zapamiêtanych z rodzinnych
fotografii rysów twarzy swoich krewnych,
patrz¹ na gromadz¹cych siê p¹tników.
Odwiedzaj¹ cmentarz. Dziwi¹ siê, ¿e jest taki
skromny. Pytaj¹… A wszystkiemu temu
nadzwyczajnoœci dodaje sama okolica.
Pagórki podobne do polskiego Podhala,
klarowne powietrze, zapach zió³, zmursza³e,
pamiêtaj¹ce drenczañsk¹ historiê drzewa. Od
niedawna zaznaczone miejsca dawnych
zagród, budynek szko³y, gdzie obecnie znajduje siê monograficzna wystawa poœwiêcona
tamtejszemu ¿yciu, kapliczka i dawny krzy¿. I
co wa¿ne – krz¹tanina ludzi, za spraw¹
których Derenk chocia¿ w ten sposób o¿ywa.
Pielgrzymowanie do ziemi ojców i spacer po
parku narodowym. Msza œwiêta i piknik.
Odpustowe stragany z kogucikami na patyku,
serduszkami z napisem „Szeretlek”, chiñskie
zabawki, s³odycze i pomys³y na biznes.
Granty europejskie i kiepsko wykonane prace
budowlane. B³oto po kostki, taniec w deszczu
i radoœæ w sercu. Góralskie œpiewy artystów
„Czardasza” z Czarnej Góry i tutejsze pieœni
pañ z zespo³u „Drenka”. Popisowe
przeja¿d¿ki konn¹ bryczk¹, cygañska muzyka.
Modlitwa i zupa gulaszowa. Przyjacielskie
rozmowy i ciche udowadniania kto faktycznie
jest Polakiem, a kto nie. Prawda i niedowierzanie. Pamiêæ i zapomnienie. Barwny
tygiel sprzecznoœci i szukanie korzeni.
Taki raz w roku, w czasie odpustu jest
w³aœnie Derenk.

Bo¿ena Bogdañska-Szadai
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Tarnowska WATAHA zjecha³a do Budapesztu

W

dniach 26-30 lipca w Budapeszcie, na zaproszenie tutejszego Klubu Motorowego
BMW przebywa³a tarnowska „Wataha”.
Jednym z wa¿nych punktów bardzo bogatego programu pobytu polskich motocyklistów na Wêgrzech by³o spotkanie przy
budañskim pomniku gen. Józefa Bema,
gdzie dla upamiêtnienia 215. rocznicy
urodzin gen. Józefa Bema, a tak¿e 80.
rocznicy sprowadzenia z Aleppo do
Tarnowa prochów Genera³a, polscy i
wêgierscy motocykliœci z³o¿yli okolicznoœciowe wieñce. W uroczystoœci uczestniczy³a przewodnicz¹ca OSMP, a zarazem
prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Wêgrzech, dr Halina
Csúcs Lászlóné. Tarnowscy motocykliœci w
asyœcie swoich wêgierskich kolegów
miêdzy innymi odwiedzili Kiskõrös – mias-

to partnerskie Tarnowa po³o¿one w
po³udniowych Wêgrzech, w komitacie
Bács-Kiskun, na Wielkiej Nizinie Wêgierskiej; nastêpnie wspólnie z Wêgrami wyjechali do Tarnowa na organizowany tam
przez Tarnowsk¹ Konfederacjê Motocyklistów WATAHA III Miêdzynarodowy Zlot
Motocykli „Szlakiem Niepodleg³oœci”.
Historia stowarzyszenia siêga 2000 roku,
kiedy to grupa zapaleñców, motocyklistów
z Tarnowa i terenu by³ego województwa
tarnowskiego postanowi³a siê zorganizowaæ.
Pocz¹tkowo za³o¿ono nieformaln¹ organizacjê, która z czasem przeobrazi³a siê w
Tarnowsk¹ Konfederacjê Motocyklistów
WATAHA. W jej sk³ad weszli ludzie, którzy
wyznaj¹ podobne idea³y, dla których jazda,
a zw³aszcza turystyka motocyklowa i cross,
jest szczególnym sposobem spêdzania wol-

Kroœnianin tworzy
Jezusa dla Hercegkút

Pos¹g stanie niedaleko Sárospatak w
Hercegkút, na Guzikowym Wzgórzu, które
stanowi punkt widokowy. Mo¿na stamt¹d
podziwiaæ Wzgórza Zempliñskie, dolinê rzeki
Bodrog, wpisane na
Listê
Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO
wielopoziomowe
piwniczki. Na szczycie zlokalizowana bêdzie ostatnia stacja
drogi krzy¿owej. Figura bêdzie posadowiona na kopule kaplicy.
Pos¹g bêdzie odlewany z ¿eliwa, potem
patynowany. Na razie
od kilkunastu dni powstaje sam model. –
Wykona³em dopiero
jakieœ 30 procent pracy – informuje Maciej
Syrek. Model bêdzie gotowy do odlewu w
po³owie sierpnia. – Nie ma poœpiechu. To trzeba robiæ starannie, z szacunkiem do tematu –
twierdzi.
Wysokoœæ rzeŸby od podstawy, czyli wejœcia do kaplicy bêdzie wynosiæ ponad 7,5 m.
Sama figura bêdzie mia³a oko³o dwa metry.
W procesie tworzenia nadnaturalnej
postaci musz¹ zostaæ zachowane odpowiednie proporcje. – Patrz¹c z ¿abiej perspektywy,
czyli od do³u, elementy górne zostaj¹ skracane, a dolne zostaj¹ w formie niezmienionej.
Dlatego, ¿eby ogl¹daæ rzeŸbê tak jak bêdzie
wygl¹daæ w naturze, trzeba siê zni¿yæ do
samej pod³ogi. Dopiero wtedy widaæ, ¿e jest
to inna perspektywa – podkreœla Maciej Syrek.
Zwarta bry³a nawi¹zuje do surowej formy
powstaj¹cej na wzgórzu kaplicy, ale emanuje
dostojeñstwem, majestatem. – Nie mo¿na jej
porównywaæ z postaci¹ Chrystusa z Rio de
Janeiro. Tu chodzi o spokój, jakby Chrystus
patrzy³ w dal i obejmowa³ d³oñmi kulê ziemsk¹ i zgromadzonych ludzi – t³umaczy twórca.
Dzie³o kroœnianina pojawi siê na

W

pracowni kroœnieñskiego artysty
rzeŸbiarza Macieja Syrka powstaje
wielka, nadnaturalna rzeŸba Chrystusa. Pos¹g jesieni¹ stanie na Wêgrzech, na
Guzikowym Wzgórzu w Hercegkút. Bêdzie to
ostatnia stacja drogi krzy¿owej.
Kroœnianin Maciej Syrek jest rzeŸbiarzem,
jednoczeœnie wiceprezesem Stowarzyszenia
Portius, które od wielu lat zajmuje siê krzewieniem wspó³pracy i przyjaŸni miêdzy Krosnem,
a naszymi po³udniowymi bratankami –
Wêgrami. Odbywa siê to m.in. przez organizacjê Festiwalu Win Wêgierskich im. Portiusa w
Kroœnie. – Tegoroczna, siódma ju¿ edycja festiwalu wnosi now¹ jakoœæ zmagania siê z tym
jak¿e szlachetnym trunkiem, ale ta wspó³praca
przejawia siê nie tylko w poprawieniu kultury
picia wina. Oprócz tego jest ca³a masa dzia³añ
na niwie kulturalnej: wystawy, plenery,
prezentacje – mówi artysta. Sam mia³ ju¿ dwie
znacz¹ce wystawy na Wêgrzech: w Zalaegerszeg oraz Budapeszcie. Doceniaj¹c kunszt
kroœnieñskiego artysty, zlecono mu wykonanie
piêknej rzeŸby – nadnaturalnej wielkoœci
postaci Chrystusa b³ogos³awi¹cego.

nego czasu, w wielu przypadkach ¿yciow¹
filozofi¹.
Dzisiaj Konfederacja jest zarejestrowanym stowarzyszeniem. Posiada uchwalony statut, stanowi¹cy fundament
dzia³alnoœci, której g³ównym celem jest
propagowanie turystyki motocyklowej,
propagowanie bezpiecznej jazdy jednoœladami oraz godne reprezentowanie
miasta Tarnowa i regionu na zlotach krajowych i zagranicznych. Spraw¹ honoru
wszystkich cz³onków Konfederacji jest
budowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty wœród spo³eczeñstwa, szczególne
wœród ludzi m³odych.
Okaza³o siê, ¿e twardziele w skórach, na
ogromnych, ¿elaznych maszynach, s¹
osobami bardzo wra¿liwymi i sympatycznymi, a zawi¹zany tarnowsko-budapeszteñski
bemowski kontakt miejmy nadziejê, ¿e na
jednym spotkaniu siê nie zakoñczy.
(b.)
Guzikowym Wzgórzu najprawdopodobniej
jesieni¹.
Aneta Kut
fot. Damian Krzanowski

Odszed³ oddany
Przyjaciel Polaków

Z

¿alem informujemy, ¿e w dniu 12
sierpnia br. w Budapeszcie, w
wieku 65 lat, po ciê¿kiej chorobie
zmar³ Zoltán Nagyiványi. Sprawy Polski i
Polaków by³y Mu zawsze bliskie. W latach 2003-2007 pe³ni³ funkcjê Konsula
Generalnego RW w Krakowie, pomaga³
równie¿ wêgierskiej Polonii, to miêdzy
innymi dziêki Jego wsparciu zosta³y
odnowione organy w koœciele polskim w
X dzielnicy Budapesztu. Przez ca³e swoje
¿ycie zwi¹zany by³ z Kõbánya. Jej
w³adze, mieszkañcy, przyjaciele i przedstawiciele naszej Polonii 2 wrzeœnia
po¿egna³y Zoltána Nagyiványi na
peszteñskim cmentarzu Kerepesi (Fiumei
út). Niech na d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci!
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Mazury Cud Natury

S

zwajcarska Fundacja „New 7 Wonders”, za³o¿ona w 2001 roku przez
szwajcarskiego podró¿nika Bernarda
Webera, która niedawno zakoñczy³a akcjê
stworzenia nowej listy siedmiu architektonicznych cudów œwiata, rozpoczê³a pod
koniec 2008 roku kolejny plebiscyt – ogólnoœwiatowe g³osowanie na 7 Nowych Cudów Natury.
Œniardwy, Mamry i inne akweny wodne
Mazur znalaz³y siê wœród kandydatów do
miana 7 Cudów Natury. Na stronie fundacji
mazurskie jeziora reklamowane s¹ jako okrêg
w pó³nocno-wschodniej Polsce, sk³adaj¹cy
siê z blisko dwóch tysiêcy jezior.

Kuratorem Oœwiaty og³osiliœmy konkurs dla
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych oraz
organizacji m³odzie¿owych na kampaniê promocyjn¹
Mazurskich
Jezior. By³ to strza³ w
dziesi¹tkê, gdy¿ dzieci i
m³odzie¿ wykaza³y siê
du¿¹ kreatywnoœci¹ i chêtnie mówi³y o naszym
regionie krewnym i znajomym. Innym pomys³em,

Marsza³ek Jacek Protas
Przewodnicz¹cy Oficjalnego Komitetu
Wsparcia kandydatury Wielkich Jezior
Mazurskich, a tak¿e jako jeden z mieszkañców Warmii i Mazur zapraszam

Do koñca 2008 roku internauci z ca³ego
œwiata oddawali swoje g³osy na ponad 400
zg³oszonych nominacji z 224 krajów. Do
kolejnego etapu konkursu przesz³o 261
propozycji z 222 pañstw. W tym obszar
Mazurskich Jezior oraz Puszcza Bia³owieska.
Do 7 lipca 2009 r. trwa³o g³osowanie
internautów. Spoœród 71 kandydatów eksperci
pod przewodnictwem Federico Mayora,
by³ego dyrektora generalnego UNESCO,
wybra³o 28 finalistów konkursu. Fina³owa lista
zosta³a og³oszona 21 lipca 2009 roku. Wœród
28 najpiêkniejszych miejsc na Ziemi, znalaz³y
siê obok m.in. Wezuwiusza, Wielkiego
Kanionu Kolorado, Amazonii, czy Wielkiej
Rafy Koralowej tak¿e Mazurskie Jeziora.
Przechodz¹c do pó³fina³u Mazury uzyska³y
najwiêcej g³osów w swojej kategorii (krajobrazy i formacje polodowcowe), zaœ do fina³u
wesz³y jako jedyne spoœród 20 innych kandydatów kategorii i jedne z piêciu zakwalifikowanych do fina³u kandydatów z Europy.
- Aby znaleŸæ siê w finale rozpoczêliœmy
pod koniec stycznia 2009 roku akcjê promuj¹c¹ Mazurskie Jeziora zw³aszcza w
Internecie – mówi Jacek Protas, Marsza³ek
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego i
zarazem Przewodnicz¹cy Oficjalnego Komitetu Wspieraj¹cego kandydaturê Mazurskich
Jezior w konkursie. – Do konkursu zg³osi³a nas
Polska Organizacja Turystyczna. Szybko
uzyskaliœmy te¿ wsparcie od Ministra Sportu i
Turystyki RP, który obj¹³ honorowy patronat
nad naszymi dzia³aniami – wspomina
Marsza³ek Jacek Protas. – Oprócz dzia³añ w
Internecie, zorganizowaliœmy kilka du¿ych
akcji promocyjnych w regionie i Polsce. Pod
koniec kwietnia z Warmiñsko-Mazurskim

Lidzbark Warmiñski
który powsta³ w gronie Grupy Roboczej
Komitetu, by³o zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia G³osowania na Mazury w Sejmie.
W tym dniu na Mazury zag³osowali m.in.
Premier RP, Marsza³ek Sejmu RP, ministrowie,
pos³owie i senatorowie oraz dziennikarze,
którzy ca³y dzieñ poœwiêcili promowaniu
Mazur. Interesuj¹cym pomys³em, który spotka³
siê z zainteresowaniem mediów, by³o g³osowanie w specjalnych E-busach podczas
imprez sportowych i kulturalnych w regionie.
Najwiêcej g³osów zebraliœmy podczas
Eliminacji Samochodowych Mistrzostwa
Œwiata w Miko³ajkach, na imprezie plenerowej „Wrota Warmii” w Purdzie ko³o
Olsztyna i podczas Nocy Œwiêtojañskiej w
Kruklankach ko³o Gi¿ycka. Po tych akcjach
weszliœmy z miejsca 14. na miejsce 3. w swojej kategorii.
Przez kolejne 2 lata internauci znowu
mog¹ g³osowaæ na 7 spoœród 28 kandydatów,
którzy powinni otrzymaæ tytu³ 7 Cudu Natury.
Jako Marsza³ek Województwa oraz

Pañstwa do poparcia naszych jezior w internetowym g³osowaniu.Stworzyliœmy specjalny
serwis internetowy:
www.jeziora.warmia.mazury.pl, który przedstawia ideê akcji oraz polsk¹ instrukcjê
g³osowania. Oficjalna strona Mazur, jako finalisty konkursu bêdzie siê znajdowaæ ju¿
nied³ugo na nowej stronie www.mazurycud-

natury.org

Zapraszam Pañstwa do oddawania g³osów na
polskiego kandydata konkursu.

UM-Olsztyn

Jak informowaliœmy ju¿ w 97 numerze
„G³osu Polonii” w dniach 25–26 wrzeœnia br.
w Budapeszcie odbêdzie siê gospodarcza i
kulturalna promocja Warmii i Mazur, której
g³ównym organizatorem jest Urz¹d Marsza³kowski tego regionu przy wspó³pracy
Ambasady RP w Budapeszcie i PSK im. J.
Bema na Wêgrzech.

Redakcja
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Wiadomoœci Konsularne:
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW
Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
1068 Budapest,
Városliget fasor 16.
tel.: 413-8200

Wydzia³ Konsularny
1068 Budapest,
Városliget fasor 16.
tel.: 413-8200

Ogólnokrajowy Samorz¹d
Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-1798

Sto³eczny Samorz¹d
Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
tel.: 332-1979 fax: 302-5116

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
im. J. Bema na Wêgrzech

1051 Budapest, Nádor u. 34. II. p.
tel.: 311-0216 tel./fax: 312-8204

Stowarzyszenie Katolików Polskich
na Wêgrzech pw. œw. Wojciecha
i Dom Polski

1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel./fax: 262-6908

Polska Parafia Persolnalna na Wêgrzech

1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: 431-8414

Szko³a Polska im. S. Petõfiego
przy Ambasadzie RP

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

Ogólnokrajowa Szko³a Polska
na Wêgrzech

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

Muzeum i Archiwum
Wêgierskiej Polonii

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

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawieraæ bêd¹
drug¹ cechê biometryczn¹, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców. Ju¿ od 22 czerwca br. w kraju, a nie póŸniej ni¿ od 29 czerwca br. poza granicami,
ka¿da osoba sk³adaj¹ca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu bêdzie
zobowi¹zana do z³o¿enia odcisków dwóch palców, polegaj¹cego na przy³o¿eniu palców do
urz¹dzenia elektronicznego (czytnika). Punkty paszportowe – w naszym przypadku Konsulat
RP w Budapeszcie – zosta³y wyposa¿one w krótkie instrukcje tekstowe oraz audiowizualne.
Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych udzielaj¹ wszelkich
niezbêdnych informacji i s³u¿¹ pomoc¹, aby zapewniæ sprawn¹ i szybk¹ obs³ugê osób
aplikuj¹cych o paszport. Odciski palców bêd¹ zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie bêd¹ odwzorowane graficznie w dokumencie (nie bêd¹
widoczne). Odciski palców nie s¹ gromadzone w ewidencjach paszportowych. Op³aty za
wydanie paszportu nie ulegaj¹ zmianie. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca
2009 r. – bez wzglêdu na ich rodzaj – zachowaj¹ wa¿noœæ do terminów w nich okreœlonych.
Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do paszportów, czyli odcisków palców,
zwiêkszy bezpieczeñstwo i wiarygodnoœæ dokumentów podró¿y, a zainstalowany system
wp³ynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskuj¹ce o jego
wydanie poza granicami kraju.
Jednoczeœnie przypominam o obowi¹zku posiadania paszportów (lub dowodów osobistych w przypadku krajów UE) koniecznych podczas podró¿y zagranicznych.

Konsul

Rocznice

4 10 lat temu w ramach obchodów 60. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej umieszczono tablicê pami¹tkow¹ na œcianie budynku by³ego szpitala polskiego w Gyõr. Podobnie
uczczono pamiêæ Polaków i Wêgrów wiêzionych w areszcie œledczym Gestapo w Budzie
przy ul. Gyorskocsi.
4 10 lat temu ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ „PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej” w miejscowoœci Nagykáta.

4 15 lat temu mia³a miejsce uroczystoœæ poœwiêcenia Kaplicy Polskiej w Koœciele Skal-

nym oo. Paulinów na zboczu Wzgórza Gellérta w Budapeszcie.

4 25 lat temu s³u¿by bezpieki PRL zamordowa³y kapelana Solidarnoœci – ksiêdza Jerzego
Popie³uszko.
4 30 lat temu odby³a siê pierwsza pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Ojczyzny.
4 40 lat temu zorganizowano w Rzeszowie I Œwiatowy Festiwal Polonijnych Zespo³ów

Folklorystycznych z udzia³em nagrodzonego tam zespo³u naszego stowarzyszenia,
kierowanego wówczas przez Janinê Kõszeghy.
zebra³: J.K.

Instytut Polski

1065 Budapest, Nagymezõ u. 15.
tel.: 311-5856 fax: 331-0341

Polskie Przedstawicielstwo Turystyczne
Oddzia³ w Budapeszcie
1075 Budapest, Károly krt.11
Tel. 2697809

Program radiowy:

Redakcja Polska „Magyar Rádió” RT
1800 Budapest, Bródy S. 3-5
„Magazyn Polski” – emisja
w ka¿d¹ sobotê (13.30-14.00)
pr. MR4 (fale œrednie 873 i 1188 kHz)
oraz z: www.radio.hu

Polonijna strona internetowa:
www.polonia.hu

Kwartalny dodatek miesiêcznika “Polonia
Wêgierska”, finansowany przez Fundacjê na
rzecz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych,
wspomagany finansowo przez Fundacjê
“Pomoc Polakom na Wschodzie”
ze œrodków Senatu RP
A Polonia Wêgierska negyedévi melléklete,
fõtámogató: a Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, további
támogató:LK Szenátus és a
“A Keleten Élõ Lengyelekért” Alapítvány
Pismo za³o¿one przez Polskie Stowarzyszenie
Kulturalne im. Józefa Bema na Wêgrzech,
Prezes Stowarzyszenia:

Halina Csúcs

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

Halina Csúcs
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