ára: 400 Ft

Pismo założone przez

15 września 2013 r.

W NUMERZE:

\ Żołnierz w białym mundurze
\ Radź się przeszłości,

kieruj teraźniejszością

PSK im. Józefa Bema na Węgrzech

Kwartalny dodatek Polonii Węgierskiej

\

Matka Narodu

\ János Eszterházy –

człowiek z marmuru

\

Nr 114

Jaśliska i truskawkowe wino

\ Jest takie miejsce,
jest taki kraj

Fot.: B. Pál

Święto węgierskiej Polonii – Dzień św. Władysława – Budapeszt 2013

Msza święta w Kościele Polskim

„Kto ty jesteś ?” – Basia Horváth

Goście uroczystości

Uroczystość wręczenia nagród

Zdjęcie na okładce: A. Szalai

Występ ZPIT „Rzeszowiacy”

Ważne wydarzenia

Solymár – uroczystość na cmentarzu alianckim

Fot.: zbiory Ambasady RP, BB. Szadai, B. Pál

Budapeszt: Szef MSZ Radosław Sikorski w Muzeum Wojskowości

Budapeszt:
Igor Janke
autor książki
„Hajrá Magyarok !”

Budapeszt: delegacja I dzielnicy Krakowa podczas
Festiwalu Śródmiejskiego

Fot.: zdjęcie na okładce M.Brzózka

Derenk – odpust polonijny, tańczy ZPiT „Honaj”

Szögliget – poświęcenie polskiej izby tradycji

W dniu 21 września 2013 roku
w Szentes odbędzie się uroczystość
odsłonięcia pomnika polskich pilotów
zestrzelonych nad tym miastem
2 sierpnia 1944 roku.
Inicjatorem stworzenia pomnika jest
Konsul Honorowy RP w woj. Csongrád,
a powstaje dzięki wsparciu Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Warszawie, Ambasady RP
na Węgrzech
przy współpracy miasta Szentes.
Autorem projektu pomnika jest
szegedyński artysta plastyk
po ojcu Polak, Marek Brzózka.
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Drogi Czytelniku!

a nami kolejne rocznice ważnych wydarzeń w życiu narodu, przed
nami następne. Warto więc choćby przez chwile zastanowić się nad rolą i
miejscem przeszłości w teraźniejszości i przyszłości. To nie jest tak, że
historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest
dobrem bezcennym.
Przeszłość stworzyła każdego, takim jakim jest, jak reaguje i myśli.
Wydarzenia życiowe wyznacza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Wszyscy możemy patrzeć na swój los z tych trzech odmiennych perspektyw. Przechowujemy w pamięci sytuacje, które już są za nami: pierwszą
miłość, zdany egzamin, narodziny czy śmierć bliskich. Myślimy o tym co
bieżące. Oczekujemy tego, co nastąpi.
Niektóre rzeczy łatwo przewidzieć, innym towarzyszy doza niepewności. Jak potoczy się nasze życie? Co przyniesie nadchodzący czas?
Odwieczny trudny wybór dobra, prawdy i sprawiedliwości niekiedy kłamliwie szukanej w sakiewce brzęczących talarów.
Bożena Bogdańska-Szadai

A

Kedves Olvasóink!

nemzet életének fontos emléknapjait hagytuk magunk mögött, de
máris közelednek a következők. Érdemes hát egy kicsit elgondolkodni a
múlt fontosságán és helyén a jelen illetve a jövő szemszögéből. Egyáltalán nincs úgy, hogy a történelem önálló vágányon fut, majd feledésbe
merül. A nemzeti emlékezet és a nemzet emlékezése igenis felbecsülhetetlen értékek.
A múlt olyanná formál minket, amilyenné leszünk, így megképzi reakcióinkat és gondolatainkat is. Az élet fontos eseményeit a múlt, a jelen és
a jövő jelöli ki együttesen. A sorsát mindenki e három eltérő perspektívából szemlélheti. Emlékezetünk őrzi a múlt fontos eseményeit: az első
szerelmet, egy sikeres vizsgát, egy közeli hozzátartozó születését vagy
éppen eltávozását. Sokat tépelődünk a jelenvalón. És várjuk az eljövendőt.
Számos eseményt könnyű előrelátni, számos egyéb mellé pedig egy jó
adag bizonytalanság társul. Hogyan fordul tovább életünk? Mit hoz az
elkövetkezendő idő? A jó, az igazság és a becsületesség választásának
szüntelen és nehéz feladata, olykor hazugul a csörrenő tallérok erszényébe utalva.
Bożena Bogdańska-Szadai
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Miejmy wiarę w to, że walczymy o szlachetne cele...
Basia Horváth z mamą
święto węgierskiej Polonii

29

czerwca już po raz osiemnasty odbyło się doroczne święto węgierskiej
Polonii, tym razem w Budapeszcie. W obchodach Dnia św.
Władysława udział wzięli przedstawiciele władz obu krajów: reprezentujący Senat RP członek Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, oddany przyjaciel węgierskiej Polonii - Piotr Zientarski, ambasador RP
na Węgrzech Roman Kowalski, dyrektor departamentu dziedzictwa w MKiDN
Jacek Miler, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z
Warszawy Longin Komołowski, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych Ałexander Zając, władze peszteńskiej Kőbányi z wiceburmistrzem
Gáborem Radványim oraz goście z Jarosławia – miasta partnerskiego X dzielnicy Budapesztu z sekretarzem Urzędu Miasta Janem Biłasem, a także samorządowcy narodowościowi, członkowie stowarzyszeń polonijnych (w tym licznie
przybyli „bemowcy”) i przedstawiciele Polonii z wielu miejscowości Węgier.
Uroczyste obchody rozpoczęła polsko-węgierska msza święta w Kościele
Polskim, następnie odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Instytucje
polonijne na Węgrzech” zorganizowanej z okazji 15-lecia Muzeum i Archiwum
WP. Wczesnym popołudniem w młodzieżowym Centrum Kultury w X dzielnicy,
odbyło się spotkanie galowe, które otworzył uroczy występ przedstawicielki
najmłodszej polonijnej generacji 3-letniej Basi Horvátównej z wierszem „Kto ty
jesteś?”. Na scenę ze sztandarem OSP wkroczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego im. Wysockiego, rozbrzmiały hymny Polski i Węgier, odbyły się oficjalne przemówienia, które podsumowaniem minionego roku rozpoczęła przewodnicząca OSP na Węgrzech dr
Csúcs Lászlóné Halina, a swe wystąpienie zakończyła słowami: „Miejmy wiarę
w to, że walczymy o szlachetne cele, które potrafimy zrealizować, a wtedy NIC
NIE będzie niemożliwe!” Ponadto głos zabrali: Richárd Tircsi – naczelnik wydzału do spraw narodowości w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, Jacek Miler
dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, senator Piotr Zientarski, Longin Komołowski prezes ZK Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” oraz wiceprezydent EUWP Alexander Zając.
Następnie odbyła się uroczystość wręczania nagród św. Władysława i „Za

Z

Zasługi dla węgierskiej Polonii”. W tym roku laureatem nagrody św. Władysława
został ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski. Nagrody „Za Zasługi dla
Węgierskiej Polonii” otrzymali: Małgorzata Pietrzyk, György Hídvégi – obydwoje
z Budapesztu, dr Katalin Tóthné Mihalik – burmistrz Szögliget, WęgierskoPolskie Stowarzyszenie Kulturalne z Békéscsaba oraz Krystyna Wieloch-Varga
z Szolnoku. Kwiaty i listy gratulacyjne wręczono 14 osobom, które w 2013 roku
obchodziły „okrągłe” rocznice urodzin. Podczas koncertu galowego, poprzedzonego występem uczniów Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech,
tańczyli i śpiewali goście z Polski Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”.
Tego samego dnia z przedstawicielami tutejszej Polonii spotkał się prezes
Zarządu Krajowego „Wspólnota Polska” Longin Komołowski i senator Piotr
Zientarski. Obecny był ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski. Mówiono
o sytuacji węgierskiej Polonii oraz możliwościach wsparcia finansowego
udzielanego m.in. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
(b.)

Małgosia Pietrzyk laureatką nagrody polonijnej

radością informujemy, że wśród laureatów nagród
polonijnych „Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii” przyznanych w roku 2013 w Dniu św. Władysława – patrona
osiadłej na Węgrzech Polonii, znalazła się nasza polonijna
koleżanka, wieloletnia członkini PSK im. J. Bema, popularyzatorka polskiej kultury wśród najmłodszej generacji
„bemowców”, współtwórczyni zespołu „Dwa Bratanki”,
nauczycielka muzyki i wychowawczyni przedszkolna
Małgorzata Pietrzyk.

Informujemy również, że laureatem podobnej nagrody został
oddany przyjaciel naszego
s t o w a rzyszenia,
radny SNP V
dzielnicy
Budapesztu
pan György
Hídvégi.

Małgorzata Pietrzyk

Obojgu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
dalszych sukcesów w
sławieniu dobrego imienia Polski poza granicami kraju.
(b.)

Laureaci nagród
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Ludzkie problemy i usługi wobec petentów

ROZMOWA Z ANDRZEJEM KALINOWSKIM, KIEROWNIKIEM REFERATU KONSULARNEGO AMBASADY RP
W BUDAPESZCIE
– Minął już rok od objęcia przez Pana
obowiązków Konsula Rzeczypospolitej
Polskiej w Budapeszcie. Jak Pan oceniłby,
podsumował ten okres?
– Rok pracy to sporo, to na początku wejście w prawie nowe środowisko, wciągnięcie
się w nowe obowiązki, rozpoczęcia czegoś
nowego. To rok wypełniony rytmem realizacji stałych codziennych zadań oraz rok
doświadczeń i różnych wrażeń. Jednocześnie od pierwszego dnia było to
zetknięcie z ludzkimi problemami, na które
trzeba znaleźć rozwiązania i odpowiedzi
nie zawsze satysfakcjonujące zainteresowane osoby. Z drugiej zaś strony to
również rok życia, który mi bardzo szybko
przeminął.
– Co określiłby Pan jako sukces?
– W codzienności konsularnej nie chodzi o
rywalizację, czy wyścig w odnoszeniu
sukcesów. Konsul, Referat ds. Konsularnych, pełnią funkcje usługowe wobec
obywateli i petentów. W przypadku setek
różnych, czasami prostych, czasami trudniejszych spraw czy pytań po prostu
wykonaliśmy swoją pracę. Praca konsula/Referatu polega na swego rodzaju
„pomaganiu” rodakom w granicach prawa i
uprawnień konsula, co czasami wywołuje
niedosyt i niezadowolenie rodaków, a
innym razem sprowadza się do wykonania
pewnych czynności za nich samych. Na -

pewno w tym czasie udało
się też wyjaśnić, zamknąć
kilka – kilkanaście spraw
ciągnących się nie wiedzieć
czemu nawet od lat, choć
moim zdaniem, były raczej
niezbyt skomplikowane. Tym
samym kilku osobom
pomogliśmy,ułatwiliśmy życie.
– Jaka grupa spraw,
tematów była szczególnie
widoczna podczas tego roku
pracy?
– W codziennej pracy w zakresie
konsularnym na rzecz rodaków mieszkających na Węgrzech widoczny jest zwykły
bałagan w osobistych sprawach administracyjnych wielu osób.
Niestety, wiele osób nie dba o własne
dokumenty osobiste,akty stanu cywilnego,
dokumen tację dot. ZUS, czy nawet spraw
majątkowych. Dopiero w rozmowie „przy
okienku” okazuje się, że brakuje dokumentów, nazwisko wpisane jest błędnie, często
w różnych wersjach, ktoś do dziś nie ma
numeru PESEL, od lat nie ma ważnego
polskiego paszportu lub dowodu osobistego, czy nawet nie umiejscowił aktu
małżeństwa w Polsce. Zdarza się, że gdy
potrzebne jest pilne załatwienie jakiejś
sprawy przeszkodą jest brak dokumentów
lub często rozbieżności w danych
osobowych. Często jest za późno, aby
sprawę załatwić „od ręki”.
– Czy Konsul, Referat ds. Konsularnych
może zawsze pomóc?
– W niektórych sprawach Referat może
pomóc, w wielu na pewno możemy podpowiedzieć, co należy zrobić. Niestety, jeśli
wykonujemy niektóre czynności na rzecz
obywateli jesteśmy zobowiązani do
pobierania opłat, często niemałych, co
zaskakuje petentów. Informujemy, że większość czynności każdy może wykonać
samodzielnie. Zachęcam Państwa do
wykorzystania wyjazdów do Polski i
uzyskania dokumentów we właściwych
urzędach, czy wyjaśnienia spraw osobistych. To każdy z nas może zrobić
samodzielnie.
Niestety, konsul nie może wyręczać obywatela w dbaniu o dokumenty, załatwianiu
spraw osobistych. Nie możemy też
wyręczać obywateli w sprawach, które
mogą i powinni załatwiać samodzielnie.
Odpowiedzialność za osobiste działania
przed urzędami i zaniedbania każdy z nas
ponosi sam. Na bieżąco jesteśmy świadkami prób wyjaśnienia spraw zaniedbanych
od 20–30 lat… Apeluję do Państwa o zadbanie o dokumenty, uporządkowanie
swoich spraw urzędowych, czy to własnych

czy rodzinnych.
Przy tym wszystkim zapewniam Państwa,
że drzwi Referatu ds. Konsularnych
pozostają otwarte. W miarę możliwości
idziemy Państwu na rękę w realizacji
spraw. Na pewno spora grupka rodaków
przekonała się o tym, że nie są to tylko
słowa.
– Czego nie udało się zrealizować w okresie pierwszego roku?
– Praca konsularna, zadania, sprawy do
załatwienia to działalność powtarzalna,
właściwie nie mająca określonych ram czasowych. W ciągu roku nie można wszystkiego zrealizować. Bywa, że jeden konsul
zaczyna sprawę, inny ją kończy. Na
szczęście zdecydowana większość spraw
załatwiamy na bieżąco. Nie udało mi się
jednak odwiedzić wszystkich ośrodków
społeczności polskiej/polonijnej, a realizacja kilku poważniejszych spraw dopiero się
rozwija, w innych przypadkach zmierza ku
końcowi.
Otwartą kwestią pozostaję sposób
zachęcenia młodego pokolenia do zaangażowania się w działalność polonijną lub
nawet na początek do obecności w życiu
środowiska. Uczestnicząc w różnych
wydarzeniach i uroczystościach, będąc w
kilku ośrodkach polonijnych, zauważałem,
że nie ma młodych. Zaskakuje, jak nieliczni
młodzi ludzie nie tyle uczestniczą w życiu
polskim/polonijnym, ale nawet jak niewielu
pojawia się na imprezach okolicznościowych. Co ciekawe, nie pojawiają się
nawet dzieci działaczy (czy już wnuki),
którym zawdzięczamy zachowanie i utrwalenie polskiej obecności na Węgrzech…
Ale to ciekawy i niebezpieczny temat na
inną długą dyskusję.
– Plany i zamiary na przyszłość?
– Cóż… uważam, że bardzo ważnym zadaniem pozostaje wypracowanie sposobu
aktywizacji młodzieży do działań polonijnych. Szkoda byłoby, aby dzieci i
młodzież polonijna, która korzysta z programów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego i Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej po
zakończeniu nauki zerwała praktyczną
więź ze środowiskiem polonijnym. To jednak zadanie długofalowe i bolączka wielu
konsulów.
– A jakie są marzenia Konsula?
– Każdy konsul marzy chyba, aby telefon
milczał i rodacy nie przychodzili z problemami (śmiech) Tego Państwu i sobie
życzę!
– Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja GP
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Setne urodziny Pana Jana Stolarskiego

11

czerwca 2013 r. setne urodziny obchodził Nestor
Polsko-Węgierskiej Przyjaźni, prezes Rady Głównej
Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich w Polsce Jan
Stolarski – rocznik 1913, urodzony w Skierniewicach mgr
ekonomii, żołnierz Polskiego Września, wyjątkowo aktywny krzewiciel przyjaźni polsko-węgierskiej.
W 1939 roku, po walkach z Niemcami w okolicy
Przemyśla, jako kapral podchorąży WP znalazł się wraz ze
swym oddziałem wojskowym na terytorium ówczesnego
Królestwa Węgier. Jako internowany całą wojnę przeżył w
miejscowości Vámosmikola, gdzie nauczył się języka
węgierskiego. To pozwoliło mu pełnić rolę tłumacza między
węgierskim kierownictwem obozu a polskimi żołnierzami.
W Vámosmikola poznał Marikę, która w 1944 roku została
jego małżonką, a po zakończeniu wojny zamieszkała z nim
w Polsce, gdzie zmarła w 2008 roku. Jan Stolarski jest
ojcem dwóch synów: Rolanda i Ryszarda oraz córki
Krystyny.
W latach 60. ubiegłego wieku – pamiętając i wyrażając
wdzięczność Węgrom za okazaną nam, Polakom pomoc i
opiekę w latach wojny – Jubilat włączył się w tworzenie
społecznego ruchu przyjaźni z Węgrami. Wtedy też założył
w Piotrkowie Trybunalskim jedno z pierwszych w Polsce
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W tamtym
okresie należało ono do największych w Polsce. W latach
70. ubiegłego wieku wszedł w skład kierownictwa Rady
Głównej Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP,
a następnie został jej szefem i z Poznania jej siedzibę
przeniósł do Warszawy. Z jego inicjatywy w kilku miastach

D

powstały lokalne Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – poza
Piotrkowem Trybunalskim m.in. w
Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku, Warszawie.
Od 30 lat jest prezesem Federacji
Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP.
W tym charakterze był inicjatorem,
współinicjatorem i organizatorem lub
współorganizatorem wielu przedsięwzięć, takich jak upamiętnianie na terenie Polski i Węgier
ważnych miejsc lub postaci, szczególnie zasłużonych dla
przyjaźni obu naszych narodów. Inicjatywy te zamieniły się
m.in. w tablice pamiątkowe, nazwy kilku ulic w Warszawie,
które noszą imiona wybitnych Węgrów. Do tych szczególnych dowodów wdzięczności należy też Polska Kaplica w
Kościele Skalnym w Górze Gellérta w Budapeszcie, która
otrzymała polski wystrój.
Najważniejszym, osobistym przedsięwzięciem edytorskim prezesa Jana Stolarskiego jest zredagowanie i
doprowadzenie do wydania największego zbioru wspomnień kilkudziesięciu uchodźców wojennych, które ukazały
się pod tytułem „Wspomnienia polskich uchodźców na
Węgrzech w latach 1939–1945” (wydawca: Federacja
Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP, Warszawa 1999).
Książka ta z inicjatywy ówczesnego ambasadora RP w
Budapeszcie, Grzegorza Łubczyka, w 2000 roku ukazał
się na Węgrzech pt. „Menekült-rapszódia. Lengyelek
Magyarországon, 1939-1945”. Jubilat przez wiele lat był
redaktorem i wydawcą Biuletynu Federacji Stowarzyszeń

od lewej: J. Stolarski, G. Łubczyk,
I. Gyurcsik, J. Ciechanowski

Polsko-Węgierskich RP.
Za swą działalność na polu zbliżania narodów polskiego
i węgierskiego uhonorowany został m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia RP i Krzyżem
Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. Od 15
marca 2013 jest Honorowym Obywatelem Vámosmikola.
Podczas uroczystości jubileuszowej 100. urodzin Jana
Stolarskiego, zorganizowanej przez ambasadora Ivána
Gyurcsika w warszawskiej siedzibie Ambasady Węgier,
minister Jan Stanisław Ciechanowski, szef UDSKIOR,
odznaczył Jubilata Medalem „Pro Patria”. Odczytano też
list gratulacyjny, który przewodnicząca OSP na Węgrzech
skierowała do Czcigodnego Jubilata w imieniu tutejszej
Polonii. W uroczystości wzięło udział około 70 osób, a
wśród nich wielu prezesów Towarzystw Przyjaźni PolskoWęgierskiej z całej Polski, Boglarczycy, a także członkowie
węgierskiej rodziny Jana Stolarskiego z Węgier. Tym
razem nie śpiewano „100 lat !”, lecz „200 lat !”, a do życzeń
tych my również się dołączamy.
Redakcja GP

W rocznicę wybuchu wojny

Waszyngtonie. Po zdymisjonowaniu
za nadmierną propolskość kierowanie
21. płk. Baló, co stało się w październiku 1943 roku, przejął Departamentem. Powierzenie mu tego stanowiska
okazało się wielką pomyłką proniemieckiego Sztabu Generalnego węgierskiej armii i wywiadu niemieckiego, głównego autora odwołania płk. Baló. Jego następca – płk Lóránd Utassy spotkał się
ze swym poprzednikiem, który zdał mu dokładną relację z działalności
Departamentu i wyjątkowych relacji z Przedstawicielstwem Żołnierzy Polskich
Internowanych w Królestwie Węgier. W „cztery oczy” Baló szczegółowo poinformował Utassyego o pomocy udzielonej w nielegalnych przerzutach naszych żołnierzy do Armii Polskiej najpierw do Francji, a później na Bliski Wschód i o
współpracy z polskim podziemiem.
Płk Utassy udanie kontynuował dzieło wielkiego poprzednika, m.in. po
wkroczeniu hitlerowców na Węgry skutecznie zablokował na
kilka miesięcy ich żądanie przejęcia polskich wojskowych
w celu osadzenia ich w obozach jenieckich w III
Rzeszy. Za poufne negocjacje z marszałkiem
Malinowskim w imieniu regenta Horthyego w
sprawie zawieszenia broni z Sowietami został
16 października 1944 roku aresztowany,
zdegradowany i wywieziony na Zachód,
skąd wrócił po roku.
Po wojnie doświadczył równie okrutnego
losu, który dotknął wielu opiekunów polskich uchodźców. W 1951 roku rodzina
Utassych została przez komunistów
pozbawiona majątku i na 2 lata zesłana do
obozu pracy przymusowej na Hortobágy.
Płk Lóránd Utassy zasłużył na naszą wdzięczną pamięć, modlitwę i pokłon, jaki 1 września
składamy ś.p. Józsefowi Antallowi i płk. Zoltánowi
Baló.
GRZEGORZ ŁUBCZYK
b. Ambasador RP w Budapeszcie

Pamięć o Antallu, Baló i… Utassym

oroczna uroczystość w dniu 1
września przy grobach Józsefa Antalla
seniora, a od 1999 roku także płk.
Zoltána Baló, będąca wyrazem pamięci o tych wyjątkowych opiekunach polskich uchodźców wojennych, stała się
piękną tradycją. Jak wiadomo, jej uczestnicy – miejscowa Polonia, przedstawiciele Ambasady RP i reprezentujący uchodźców Boglarczycy – jednocześnie z
wdzięcznością wspominają i modlą się za wszystkich Węgrów, którzy w latach
wojny udzielili schronienia naszym rodakom. A mimo to w gronie tych szczególnie honorowanych opiekunów Polaków Kogoś brakuje. Ten Ktoś – o kim myślę
– spoczywa na tym samym cmentarzu i to w bliskiej odległości od grobów
„Ojczulka Polaków” i pierwszego szefa XXI Departamentu Ministerstwa
Honwedów. Tym Węgrem jest płk LÓRÁND UTASSY.
Pomysł o pokłonieniu się również przed grobem następcy płk.
Baló zrodził mi się w ubiegłym roku podczas pracy nad filmem dokumentalnym „Węgierskie serce”. Wizyta w
Soltvádkert z ekipą Religii.tv w domu dr. Béli
Utassyego, syna pułkownika, wzbogaciła naszą
wiedzę o mało znane fakty z okresu sprawowania przez jego ojca bezpośredniej pieczy
nad naszymi żołnierzami. Opowieść Béli
przed kamerą i zachowane dokumenty i
pamiątki potwierdzają wielką życzliwość, z
jaką płk Utassy traktował Polaków i z nimi
współpracował. A przyszło mu kierować
21. Departamentem również po zajęciu
Węgier przez okupacyjne wojska niemieckie (19 marca 1944) i przejęciu władzy przez
rodzimych faszystów.
Płk Lóránd Utassy (1897–1974) ukończył
słynną przed wojną Akademię Wojskową
„Ludovica”, dyplomata w mundurze. W latach
1937–1941 był attaché wojskowym w Londynie i
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Wiktor Bartosovski

K

to z nas nie zna tego zdjęcia? Ale czy ktokolwiek zastanawiał się gdzie je zrobiono i kim byli
widoczni na nim żołnierze? „Głos Polonii” po latach
dotarł do rodziny jednego z nich... Przenieśmy się
74 lata wstecz.
W wyniku rozbioru Czechosłowacji, dokonanego
po dyktacie monachijskim, w okresie od marca do
września 1939 roku, jednym z państw graniczących
z Polską były również Węgry, które zajęły Ruś
Zakarpacką. Od 18 marca 1939 Polska i Węgry
znów miały wspólną granicę.
Podczas II wojny światowej pomimo uczestnictwa
Węgier w gronie państw Osi politycy węgierscy nie
wzięli udziału w proponowanej im przez Niemców
agresji na Polskę. W kwietniu 1939 roku szef
węgierskiej dyplomacji István Csaky w liście do
posła Villaniego pisał, przewidując taką ewentualność: „nie jesteśmy skłonni brać udziału ani pośrednio, ani bezpośrednio w zbrojnej akcji przeciw
Polsce. Przez «pośrednio» rozumiem tu, że odrzucimy każde żądanie, które prowadziłoby do umożliwienia transportu wojsk niemieckich pieszo, pojazdami mechanicznymi czy koleją przez węgierskie
terytorium dla napaści przeciw Polsce. Jeżeli
Niemcy zagrożą użyciem siły, oświadczę kategorycznie, że na oręż odpowiemy orężem”.
Zatrzymajmy się na
dacie 18 marca 1939 r.
– fakt otwarcia granicy
świętowano po obu jej
stronach. Na zdjęciu
widoczni są dwaj żołnierze: polski w białym
mundurze i z nartami w
ręku oraz węgierski.
Widać, że rozmawiają
ze sobą całkiem swobodnie, a więc można
przypuszczać, że porozumiewają się jakimś
wspólnym językiem.
Jest rok 2009 - 70.
rocznica wybuchu II
wojny światowej w
Polsce. Na Węgrzech
odbywa się wiele uroczystości wspomnieniowych. Jedna z nich w Tata
zorganizowana przez miejscowy Samorząd Polski –
po oficjalnej uroczystości na cmentarzu, otwarcie
wystawy pt. „Wieści z wojny”. Wiele nań dokumentów pochodzących ze zbiorów prywatnych przewodniczącej tego samorządu pani Marii Brosiowej – pry-

– żołnierz w białym mundurze
watnie córki redaktora
„Wieści Polskich” dr
Zbigniewa Kościuszki,
ale uwagę moją zwraca
album rodzinny, a w nim
zdjęcie wspomnianych
na wstępie żołnierzy. Na
wernisażu obecna jest
pani Klara Bartosovski,
która okazuje się być
córką owego polskiego
żołnierza o nazwisku

Wiktor Bartosovski. Z
Klarą, jak się później okazuje, łączą nas więzy krwi.
Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o owym tajemniczym żołnierzu w białym
mundurze…ale, jak to zwykle bywa, życie dyktuje
swoje prawa i do ponownego naszego spotkania
doszło dopiero latem tego
roku.

łatwość nawiązania rozmowy ze wspomnianym
węgierskim żołnierzem podczas otwarcia wspólnej
granicy. Z Węgier wyjechał za pracą – otrzymał stypendium do Polski, znał język i posiadał obywatelstwo polskie, a więc nie było przeszkód w znalezieniu sobie tam miejsca. Pracował jako zarządca
majątku hrabiów Żeleńskich w Wysokiej koło
Jordanowa. Przyszedł rok 1939. W powietrzu wisiała II wojna światowa. Mój przyszły ojciec zaciągnął
się do polskiego wojska i w okolicach Rahó na Rusi
Zakarpackiej w 1940 przekroczył polsko-węgierską
granicę. W Rahó poznał piękną Węgierkę, po roku
ożenił się i na zawsze
pozostał na Węgrzech.
Klara córka Wiktora
Urodziły mu się dwie
córki, Ewa i ja – Klara.
Całe węgierskie życie
ojca związane było z
leśnictwem. W 1949
roku osiadł w Tata,
gdzie w 1977 roku
zmarł i spoczywa na
cmentarzu miejskim
przy ulicy Almási.
Pozostało po nim kilka

Wiktor Bartosovski z Małżonką

dokumenty rodzinne
Lipiec 2013
roku. Urokliwy
dom w willowej
dzielnicy Tata. W
drzwiach wita mnie
wysoka kobieta o
polskiej urodzie –
Klara – starsza
córka
Wiktora
Bartosov-skiego.
Pijemy
ka-wę,
delektujemy się
pachnącymi malinami, a ja słucham
i notuję: „Ojciec mój urodził się w 1909 roku w
Nyustya (obecnie Słowacja). Po ojcu był Polakiem, a
matka jego miała niemieckie pochodzenie. Do 1932
roku przebywał na Węgrzech, ukończył studia w
Sopronie, z zawodu był inżynierem leśnictwa i geodetą. Jego językiem ojczystym był węgierski stąd

pamiątek – trochę rodzinnych zdjęć, dyplomy, świadectwa pracy i listy polecające z majątku pod
Jordanowem, wojskowa manierka i furażerka, a
także przez wiele lat w domu naszym obecne były te
legendarne narty, na których później ja uczyłam się
jeździć. Ojciec niewiele mówił o Polsce – były to
czasy, kiedy lepiej było jeśli dzieci nie wgłębiały się
w sprawy dorosłych, ale wiem, że gdyby nie wojna,
to na pewno na stałe pozostałby w tym kraju, który
nosił w sercu, zawsze był dla niego ważnym i w którym do dzisiaj mieszkają jego/nasi dalecy krewni.”

Na tym Klara zakończyła swoją opowieść o ojcu.
W ręku trzymam zdjęcie, które z biegiem lat urosło
do rangi symbolu, bo kto spośród nas, chociaż raz w
życiu nie spotkał się z nim na zaproszeniu czy w
prasie? Po raz kolejny okazuje się, że na odkrywanie tajników polsko-węgierskiej historii wciąż nie jest
jeszcze za późno.
Bożena Bogdańska-Szadai
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Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, patrz w przyszłość!

Z

a nami kolejne rocznice ważnych wydarzeń
w życiu narodu, w tym 70. rocznica Rzezi
Wołyńskiej, rocznica tragicznego i ciągle bolesnego aktu, przed nami następne. Warto więc choćby przez chwile zastanowić się nad rolą czy miejscem przeszłości w teraźniejszości i przyszłości.
Tę wzajemną relację możemy rozpatrywać na
płaszczyźnie ogólnonarodowej, ale także osobistej.

„NARÓD, KTÓRY NIE SZANUJE SWEJ PRZESZŁOŚCI, NIE ZASŁUGUJE NA SZACUNEK
TERAŹNIEJSZOŚCI I NIE MA PRAWA DO
PRZYSZŁOŚCI” POWIEDZIAŁ MARSZAŁEK
PIŁSUDSKI.

To nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem
bezcennym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników
walki, spotykanych wśród nas, na co dzień.
Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki,
aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre,
uszlachetniać. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowa-

nia tego wszystkiego, co się
zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem.
To wszystko musimy włączyć w teraźniejszość i w
wielkie dzieło dążenia do przyszłości. W tym miejscu należy zatrzymać się nad dwoma wartościami: ojczyzna i patriotyzm.

Ojczyznę zwykle porównuje się do matki, która
daje życie i troszczy się o rozwój swych dzieci.
Patriotyzm zaś porównuje się do miłości rodziny.
Patriota wcale nie musi wszystkim obwieszczać,
że nim jest, tak jak nie mówi się kilka razy dziennie, że kocha się rodziców, ale po prostu się im
służy. Miłość ojczyzny to nie chwilowe wzruszenie, ale uczciwa i twórcza praca dla niej, jak również rzetelne zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w polityce, dbałość o język ojczysty w mowie

i w piśmie, troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla wartości
narodowych i chrześcijańskich
oraz zdolność ponoszenia
codziennych ofiar. Patriotyzm to
także pamięć o przodkach,
zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszością. Przejawia się on również w trosce o dobre imię
ojczyzny, o jej godność.
Heroiczne czyny wymagane są rzadko. Patriotą nie
jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się
nim także na co dzień
wtedy, gdy szanuje się
symbole narodowe,
kiedy pamięta się o
ważnych wydarzeniach, rocznicach. Patriotyzm nie musi kojarzyć się z weteranami, orderami czy z natchnionym romantycznym
poetą. Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność
w służbie.

Ks. Piotr Skarga tak się modlił: „Wszechmogący,
Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką
miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.”
Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko
dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego
narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym.

A MIEJSCE PRZESZŁOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM?

Przeszłość stworzyła ciebie takiego, jakim teraz
jesteś, to, jak reagujesz i myślisz. Wydarzenia
życiowe zawarte są w trójkącie wyznaczonym

przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Wszyscy możemy patrzeć na swój los z tych
trzech odmiennych perspektyw. Tak też zazwyczaj robimy. Przechowujemy w pamięci sytuacje,
które już za nami: pierwszą miłość, zdany egzamin, śmierć bliskich, narodziny itd. Myślimy o tym
co bieżące: niezapłacone rachunki, umówione
spotkanie, szwankujące zdrowie, wyjazd.
Oczekujemy tego, co nastąpi. Niektóre rzeczy
łatwo przewidzieć: z całą pewnością przyjdzie
jesień, potem zima i Boże Narodzenie z choinką,
prezentami. Innym towarzyszy pewna doza niepewności. Jak potoczy się moje życie? Co przyniesie nadchodzący czas? Co będzie na końcu?
Odpowiedzi na te pytania mogą być różne, dla
człowieka wierzącego w Boga perspektywa jest
jasna „głosimy, jak zostało napisane, to, czego
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (św.
Paweł 1List do Koryntian).
Życie każdego z nas zawarte jest w trójkącie
wyznaczonym przez przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość.
Jest jeszcze jeden aspekt związany z przeszłością – trudny ale nie beznadziejny – czyli przeszłość która dzieli, dzieli na płaszczyźnie narodowej i osobistej.

„PRZESZŁOŚĆ, NAWET NAJBARDZIEJ DRAMATYCZNA, NIE MUSI DZIELIĆ NA ZAWSZE.
UCZCIWIE POTRAKTOWANA MOŻE SŁUŻYĆ
POJEDNANIU I WSPÓŁPRACY...” (słowa wypowiedziane na Wołyniu przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego).
ks. Leszek Kryża SChr.
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„Jest takie miejsce, jest taki kraj…” – miasto obojga narodów

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Szczawnicy

W

- tablica ku czci Esterházyego

Ambasador Iván Gyurcsik przy tablicy Esterházyego

pierwszych dniach maja br. już po raz
trzeci w Szczawnicy odbywały się Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej. Ich organizatorami byli Urząd
Miasta i Gminy Szczawnica, Ambasada Węgier w
Warszawie oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Tegoroczne Dni Przyjaźni rozpoczęły się 1 maja
otwarciem w Galerii Pijalni Wód Mineralnych okolicznościowych wystaw: „Uchodźstwo polskie na
Węgry 1939 r.” i wystawy o Jánosu Esterházym,
węgierskim polityku, po matce, z Tarnowskich, w
połowie Polaku, walczącym o prawa mniejszości
węgierskiej w Czechosłowacji oraz niepodległym
państwie słowackim w latach 1939-45. Wystawę
otworzył ambasador Węgier w Polsce Iván
Gyurcsík, przypominając dramatyczne czasy
wybuchu II wojny światowej, kiedy to rząd i parlament węgierski nie pozwoliły niemieckim wojskom
przejść przez swoje terytorium, by zaatakować
Polskę, kraj, z którym na przestrzeni 1000 lat
łączyła Węgry przyjaźń. W otwarciu wystawy
wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenie Kulturalnego Węgrów na Słowacji oraz
Stowarzyszenia im. Ferenca Rakoczego II, kultywującego także pamięć o Jánosu Esterházym i
zabiegającego o jego rehabilitację.
Uczestnicy uroczystości udali się potem pod
pomnik Józefa Szalaya, twórcy szczawnickiego
uzdrowiska, wywodzącego się z narodu węgierskiego, by pochylić przed nim głowę. Zabrzmiały
hymny – węgierski i polski, a wiązanki kwiatów
złożyli przedstawiciele Ambasady Węgierskiej,
władz Miasta i Gminy Szczawnica, Stowarzysze-

nia Węgrów na Słowacji, Uzdrowiska Szczawnica, Związku Podhalan i Stowarzyszenia Rakoczego.
Kolejnym punktem pierwszego dnia obchodów
była prelekcja Grzegorza Łubczyka, byłego
ambasadora Polski na Węgrzech i współautora
książki „Pamięć” o polskich uchodźcach na
Węgrzech w latach 1939–1946. Jak wiadomo,
wtedy rząd i naród węgierski otworzyły Polakom
swoje granice i przyjęły 120 tysięcy naszych rodaków – wojskowych i cywilnych, dając im zakwaterowanie, wyżywienie i pracę, a także ratując polskich Żydów przed eksterminacją. Wykładowi
Grzegorza Łubczyka towarzyszyła prezentacja
filmu jego autorstwa na ww. temat pt. „Węgierskie
serce”.
W godzinach popołudniowych na promenadzie,
w obecności szczawnickich samorządowców,
gości z Węgier oraz przedstawicieli rodziny
Tarnowskich, Mycielskich i Mańkowskich – polskich krewnych Jánosa Esterházy’ego, ambasador Iván Gyurcsík i burmistrz Grzegorz Niezgoda
odsłonili tablicę upamiętniającą tego bohatera
narodu węgierskiego. Jego życiorys i dokonania
szerzej przedstawił podczas uroczystego koncertu węgierskiego w Dworku Gościnnym dr Imre
Molnár – radca ambasady węgierskiej, autor
dwóch książek o Jánosu Esterházym, współpomysłodawca organizacji Dni Przyjaźni PolskoWęgierskiej w Szczawnicy.
Koncert obfitował w liczne niespodzianki przygotowane przez stronę węgierską i polską. Tego
wieczoru ambasador Gyurcsík wręczył węgierskie odznaczenia państwowe osobom najbardziej
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poprzedził program
artystyczny w wykonaniu młodzieży z
Gimnazjum Publicznego im. ks. prof. Józefa Tischnera, nawiązujący do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja pt.
„Jest takie miejsce,
jest taki kraj…”, przygotowany
przez
nauczycielki, Beatę
Kowalską i Danutę
Urban. Honory gospodarza pełnił prezes
Oddziału Pienińskiego

Szczawnica w przeszłości
zasłużonym dla idei kultywowania przyjaźni polsko-węgierskiej w Szczawnicy. Uhonorowani
zostali: Barbara Węglarz, dyrektor Muzeum
Pienińskiego w Szczawnicy – dyplomem i Srebrnym Medalem Prezydenta Węgier w dowód uznania aktywnej działalności na rzecz pielęgnowania
węgiersko-polskich relacji historycznych i kulturalnych oraz tradycyjnej przyjaźni między naszymi
narodami; Piotr Gąsienica, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Szczawnicy – Złotym Krzyżem
Zasługi Orderu Węgierskiego w dowód uznania
za zasługi w pełnej oddania działalności na rzecz
pielęgnowania węgiersko-polskich relacji historycznych i kulturalnych; Grzegorz Niezgoda, burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Krzyżem
Kawalerskim Orderu Węgierskiego w dowód
uznania za zasługi w pełnej oddania działalności
na rzecz pielęgnowania węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych i samorządowych.
Na ręce burmistrza Niezgody prezes Stowarzyszenia im. Rakoczego Árpád Martényi złożył
dyplom i medal dla miasta Szczawnicy za pielęgnowanie pamięci o Józefie Szalaym, Jánosu
Esterházym i za zorganizowanie bogatego programu uroczystości polsko-węgierskich. Z kolei
burmistrz Grzegorz Niezgoda, w podziękowaniu
za całokształt organizacji trzech edycji Dni
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przekazał statuetkę
„Perły Pienin” kończącemu w tym roku swą misję
dyplomatyczną w Polsce dr Imre Molnárowi.
W koncercie udział wzięli: przybyła w stroju
ludowym pani Aranka Zolcer, śpiewająca ludowe
pieśni węgierskie i pamiętająca pieśni polskie,
których nauczyła się od polskich uchodźców 1939
r., Big Band Harkany z miasta partnerskiego
Harkany, grający standardy jazzowe, barwny
zespół folklorystyczny Kincső występujący z
kapelą Gereban Zenekar oraz malowniczy zespół
muzyki dawnej Hollóének, wykonujący stare średniowieczne pieśni celtyckie, tureckie, mołdawskie i francuskie na dudach i bębnach.
Zwieńczeniem dnia stał się nocny koncert rockowy na scenie przy PKL Palenica, w którym
wystąpił polski zespół Johny z autorskim repertuarem oraz węgierski – Hippolit, prezentujący
współczesne przeboje węgierskie.

2 maja w uzdrowisku trwało Święto Wód Szczawnickich, przygotowane przez Uzdrowisko Szczawnica
S.A. i Thermaleo sp. z o.o. Rano w
kaplicy Parku Górnego sprawowana
była msza św. za twórców kurortu
oraz pracowników PPU, celebrowana przez ks. proboszcza Franciszka
Bondka z udziałem władz uzdrowiska, przedstawicieli rodziny Mańkowskich i pracowników uzdrowiska,
z oprawą muzyczną Szczawnickiego Chóru Kameralnego. Uroczyście poświęcona została nowa rozlewnia wód, gdzie woda z pięciu
zdrojów – Stefana, Józefiny, Józefa,
Jana i Heleny będzie paczkowana
do specjalnie zaprojektowanych 5
litrowych kartonów.
Po południu w Muszli Koncertowej
Parku Górnego miały być prezentowane występy polskich i węgierskich
zespołów, które z racji niepogody
zostały przeniesione do Jazz Baru w
Dworku Gościnnym. Utwory muzyki
klasycznej wykonali krakowscy wioliniści Airis Quartet, program folklorystyczny
taneczno-wokalny znów zapewnił zespół Kincső i
kapela Gereban Zenekar, średniowieczne celtyckie nuty przywołali dudziarze i bębniści z zespołu
Hollóének, a wirtuozerskim wykonaniem melodii
karpackich popisał się zespół polski Hajlandery.
Przed Jazz Barem pracownicy Uzdrowiska udostępniali pamiątkowe foldery i ulotki o ofertach
leczniczych, wypoczynkowych i turystycznych.
Serwowane były także potrawy przygotowane na
wodzie mineralnej: żurek na „Józefinie”, kapuśniarka z żeberkami na „Helence”, naleśniki na
„Wandzie” i barszcz na „Janie”.
3 maja, w święto Matki Boskiej Królowej Polski
i 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
delegacje polskie i węgierskie wraz z rzeszą wiernych, wzięły udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych na Przysłopie. Przy pomniku
pomordowanych partyzantów zostały złożone
wieńce i zapalone znicze. Przy kaplicy mszę św.

Związku Podhalan Tomasz Słowik, który przywitał
zebranych i przypomniał dramat zamordowanej
rodziny Fijasów. Eucharystia sprawowana w
obecności repliki Korony św. Stefana, przybyłej z
miejscowości Ipolybalog w Górnych Węgrzech
wraz z proboszczem Ferencem György i rycerzami Korony św. Stefana, koncelebrowana była
przez proboszcza szczawnickiej parafii ks.
Franciszka Bondka, ks. Józefa Słowika, kapelana
oddziału Pienińskiego Związku Podhalan, emerytowanego ks. prałata Jana Wątrobę z Piwnicznej,
ks. Jana Gwoździa, proboszcza parafii Obidza
oraz przebywającego na wycieczce z młodzieżą
w Pieninach o. Michała Baranowskiego.
Wieczorem w Muzycznej Owczarni w Jaworkach
koncertował Big Band Harkany i odbywała się
degustacja węgierskiego gulaszu, przygotowanego przez bratanków przybyłych z południa, zza
tysiącletniej historycznej granicy. 4 maja był
dniem folkloru polskiego i węgierskiego.
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Ognisko zbójnickie

Przybyli do Szczawnicy na majówkę goście mogli
podziwiać na scenie pod kolejką PKL Palenica
występy Zespołu Pieśni i Tańca Pieniny przybliżającego folklor górali pienińskich, węgierskiego
zespołu muzyki dawnej Hollóének oraz Zespołu
Pieśni i Tańca Mały Śląsk, który zaprezentował
stroje, tańce i śpiewy różnych regionów Polski –
m.in. Śląska, Kaszub, Podkarpacia, Podegrodzia.
Gwiazdą wieczoru był Kabaret „Młodych Panów”
z Rybnika. Goście ze Śląska rozbawili publiczność skeczami nawiązującymi do aktualnych ciekawostek ze świata polityki, sportu i show biznesu oraz urodą śląskiej gwary.
Tuż po występie kabareciarzy na promenadzie
uformował się pochód złożony z aktorów Teatru
Amatorskiego działającego przy MOK, przebranych w stroje z epoki Józefa Szalaya, górali
szczawnickich, delegacji z Węgier i zaproszonych
gości, który udał się na przystań flisacką w
Pieninach. Tam już czekała góralska muzyka i flisackie łodzie, gotowe na nocny spływ Dunajcem
im. Józefa Szalaya. Przybyli spłynęli łodziami, z

Nocny spływ Dunajcem

pochodniami, do przystani na Piaskach, gdzie
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece
Dunajec przygotowało ogniska i poczęstunek.
Wszystkich przywitał „Józef Szalay” – aktor
Teatru Amatorskiego, który zaprosił przybyłych do
wspólnego świętowania przyjaźni polsko-węgierskiej.
5 maja był ostatnim dniem spędzonym z bratankami Węgrami. W obecności pocztów sztandarowych Rady Miejskiej, Związku Podhalan,
Uzdrowiska Szczawnica, Koła Łowieckiego
„Przehyba” i Straży Pożarnej, która dzień wcześniej hucznie obchodziła dzień swego patrona św.
Floriana, o godz. 12.00 w szczawnickim kościele
p.w. św. Wojciecha BM odprawiona została msza
św. za Polskę i Węgry. W uroczystości wzięli
udział m.in. burmistrz Szczawnicy Grzegorz
Niezgoda, dr Imre Molnár, ambasador Grzegorz
Łubczyk.
Uroczyście zostały wniesione relikwie św. Kingi
ze starosądeckiego klasztoru ss. Klarysek, córki
narodu węgierskiego, patronki Pienin, opiekunki

górników solnych i samorządowców. Mszę św., w
asyście ks. proboszcza Franciszka Bondka, celebrował oddelegowany przez bp. tarnowskiego
Andrzeja Jeża – ks. infułat Adam Kokoszka.
Wygłosił on słowo Boże, w którym nawiązał do
łączących nas wartości chrześcijańskich, ponad
tysiącletniej historii przyjaźni oraz wspólnych ideałów – pokoju i odwagi, potrzebnych w każdych
czasach. Mszę św. uświetniła śpiewem i grą
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w
Nowym Sączu, która w godzinach popołudniowych na placu przy PKL zaprezentowała się w
recitalu melodii patriotycznych, filmowych i góralskich oraz dała pokaz wzorowej wojskowej musztry.
Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej towarzyszył festiwal win i potraw węgierskich, serwowanych na promenadzie uzdrowiskowej.
Uczestnicy festynu później szeptem powiadali
między sobą, że momentami niby czuli obecność
Józefa Szalayego, który z zaświatów dziękował
organizatorom za ożywienie jego marzeń. A. Sz.
Parada przy chacie
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Pamięć świętej Kingi w Isaszeg

N

„
ie lękaj się, Mario, błaganie twoje znajdzie wysłuchanie przed Panem. Otóż powijesz dziecię, które tak
dla ciebie, jak i dla twego narodu przynosić będzie
niewymownie wiele radości. Tak się stanie, gdyż nasz
Pan żywotem tegoż dziecka, przykładem jego oraz zasługami zamierza dać oświecenie i dopomóc narodowi z
wami sąsiadującemu”– matka Kingi, Maria Laskaryna
usłyszała te słowa w objawieniu tuż przed porodem
swojego pierwszego dziecka 5 marca 1234 roku w
Esztergom. Sąsiadującym z Węgrami narodem, jak niebawem okazało się, była Polska.
Kult św. Kingi w Polsce jest tak samo naturalny jak kult
św. Jadwigi, obie postacie były zresztą kanonizowane
przez Jana Pawła II i uznane za patronki narodu polskiego. A tak się składa, że obie były pochodzenia z
Węgier. Tym bardziej zastanawiające, że kult tych świętych jest stosunkowo słabo kultywowany na Węgrzech.
Podczas gdy w Polsce jest wiele pomników obu świątobliwych pań, nad Dunajem doczekały się one
pierwszych pomników dopiero w latach minionej dekady
– rzeźbę przedstawiającą św. Kingę postawiono w 2002
roku przy bocznym wejściu do kościoła Najświętszej
Marii Panny w Budapeszcie (Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom), a siedem lat później w
pobliżu stanął też pomnik św. Jadwigi (oba staraniem
SNP). W międzyczasie w 2006 roku przy kościele
Białym w mieście Vác także odsłonięto jej rzeźbę.
W obliczu wspomnianej sytuacji nabiera szczególnej
wartości, jeśli zorganizowana jest impreza przypominająca którąś z naszych wspólnych świętych. A właśnie

taki program miał miejsce 8 czerwca w Isaszeg, gdzie z
inicjatywy emerytowanego dyplomaty, wielokrotnie służącego w Polsce dr. Sándora Dürra, honorowego obywatela tego miasta, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Isaszeg oraz miejscowe Muzeum zorganizowały
uroczystą akademię propagującą kult św. Kingi oraz
przyjaźni polsko-węgierskiej. Warto zaznaczyć: pan
Dürr i jego miejscowi przyjaciele rok rocznie przygotowują tzw. „polskie popołudnie” – zeszłoroczną imprezę
poświęcono postaci św. Jadwigi, a w przyszłym roku
planują wspominać króla św. Władysława.
Programy tegorocznego polskiego popołudnia
przypominające żywot św. Kingi odbywały się w starym,
średniowiecznym kościele pod wezwaniem św.
Marcina. W wypełnionym po brzegu kościele wartę
honorową dali miejscowi przedstawiciele Historycznego
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Zakonu Witezów i husarzy Stowarzyszenia
Konnicy Tradycyjnej im. św. Marcina oraz reprezentanci grupy rekonstrukcyjnej Legionu
Polskiego, tym razem występując w strojach
bliższych epokowo do ery św. Kingi, bo w mundurach żołnierzy Jana Sobieskiego. Utworami
muzyki średniowiecza uraczyli publiczność
chór parafialny oraz uczniowie artystycznej i
muzycznej sekcji Szkoły Podstawowej im.
György Klapka. Uczestnik mszy kanonizacyjnej w Stary Sączu, były dyrektor Węgierskiego
Instytutu Kultury w Warszawie i dwukrotny
attache ds. kultury i prasy w Ambasadzie
Węgier, Attila Szalai, inicjator postawienia
bramy seklerskiej przy klasztorze klarysek, opowiadał o swoich przeżyciach związanych z postacią
św. Kingi. Z okazji kanonizacji opublikowano jego książkę pt. „Skarb kryształu soli” stanowiącą zbiór polskich
legend o księżnej Sądecczyzny – a młodzież tu
odczytywała wybrane jej rozdziały, „ku krzepieniu serc”.
Pod sam wieczór uczestnicy udali się do miejscowego
klubu katolickiego, gdzie wyświetlono nagranie Telewizji
Polskiej o mszy kanonizacyjnej celebrowanej przez
Jana Pawła II w Starym Sączu dnia 16 lipca 1999 roku.
Nawiązując do wypowiedzi dr. Sándora Dürra, który
wspominał też o znamiennej bitwie pod Isaszeg w czasie powstania i walk wolnościowych w okresie Wiosny
Ludów na Węgrzech, gdzie walczący po stronie
Węgrów polscy legioniści przelewali krew, możemy
także stwierdzić: Isaszeg jest miejscem, gdzie nasza
wspólna historia jest jak najbardziej żywa.
A. Sz.
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(fr. bramy seklerskiej w Starym Sączu)

K

Matka Narodu

inga z Rodu Árpádów była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i bł.
Konstancji Węgierskiej, księżnej ruskiej na Haliczu oraz bł. Jolenty
Węgierskiej, księżnej wielkopolskiej. W Wojniczu królewna została zaręczona z księciem sandomierskim Bolesławem, synem Leszka Białego, a
następnie jemu poślubiona. Kinga przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien (ok. 1000 kg) srebra, a według podania również sól węgierską. Znana
w obu naszych krajach legenda twierdzi, że gdy polski książę krakowskosandomierski poprosił o rękę Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w
wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy
ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła
sobie tylko jednego skarbu – soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie.

D

Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Parajd
(dziś Prajd w Rumunii) w krainie Máramaros. Kinga biorąc ją w posiadanie,
wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego
męża zabrala ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce
kazała im szukać soli. Znaleźli ją – jak pisze ks. Piotr Skarga – „w pierwszym
bałwanie soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy
Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym,
którzy Go miłują”. Faktem jest, że właśnie za czasów Kingi rozwinęło się w
Wieliczce wydobywanie soli i to właśnie za sprawą sprowadzonych przez nią
górników węgierskich.
W 1257 roku Kinga otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny.
Wykorzystując stan anarchii na Węgrzech księżniczka, dążąca do
zacieśnienia związków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowały tam aż do śmierci księżniczki w 1292. Po śmierci
męża (1279) założyła w Starym Sączu klasztor klarysek i uposażyła go przywilejem. Odtąd zamieszkiwała w tym klasztorze, choć musiała go opuścić
pod koniec 1287 roku, kiedy wraz z dwiema siostrami (Jolantą i Konstancją)
oraz innymi siedemdziesięcioma zakonnicami uciekła na Zamek Pieniński
bronić się przed najazdem tatarskim. Powróciwszy zimą 1288 do klasztoru
w Starym Sączu mieszkała w nim aż do śmierci, 24 lipca 1292 roku.
Aprobaty kultu świętej dokonał papież Aleksander VIII w 1690. W 1715
papież Benedykt XIII ogłosił bł. Kingę Matką Narodu, patronką Królestwa
Polskiego i Litwy. W 1901 biskup Leon Wałęga obrał bł. Kingę patronką
diecezji tarnowskiej. Kinga jest opiekunką górników solnych. Kanonizacji
błogosławionej dokonał 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu Jan Paweł II.
Z tej okazji – dla przypomnienia i uwiecznienia legendy o św. Kindze i
pochodzeniu soli – przy klasztorze klarysek w Starym Sączu Węgrzy
postawili wielką bramę seklerską, rękodzieła cieśli-rzeźbiarzy z Siedmiogrodu. 16 stycznia 2007 r., podczas opłatkowego spotkania miast i gmin
papieskich, ks. bp Piotr Libera ogłosił, że św. Kinga została – stosowną
decyzją Stolicy Apostolskiej – ustanowiona patronką polskich samorządowców. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest w dniu
śmierci, zwanym dies natalis, czyli w dzień narodzin dla wieczności. Dzień
24 lipca w polskim kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

A lengyel-magyar barátság – ősi ösztön

ürr Sándort
Isaszegen, bár Budapesten lakik és most díszpolgári címet kapott, akár tiszteletbeli
lengyelnek is avathatták volna, hiszen évtizedek óta fáradhatatlan motorja a település
lengyel-magyar kapcsolatainak. Lapunk díszpolgársága elnyerése alkamából, még
május végén arról kérdezte, eredetileg mi késztette arra, hogy elkötelezze magát a két
nemzet barátságának ápolására.
- Számomra, magyar ember számára mindig a lengyel és a finn nép volt a legszimpatikusabb, de nagyon tetszett a francia történelem is. A lengyeleket mindig barátként
szerettem, a finneket testvérként kedveltem, a franciákat pedig a felvilágosodás, a
nagy francia forradalom és a napóleoni korszak jogalkotása miatt csodáltam. Aztán
Isaszegen a magyar-lengyel kapcsolatok történetével találkoztam össze. És nagyon
megtetszett, nagyon megszerettem.
- Sokan és sokféleképpen magyarázzák a misztikus barátságot nemzeteink között.
Önnek is megvan a maga eredeti, nem sztereotip magyarázata erre a jelenségre?
- Szerintem ennek a jelenségnek, ennek a barátságnak egyszerűen geopolitikai okai
vannak. Legegyszerűbben az egymásrautaltság szóval lehet kifejezni. De igaza van
Engelmayer Ákosnak, volt varsói nagykövetünknek is, aki szerint „ez a barátság valóban nem más, mint ösztön, a legősibb: a biztonság, a segítség igényének, keresésének ősi ösztöne. Természetesen más tényezők határozták meg ezt az „ösztönt” a
középkorban, amikor a két ország közös sorsát dinasztikus kapcsolatok alakították, s
megint mások, amikor a két nép függetlenségi mozgalmait hasonló ideológia jellemezte. Mert az állandóan változó történelmi körülmények ellenére a hagyomány alapja, lényege változatlan maradt: hasonló külső veszély, közös ellenség, tehát közös
nemzeti érdek. „Isaszeg pedig a lengyel-magyar barátság jelképe” – írta 1972-ben a
„Lengyelország” című folyóiratban Zenon Tarnowski lengyel diplomata, Isaszeg nagy
barátja és népszerűsítője. Mi pedig Isaszegen igyekszünk továbbra is a lengyel-magyar barátság jelképe maradni és ápolni népeink és országaink történelmi kapcsolatait
és hagyományait.

- A legközelebbi lengyel-magyar tervei?
- Az Együttműködés Isaszegért Egyesület és az Isaszegi Falumúzeum szervezésében
az isaszegi középkori Szent Márton-templomban 2013. június 8-án 15 órakor lengyel
délutánon emlékezünk meg Árpád-házi Szent Kingáról, krakkói hercegnőről, szentté
avatásának évfordulója alkalmából. A programban magyar és lengyel katolikus énekek
és Szent Kinga krakkói hercegnő életével kapcsolatos - Szalai Attila varsói diplomata
által összegyűjtött - mondák, legendák, imák szerepelnek. A megemlékezésen
közreműködik az isaszegi Római Katolikus Szent Márton Énekkar, továbbá a Klapka
György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, valamint az iskola kamarazenekara. A rendezvény fővédnöki tisztét Gulyka József atya, isaszegi plébános,
kerületi esperes, címzetes prépost vállalta.
A. Sz.

Dürr Sándor
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G ŁOS P OLONII
Archikolegiata NMP i Św. Aleksego
w Tumie na łonie kapusty

W ęgrzy w kapuście pod kolegiatą w T umie

Z

ostaje wciąż wiernym Polakiem,
kto wraca – bo wracać musi – do
Polski, wciąż odnajdując nowe oblicza
tego bogatego kraju. Jadę więc i tym
razem w okolice Mazowsza, a po
drodze wpadam, zaglądam w miejsca
jeszcze nie odgadnięte. Zaliczam
klasztor cystersów w Jędrzejowie i
przez Łódź jadę w stronę Łęczycy,
aby obejrzeć archikolegiatę w Tumie,
która robi na mnie niesamowite
wrażenie – stojąca w szczerym polu
unikatowa budowla, niczym ogromny
mędrzec mający prawie 900 lat.
Według opowieści bardzo sympatycznej pani nadzorującej zjeżdżają się
tu nowożeńcy z całej Polski, aby brać
ślub właśnie w tym miejscu. Oglądam
romańską budowlę od środka, potem
wychodzę, aby zrobić zdjęcia bardziej
z daleka. Wchodzę więc w kapustę.
Nieopodal stoi młoda para (są około
trzydziestki), też robią zdjęcia. Nagle
do moich uszu dochodzi mowa
węgierska... Okazuje się, że rzeczywiście są Węgrami, jadą już do domu,
podróżowali po Polsce i to miejsce
chcieli jeszcze zaliczyć. Nie ma ani
żywej duszy w okolicy, jesteśmy tylko
my w kapuście i pani klucznik w
ogrodzie. Wymieniamy się numerami,
będąc już w Budapeszcie może
jeszcze się spotkamy, może przydarzy
się okazja porozmawiać o przeżyciach i chwilach spędzonych w
Polsce...
Wróciwszy do Budapesztu nawiązu-

wywiad podróżniczy
ję kontakt z Norbertem Jankovicsem,
który – jak się okazuje – jest archeologiem i historykiem sztuki pracującym
w Narodowym Centrum Ochrony
Pamiątek i Zabytków Węgierskiego
Muzeum Narodowego
(http://www.mnm-nok.gov.hu/).
Los się zlitował nade mną: wreszcie
spotykam Węgra, który nie ględzi mi o
autostopie, o Kingach i innych świętych, ani nie opowiada mi nudnych,
bezinteresownych historyjek... I pytam
go, czy nie zechciałby opowiedzieć,
jak widział Polskę, jak się tam czuł i
jakie ma wrażenia. Ochoczo się
zgadza. Poniższy tekst jest spisem
wywiadu udzielonego mi przez
Norberta Jankovicsa, młodego
Węgra, który po raz pierwszy w życiu
zawędrował na ziemie polskie...

ABRA: Może w te upały lepsza by
była Alaska, jednak ty się wybrałeś
trochę bliżej. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego akurat Polska?
Norbert Jankovics: Ta podróż była
zaplanowana już od dawna, całkiem
prywatnie, natomiast to, że wpasowała się w ciąg moich zawodowych
wyjazdów po Europie Środkowej (były
to Słowenia, Czechy i Rumunia) jest
zupełnym przypadkiem i zarazem
okazała się miłą niespodzianką. I jeśli
ktoś ma taki zawód, jak ja, nie może
wykluczyć faktu, aby nie spoglądać na
dany kraj z tego właśnie punktu
widzenia, tj. zawodowego.
ABRA: Czyli na pewno miałeś przed
wyjazdem bogato ułożony katalog

miejsc do zwiedzania... Na ile była to
podróż zaplanowana i co udało się
zobaczyć?
N.J.: Jeszcze nigdy nie byłem w
Polsce, dlatego Kraków był nie do
ominięcia. Tam spędziliśmy trzy dni.
W Warszawie byliśmy trochę dłużej,
bo aż 5 dni. Ponieważ zajmuję się
archeologią średniowieczną, po
drodze do i z Warszawy starałem się
zaliczyć jak najwięcej zabytków
właśnie z tego okresu. Nie mogłem
opuścić klasztoru na Jasnej Górze,
ani monumentalnej kapituły w Tumie
pod Łęczycą (śmiech), gdzie właśnie
się zapoznaliśmy – wśród historyków
sztuki ten daleko położony od
Budapesztu zabytek jest bardzo
znany. Wreszcie opuszczając Polskę
ze strony wschodniej w ciągu dwóch
dni zobaczyliśmy Sandomierz, Sanok
i Przemyśl. Z tych trzech miast bardzo
duże wrażenie zrobił na mnie Sanok,
a dokładnie jego ogromny skansen,
gdzie zgromadzono zabytki architektury drewnianej z regionu południowopolskiego, począwszy od
domów mieszkalnych, poprzez budynki gospodarcze, uczelniane oraz
sakralne. Mają tu aż cztery kościoły, w
tym rzymsko-katolicki, greckokatolicki
– wszystkie oryginalne, wraz z
wyposażeniem. I Sanok nawet nie
leży tak daleko od granicy węgierskiej,
więc każdemu mogę polecić. Choć
miejsce to, jak widziałem, jest dosyć
popularne w Polsce, zwiedzane tłumnie głównie przez rodziny, traktujące
obszar skansenu jak plac zabaw, co

(część 1)

mi trochę przeszkadzało (śmiech)...
ABRA: Wspomniałeś o klasztorze
paulinów... Nie wiem, na ile znasz
powiedzenie „Polak – katolik”,
postrzegany po części jako stereotyp,
jednak nie bez podstaw. Będąc na
Jasnej Górze czy zauważyłeś coś
szczególnego, czy pobożność katolików, ich wiara rzeczywiście mająca
mocne korzenie, była odbierana przez
Ciebie w jakiś nadzwyczajny, swoisty
sposób?
N.J.: Ciekawe pytanie... Miałem co do
tego mieszane uczucia (sam zresztą
też jestem katolikiem). Samo miejsce,
zważywszy na położenie, jak i zespół
klasztorny, robi nadzwyczajne wrażenie, jednak pobożności i duchowego
uniesienia nie czułem ani w atmosferze, ani po ludziach. Był straszny
tłok, ludzie nawzajem się przepychali,
ja też parę razy dostałem albo w bok,
albo w nogę; całe zjawisko było
bardziej podobne do jarmarku czy festynu ulicznego, niż do miejsca, gdzie
ludzie przychodzą na kontemplację,
gdzie spotykając się z Bogiem stają
się cichsi, bardziej wyrozumiali i
spokojniejsi. Niestety, osobiście też
nie mogłem się ani wyciszyć, ani
porozglądać „zawodowo”, i tego bardzo mi żal. Jedno trzeba jednak przyznać, co się tyczy widocznej i nadal
mocnej pozycji katolicyzmu i Kościoła
w tym kraju: kościoły jako zabytki
architektury mają swojego właściciela
utrzymującego je w należytym stanie.
Troska ta, jak wiadomo, jest bardzo
kosztowna, a bez troskliwego właści-
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ciela te budynki – manifestujące nie tylko wiarę, ale
i sztukę – w krótkim czasie zostały by poddane
zniszczeniu. Na przykład w Czechach na Morawach
ogromne kościoły stoją zamknięte na trzy kłódki,
głównie na wsi na tyle nie ma życia kościelnego, że
utrzymanie kościołów jest niemożliwe i tym samym
tracą na swej funkcji.
ABRA: W Holandii, dokładniej w miasteczku rodzinnym Jeroena Anthoniszoona van Akena (czyli
Boscha) parę lat temu widziałem kościół reformacki
mieszczący muzeum poświęcone twórczości
Boscha. Nawet jeśli większość prac to reprodukcje,
nie pomniejsza to faktu, że budynek kościoła nie
jest już używany dla celów liturgicznych...
N.J.: Tak, na zachodzie zdarzają się nawet takie
ekstremalne przypadki, kiedy kościół zostaje przerobiony na galerię handlową. U nas, w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej coś takiego jest (na
razie) nie do wyobrażenia. Po pierwsze Kościół
katolicki w całkiem zrozumiały sposób zrzeka się z
dużym oporem swojej pozycji, to by wiązało się ze
spadkiem prestiżu; oczywiście w Polsce coś takiego
uchodziłoby za herezję... Ale na przykład w Anglii
bez problemu w kościele anglikańskim można było
urządzić meczet, który obecnie regularnie jest
odwiedzany przez muzułmanów.
ABRA: No dobrze, a jak Ci się spodobał Kraków?
Czy prawdą jest – choć twoja podróż temu
zaprzeczyła – że dla Węgrów Polska zaczyna się w
Tatrach i kończy się w Krakowie?
N.J.: Większość czasu spędziłem na Mazowszu, w
sercu kraju, i Warszawa okazała się dla mnie
zaskoczeniem, ale dobrze, najpierw Kraków.
Kraków jest fantastycznym miastem. Miałem pewne
wyobrażenia o tym mieście, jednak okazało się ono
jeszcze bardziej żywsze i ruchliwsze – jest nie tylko
miastem muzealnym, ale dzięki tutejszym uniwersytetom niebywale „świeżym” i „paskudnie” młodym. Ze względu na kontekst historyczny (czyli nie
urbanistyczny) dla mnie Kraków, Praga i Budapeszt
– jako wielkie centra środkowo-europejskie – są
bardzo podobne do siebie, które w średniowieczu
działały w bardzo podobny sposób... Różnica jest
taka, że zabytki średniowieczne w Krakowie i
Pradze stoją nadal lub zostały odbudowane, niestety, miasto Budapeszt nie ma zachowanej swojej
organicznej średniowiecznej części. Co mnie zadziwiło, że w Krakowie (ale i w innych miejscach
Polski) zabytki są niesłychanie zadbane i utrzymane w porządku. W Polsce, podobnie do struktury
Departamentu Ochrony Zabytków w Czechach,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma
swoje regionalne filie Ochrony Zabytków. Starania i
efektywność filii krakowskiej było widać w centrum
miasta; na obrzeżach nie byłem, więc nie wiem w
jakim stanie
są tamte części Krakowa. Oczywiście udało mi się
zaliczyć wiele tematycznych (głównie stałych) wystaw z tutejszego zbioru Muzeum Narodowego. Na
uwagę zasługują tu dwie wystawy. Pierwsza to
Galeria Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wieku
mieszcząca się w pałacu biskupa Erazma Ciołka
przy ulicy Kanonicznej, muzeologicznie ekspozycja
urządzona wystawnie i luksusowo, dobrze przemyślana, nie mieszająca w danym przedziale czasowym prac artystów polskich i zagranicznych (koncepcja „mieszania” moim zdaniem jest niesłuszna,
wprowadza czasowy i terytorialny zamęt – niestety,
w galerii budapeszteńskiej obecnie kierują się tą
zasadą). Oczywiście kwestia mieszania czy
bardziej odróżniania artystów średniowiecznych
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pod względem terytorialnym czy „narodowościowym” (oraz ich prac) dobrze pokazuje, że
wykładniki jednoznacznego identyfikowania danego
dzieła czy artysty jako węgierskiego czy polskiego
są dosyć płynne. Na przykład określenie przynależności narodowej „Retabulum ołtarzowego z
rodziną Marii Panny” (z około 1515 r.) jest po prostu niedorzecznością, gdyż mistrzem tegoż akurat
obrazu tablicowego lub innego spokojnie mógł być
artysta pochodzący z Węgier, ale tworzący akurat w
Polsce, lub na odwrót. Dobrym przykładem na to
jest identyfikacja i twórczość – urodzonego praw-

Pewna uliczka w Krakowie
dopodobnie w Norymberdze – rzeźbiarza Veita
Stossa (?1438–1533), tworzącego w Krakowie
przez 19 lat (pomiędzy 1477-1496), w ogólnym
przekonaniu uznawanego za „polskiego” mistrza ze
spolszczonym nazwiskiem Wit Stwosz. Człowiek
średniowiecza nie myślał i nie określał siebie XIXczy XX-wiecznymi kategoriami narodowymi...
ABRA: A jak się określał człowiek średniowiecza...?
N.J.: Konkretnie Veit Stoss pracując i żyjąc w
Krakowie pragnął być mieszczaninem krakowskim,
obywatelem miasta. Miasto średniowieczne było
całkiem niezależną jednostką, gdzie odróżnikiem
tam mieszkających osób było prawo mieszczańskie, ktoś je miał, ktoś inny go nie posiadał. Veit
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praw dopodobnie wyczuł lukę na rynku (mówiąc
dosadnie i konkretnie) i osiedlając się w Krakowie
zrobił wielką karierę. On prawdopodobnie nie miał
żadnych problemów z określeniem tożsamości, nie
zadawał sobie nocami pytania, czy jestem
Niemcem czy Polakiem, był po prostu obywatelem
Krakowa (rezygnując uprzednio z obywatelstwa
Norymbergii), będąc jednocześnie członkiem cechu
malarzy i rzeźbiarzy.
Druga wystawa godna uwagi znajduje się na
Wawelu i nosi nazwę „Wawel zaginiony”. Jest to
swoisty rezerwat archeologiczno-architektoniczny
obejmujący rotundę NPM (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z
przełomu X i XI wieku, pozostałości stajni i wozowni
z XVI/XVII w., relikty renesansowych kuchni
królewskich oraz przedmioty znalezione na wzgórzu
zamku królewskiego podczas prac wykopaliskowych. Tu spotkała mnie wielka niespodzianka:
miałem zarezerwowany bilet i kiedy chciałem za
niego zapłacić, pani po angielsku poinformowała
mnie, że wstęp dla mnie jest wolny, bo przecież
przybyłem z Węgierskiego Muzeum Narodowego i
jestem ich kolegą. Bardzo się ucieszyłem z tego
gestu i wielkoduszności. Generalnie można też
powiedzieć, że bilety wstępu w polskich muzeach
nie są zbyt wysokie (więc na pewno są dotowane
przez Ministerstwo Kultury lub z innych funduszy
UE), to też było dla mnie zaskoczeniem. Na Wawelu
obejrzałem także Katedrę, Groby Królewskie oraz
„Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci ze
zbiorów Muzeum Czartoryskich, które obecnie jest
w trakcie remontu.
Dla mnie oczywiście wystawa „Wawel zaginiony”
bije górę. Wawel jako zjawisko robi wrażenie od
wewnątrz, ale i zewnętrznie; obszedłem całe
wzgórze dookoła chyba z cztery razy, zrobiłem
pewno z 50 zdjęć, i wzgórze wraz z zamkiem
zawsze pokazywało mi inną twarz. Fasada zamku
jest nieregularna, ponieważ zewnętrzne kształty,
bryły budowli przyjmują formy pomieszczeń i
przestrzeni wewnętrznych. Ta asymetria jest bardzo
malownicza, bo o każdej porze dnia lub roku widać
zawsze coś innego, coś nowego. Kiedy jeden z
moich znajomych przed moim wyjazdem powiedział, że Kraków jest magicznym miejscem, byłem
trochę zdystansowany do tej uwagi, jednak będąc w
tym uroczym mieście potwierdzam jego magiczność
z tą małą uwagą, że ta magia wywodzi się i jest
żywa właśnie także dzięki takim niuansom, jak piękna asymetria budynków średniowiecznych.
Koniec części pierwszej wywiadu.

Tłum. i not. ABRA

Drugą część – rozgrywającą się
na Mazowszu –
nasi Czytelnicy będą mogli
przeczytać w kolejnym
numerze
Głosu Polonii.

Wawel niezaginiony
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„Nagyon szerettem lengyelül játszani a színpadon,
mert nagyon erőteljes és dallamos nyelv…”
Levko Esztella félig magyar és félig
ukrán színésznő, aki londoni színi tanulmányai során ismerkedett meg a
Gardzienice Színházzal, amelynek odaajándékozta élete három évét is. A
beszélgetésből egy érdekes, érzékeny
egyéniséget ismerhetünk meg, aki a
lengyel alternatív színházi módszeren
keresztül jutott el művészi önmagáig.

Esztella Levko jest pół Węgierką i pół
Ukrainką, i w czasie swych aktorskich
studiów w Londynie zapoznała się z
Teatrem Gardzienice, któremu oddała
trzy lata swojego życia. Z rozmowy
wyłania się interesująca i wrażliwa
osoba, która poprzez metody polskiego
alternatywnego teatru dotarła do własnej artystycznej tożsamości.

Trojan Tünde: Hogyan talál rá itt Magyarországon
egy színésznő a lengyel Gardzienice Színházra,
mely Grotowski színházi hagyományának folytatója?
Levko Esztella: Ez nagy út volt nekem, mert először Angliában találkoztam a Gardzienice Színházzal. Akkor első éves voltam a londoni Színművészeti Egyetemen, és emlékszem, hogy a harmadévesek mondták, hogy lesz egy fantasztikus
előadás. Én akkor még nem is tudtam, hogy ki az a
Włodzimierz Staniewski, mi az a Gardzienice Színház. Az Elektrát játszották és a Metamorphosist. A
két előadás megtekintése után úgy éreztem, hogy
ha 30-40 éves érett színésznő leszek, akkor talán
bekerülhetek ebbe a társulatba. Ennek ellenére
elkezdtem keresni különböző lengyel társulatokat,
mint például a Pieśń Kozła (akik anno együtt dolgoztak a Gardzienicével) vagy a Węgajty – olyan kisebb
lengyel társulatokat, amelyek szintén ebből az
avantgarde lengyel színházból nőtték ki magukat.
Később teljesen véletlenül kaptam egy olyan információt, hogy a Gardzienice Színház akadémiájára
van felvétel. Bekerültem, majd az akadémiáról Staniewski engem beválogatott a társulatba. Ez hosszú
készülődési folyamat volt, három évig csak ismerkedtem ezzel az egésszel, hiszen közben még
Londonban voltam. A diploma megszerzése után
egy-két napon belül szerződtem a társulathoz.
T.T. : Mi volt az, ami a Gardzieniceben megragadta,
ami miatt úgy érezte, hogy érdemes ott maradni?
L.E.: Sok minden volt, ami miatt ott maradtam. Az
egyik az, hogy ez olyan színházi élmény, olyan munka, amit Staniewskivel folytattunk, amit egy színész
sehol máshol nem tapasztal meg. Életünknek ezt a
pár évét tényleg oda kellett adni. Rengeteget,
esszenciális dolgokat tanultam a színházkészítésről,
amit a későbbiekben fel tudok használni. A montázstechnikákat, a ritmusnak, a zenének a hatalmát
a színházban, az éberséget, az állandó intenzitást
és készenlétet, aminek benne kell lenni egy
színészben, ahhoz, hogy képes legyen mentálisan
és fizikailag nagy kihívást jelentő előadást végigcsinálni. És emellett a csapatmunka… A Gardzie-

nicében nagyon fontos, hogy tudjunk együtt dolgozni. Staniewski odafigyelt a színészek kémiájára.
T.T: Staniewski Grotowski köpenyéből bújt elő.
A Gardzienice nyilván egy másik színház, és
nem is kell összekeverni Grotowski színházával, de az biztos, hogy ebben a nyomvonalban
halad...
L.E.: A színházi előadás különleges esemény,
ami teljesen kiragadja az embert a hétköznapi
életből. Ez a gondolat valószínűleg Grotowskitól
jön, és ezt Staniewski is továbbvitte a saját színházánál, például amikor megérkezett a közönség,
Staniewski külön beszélt hozzájuk. Megismerhették
a nézők a színészeket; nem volt elidegenedés a
nézők és a színészek között, hanem együtt éltünk
meg egy színházi eseményt. Szerintem ez visszavezethető Grotowski elképzeléséhez.
T.T.: Staniewski színházcsinálóként maga köré
gyűjtött egy csapatot. Milyen volt vele dolgozni?
L.E.: Olyan, mint egy maffiában (nevet). Ő volt ott a
„keresztapa”, és mindenkinek megvolt a saját szerepe. Fantasztikus volt, hogy ő hitt bennem. Ami nekem fontos volt, hogy rendkívüli módon bíztam
benne, tudtam, hogy mit kér tőlem színészként, és
ha én azt megcsinálom, akkor nekem nincs mitől félnem a színpadon. Teljes mértékben odaadtam
magam az ő művészi elvárásainak.
T.T.: Nehéz ember?
L.E.: Nagyon, de emellett fantasztikus ember is.
Annak a színésznek, aki odamegy, vállalnia kell,
hogy sok mindenről le kell mondania. Ezért viszont
hatalmas dolgokat kap. Én nem bánom ezt a három
évet, amit a Gardzienicében eltöltöttem. Staniewski
nehéz ember, de tele van szeretettel. A módszere
nem könnyű, de ha megérti a színész, akkor nem
roncsolódik ebben a nehéz munkában.
T.T: Rendkívül érdekesen találkozott Lengyelországgal. Milyen volt ez a Lengyelország, amelyet
megismert?
L.E: Nagyon befogadó. A mai napig kicsit elérzékenyülök, amikor a lengyel barátaimra gondolok,
mert én ott szinte otthon éreztem magam. Nagyon
inspiráló társaság volt. A világ minden tájáról, a
művészet minden részéből olyan embereket válogatott össze Staniewski, akiktől csak tanulni lehetett.
Képesek voltunk különböző nemzetiségekkel együtt
dolgozni. Mindenkinek más volt a tehetsége, és más
volt az erőssége, mindennek megvolt a legjobb
helye ott a társulatban.
T.T. : Mennyire volt arra lehetőség, hogy jobban
megismerje Lengyelországot? Azt azért mondjuk el,
hogy Gardzienice, a falu, ahol a színház van, hol
található.
L.E.: A világ végén…(nevet) Lublintól - nem is tudom
pontosan, hány kilométerre - talán 15 perc kocsival
az erdőn át. Staniewskiék a 70-es években foglalták
el azt a régi kastélyt, ahol most is játszanak, és a
saját kezükkel tatarozták ki. Tényleg messze van
mindentől, de ennek ellenére állandóan vendégeink
voltak Lengyelországból és más országokból is.
Nekem például lehetőségem volt együtt játszani
Krzysztof Globisz-sal, meg Andrzej Sewerynnel, akik
a mai lengyel színészet nagy alakjai, öröm volt őket
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nézni, ahogyan dolgoztak. Rengeteget utaztunk. Krakkóban, Varsóban, Wrocławban és
külföldön is vendégszerepeltünk. A Gardzienice egy olyan
mágnespont Lengyelországban, hogy odavonzza az embereket.
Szerintem bizonyos értelemben nagyon jó,
hogy ilyen elzárt helyen van ez a színház,
mert akkor az ember
csak a munkára koncentrál, amikor pedig már elkészült valami, akkor
nyitottunk.
T.T.: Mennyit lehet elárulni abból a munkamódszerből, ahogyan Staniewski dolgozik a színészeivel?
L.E.: Amikor próbáink vannak, akkor ott élünk a színházban. Reggel mindig kint szabadtéri tréning, ami
a Gardzienice metódusára épül: ennek a lényege a
partnerkapcsolat és a csoportépítés. A nap folyamán
egyszer van zenés próba, amit a társulat zenészei
vezetnek. Este pedig általában 7 óra körül kezdődik
a főpróba már Staniewski vezetésével. Ezek éjszakába nyúló hosszú próbák. Nagyon sok technikája
és trükkje van Staniewskinek. Számtalan alkalommal úgy próbáltunk, hogy nagyon halkan beszéltünk,
csaknem suttogva mentünk végig az egész darabon.
Fantasztikus kapcsolatok jöttek létre a színészek
között. Staniewski mindig felhasználja azokat a
kémiai dolgokat, amik abban a pillanatban születnek.
Ez a munka állandó felfedezés, soha nem lehet
unatkozni.
T.T.: A Gardzienicében nagyon erőteljes az ókori
görög tematika…
L.E.: Mind a mai napig nagyon fontos ez a vonulat.
Elektra, Iphigénia Auliszban, IphigéniaTauriszban,
hogy csak a legfontosabbakat említsem. Nagyon
érdekes volt, hogy játszottuk az Iphigénia Tauriszban
c. előadást, és a premieren én játszottam Iphigéniát,
magyarul. Nagyon érdekes koncepció volt, mert
Iphigéniát a görögök feláldozzák, és Artemisz megmenti, elkerül a barbárok földjére, ahol őt nagyon
tisztelik, de nem értik a nyelvét. Staniewskit bizonyára az inspirálhatta, hogy én is ott élek a lengyelek
között ezzel az ősi magyar nyelvvel, és tulajdonképpen egyedül vagyok. Egyébként általában én is lengyelül játszottam a darabokban. Gyönyörű nyelvnek
találom, és nagyon jó ezen a nyelven játszani.
Szerettem lengyelül megszólalni a színpadon, mert
erőteljes nyelv, és rengeteget lehet játszani a dallammal is.
T.T.: Miért jött el a Gardzieniceből, ha ilyen jó volt?
L.E: Érdekes volt ez a fajta technika, de én szerettem volna tovább képezni magam klasszikus színházi vonalon, szerettem volna a saját munkámat
elkezdeni. Remek volt Staniewskivel együtt dolgozni
és a Gardzienice színészének lenni, de fontos volt
megtudnom, hogy én egyedül mit tudok alkotni és
mit tudok hozzátenni a színházhoz. Jelenleg egy
szóló előadáson dolgozom, amelynek Japánban volt
a bemutatója, és Nyikolaj Leszkov Kisvárosi Lady
Macbeth című kisregénye alapján készült. Szeretnék
a darabbal külföldön turnézni.
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Egy magyar nemes, aki

a lengyelek szabadságáért harcolt
Gróf Benyovszky Móric

- Benyovszky Móricnak, a
Oroszország, de akár
XVIII. század legismerFranciaország, az Egyetebb magyar utazójának
sült Államok és Madatipikus lengyel neve van,
gaszkár között is.
amely például az emlékEmlékiratai nagyon
(Verbó, Nyitra vármegye, vitatott 1741 és 1746 – Madagaszkár, Keleti fok, 1786. május 24.)
iratai angol és francia
klasszikus képet rajzolnak
kiadásának a címlapján is
a világról - Jókai érdeme,
BESZÉLGETÉS DR. KUBASSEK JÁNOSSAL, A MAGYAR FÖLDRAJZI
lengyel írásmód szerint
hogy ezek magyar fordíMÚZEUM IGAZGATÓJÁVAL,GEOGRÁFUSSAL, TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSSZEL, tásban is napvilágot látszerepel. Mely nemzet
tekintheti a fiának őt, a
hattak.
AZ MTA KÖZTESTÜLETI TAGJÁVAL
madagaszkári királyt?
Külön kell szólnom arról
- Benyovszkyt számos
is, hogy Benyovszky érdenemzet tekinti és érzi a fiának. A szlovákok is Verbón, a
kében nagyon sikeres és eredményes munkát végez a
szülői házban berendezett múzeum és az ott létesített
Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság G. Németh
impozáns emlékmű kapcsán igyekeznek tudósítani a
György vezetésével. Emléke így eleven, filmeken
legszélesebb közvéleményt, hogy ők szlováknak tekinis visszaköszön. Legutóbb Cséke Zsolt
tik Benyovszkyt. Figyelemre méltóak a gróf életének
készített róla egyet, amit itt Érden, a Magyar
lengyel szálai, mert a családnak voltak lengyelFöldrajzi Múzeumban mutatunk be szepországi birtokai is, így örökösödési ügyben többtember 17-én, 11 órakor, szeretettel
ször megfordult ott. Sőt, amikor a Bari-konvárjuk rá az érdeklődőket.
föderáció fegyveres formájában is szembekerült
az akkori orosz megszállókkal – harcba hívták a
lengyel nemeseket, hiszen az ő hazájukról, föld-

Dr. Kubassek János

jeikről volt szó -, Benyovszky is vállalt katonai szolgálatot, és csapataival több ütközetben részt vett.
Zwaniecnál volt az egyik, azután – pontosan nem
tisztázott okok miatt – elhagyta Lengyelországot, de
hamarosan visszatért, és később, 1768 végén Stanisławów mellett egy újabb csatában harcolt. Itt az oroszok fogságba ejtették és kalandos utakon át, az akkori száműzetések legtávolabbi helyszínére, a Kamcsatka-félszigetre került, ahol hosszabb időt töltött el.
Az innen való, megpróbáltatásokban, viszontagságokban gazdag menekülése során eljutott az Aleutszigetek térségébe a japán partokhoz, s ő volt az első
hazánk fia, aki Formosán, a mai Tajvan-szigeten partra
szállt, és kapcsolatba került az őslakókkal is. Onnan
Makaóba, az akkoriban még portugál gyarmatra utazott, ezt követően pedig visszatért Európába. Majd az
Amerikai Egyesült Államok következtek, ahol szoros
kapcsolatba került az ország függetlenségéért küzdő
Puławski-légió tagjaival, de számos döntéshozóval, így
Benjamin Franklinnal, sőt az elnökkel, George Washingtonnal is találkozott, akinek felajánlotta a szolgálatait. Ugyan foglalkoztak a kéréssel, de végül megbízást, rangot és pénzt nem kapott hozzá. Egy amerikai
kereskedőház támogatásával Bostonból kiindulva jutott
el Madagaszkárra, ahol hosszabb ideig élt; végül is a
malgasok földjén töltött évei hozták meg számára a
világhírt. Az emlékiratai több világnyelven láttak

napvilágot, így mondhatjuk bátran, hogy a történelem a
XVIII. század egyik legtöbbet utazó, látó és tapasztaló
világvándorává tette őt.
1986-ban, halálának 200. évfordulóján, itt Érden egy
nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk
Balázs Dénes és Krizsán László kezdeményezésére.
Akkor vettük számba és mutattuk be, hogy milyen sok
területről jöttek megkeresések, milyen sok országban
hagyott maradandó nyomot maga után. De mondom
azt is, hogy 3 évvel ezelőtt jártam Madagaszkáron, és
egy lengyelek állította, kőből faragott emlékművet láttam Antananarívóban, a Benyovszky utcában - rajta a
képmásával és a tevékenységéről szóló lengyel és
francia nyelvű szöveggel. Őt a lengyelek szabadsághősnek tekintik - nem véletlenül, hiszen azért a
szabadságért harcolt, amiért nagyon sok lengyel az
életét áldozta.
- Igazgató úr olvasta Benyovszky emlékiratait, és
cikkeket is írt róla. Kiderült az iratokból, hogy ő valójában milyen nemzetiségűnek tartotta magát?
- Úgy vélem, hogy ő mindenekelőtt magyar volt. A
történelmi Magyarországhoz tartozó Verbón született,
ott nőtt fel, nem látok okot arra, hogy a magyarságát
elvitassuk, vagy kétségbe vonjuk. Szádeczky-Kardoss
Irma is - aki sokat foglalkozott Benyovszky származásával - magyarnak tekinti őt. Az, hogy manapság egy
más ország is a fiának vallja, még nem ok arra, hogy
ellenségeskedjünk. Úgy gondolom, hogy Benyovszky a
maga korában, a maga eszközeivel, a szerény
lehetőségeivel olyan kapukat és szellemi ablakokat tárt
fel és nyitott ki, amelyek minden ország számára
hasznosak. Ma az ő személyisége összekötő kapocs
lehet Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Tajvan,

- Itt, a múzeumban milyen emlékeket őriznek Benyovszky Móricról?
- Balázs Dénes volt az első honfitársunk, aki Madagaszkáron végigjárta Benyovszky hajdani útját.
Beszámolója „Bozóttaxival Madagaszkáron” című útirajzában jelent meg. Benyovszkyval kapcsolatos fontos
történeti dokumentumok feltárását köszönhetjük
Vágner Ferencnek, Dojcsák Győzőnek, Lugosi Győzőnek, Krizsán Lászlónak, Szádeczky-Kardoss Irmának
valamint Bernard le Calloc'h-nak.
Eredeti tárgyi anyagunk nincsen, hiszen azok, amelyek a XVIII században ott voltak vele a gyarmaton, a
trópusi körülmények között az enyészet martalékává
váltak. De vannak azért értékeink, amiket be tudunk
mutatni – látható a kiállításon például egy album, amely
a malgasföldi és távol-keleti útjainak emlékeiből ad egy
kis ízelítőt. Benyovszky Móric Magyarországon egyedül
csak itt, a mi múzeumunkban, az állandó kiállítás
részeként már több mint 30 éve szerepel. 1986-ban
pedig megjelentettünk egy kötetet a már említett, róla
tartott konferencia előadásaiból.
Sárközi Edit
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Körmendi Frim Jenő Sobieski-érme

A

tragikusan végződött 1526-os
mohácsi csata
után Magyarország területének jelentős része másfél
évszázadnyi időre török uralom alá került. Az oszmánok
kiűzésére nemzetközi összefogással, több hadjárat is
indult a XVII. század végén. 1683-ban a keresztény
seregek élén III. (Sobieski) János (1629–1696) lengyel
király állt, aki szeptember 12-én a szövetséges hadak
főparancsnokaként fölmentette Bécset Kara Musztafa
ostromzára alól. 1683. október 12-én Párkánynál mért
újabb csapást a törökre, melynek eredményeként október 27-én felszabadult Esztergom, novemberben pedig
Szécsény vára.
A törökök fölött aratott győzelem 250. évfordulóján,
1933-ban Esztergomban, nem messze a Bazilikától, a
Duna-parton emlékművet emeltek Sobieski tiszteletére.
A talapzatra Körmendi Frim Jenő (1886–1959) készített
klasszicizáló stílusú, nagyméretű bronzérmet a hadvezérről. Ezen Sobieski balra tekintő babérkoszorús portréja látható, alatta a SOBIESKI felirattal. Lejjebb a
következő szöveg áll: Esztergom /visszavételének/ 250ik évfordulójára /állította a megye,/ a város és a
Lengyel – /Magyar Egyesület / 1933. sept. 14. (Az
emlékmű tetejét eredetileg a lengyel címert
szimbolizáló, kőből faragott koronás sas
szobra díszítette, amelynek az évek
során nyoma veszett. 1994-ben Nagy
János felvidéki magyar szobrász mintázott bronzból öntött lengyel sast az
emlékműre.)
1933-ban Szécsényben is emeltek
emléktáblát. A ferences templom
falán elhelyezett táblát fent a Körmendi Frim Jenő mintázta, Sobieskiportré díszíti fehér márványba faragva.
Sobieski arcmása alatta a felirat: SOBIESKI JÁNOS / lengyel király dicsőségét hirdeti ezen tábla / annak emlékezetére,
hogy 250 évvel ezelőtt / visszafoglalta
SZÉCSÉNY várát a töröktől / 1683 – 1933
/Magyar Lengyel Egyesület/ Stowarzyszenie Węgiersko Polskie.
Ugyanebben az évben Budapest IX.
kerületében utcát neveztek el a lengyel
királyról. A Sobieski utca 44. számú épülete falán 1934-ben emléktáblát avattak. A
fehér márványlapot a Körmendi Frim Jenő
mintázta Sobieski-portré díszíti. A körülbelül 60 centiméter átmérőjű bronzérem alatti felirat: A törökverő lengyel király
/ SOBIESKI JÁNOS / emlékére állította / a
Magyar – Lengyel Egyesület / Stowarzyszenie Węgiersko Polskie.
A három emlékjelnek kisméretű éremváltozata is készült. Körmendi Frim az
1933-as esztergomi ünnepségre 34 milliméter átmérőjű érmet mintázott a lengyel
uralkodóról. A király arcképe azonos az
esztergomi, szécsényi és a budapesti emlékművön látható nagyméretű ábrázolással. A portré alapjául korabeli ábrázolás

330 éve vívták a párkányi csatát

szolgált, amely a győztes római hadvezérek babérkoszorújával ékesítette a lengyel király homlokát. A bronzból öntött érem körirata: Sobieski emlékünnepe Esztergomban 1933. IX. 15. A portré nyakvágásában a Körmendi F. J. szignó olvasható. Sobieski fejétől jobbra,
egészen apró betűkkel a Ludvig Bp. felirat a gyártó cég
nevét jelzi. A kétféle (2 illetve 3 milliméteres) vastagságban készült érem egyoldalas, a hátlap sima felületű. Két
ismert példány hátoldalán az 1937 évszám látható, míg
egy másik – szintén magántulajdonban lévő – érem
hátoldalába bevésve az M. L. E. / 1938. szöveg látható.
A rövidítés a Magyar – Lengyel Egyesületre utal. Az
évszámok tanúsága szerint, az érmet 1933 után több
ízben, így Esztergom felszabadulásának 255. évfordulóján is adományozták. 2002-ben Milakovszky János
esztergomi magángyűjteményében megtalálható volt az
emlékérem nagyobb méretű változata. Ezen a 117 milliméter átmérőjű, bronzból öntött, egyoldalas példányon
ugyanaz a Sobieski-portré látható, mint a magasabb
példányszámban készült kisebb érmeken, és a
nyakvágásban ott található a
Körmendi F. J. szignó. Az arckép
előtt fél-

III. (Sobieski) János

körívben elhelyezett felirat viszont mindössze egy szóból áll: Sobieski. A teljesen sima hátlap alsó részén apró
betűkkel beütött Ludvig felirat az öntést kivitelező cégre
utal.
A Sobieski-érem remekül komponált alkotás.
Szövegelhelyezése rendezett, tisztán olvasható. Az
érem viszonylagos ritkaságára utal, hogy Esztergomban sem a Balassa Bálint, sem a Keresztény Múzeumban nem található példány belőle. A nagyobb budapesti közgyűjtemények közül a Magyar Nemzeti Galéria
rendelkezik példánnyal az alkotásból.
A teljesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a
kis éremnek létezik vele azonos méretű jelvény változata is. A fémből dombornyomással préselt jelvény azonban nem teljesen azonos a vert éremmel. A jelvény
szövegén eltérő a dátum: Sobieski emlékünnepe
Esztergomban 1933. VIII. 12. (Ez az időpont az első
Sobieski evezős emléktúrára vonatkozik.) A jelvény rögzíthetőségét a hátoldalára forrasztott biztosítótű teszi
lehetővé.
Körmendi Frim Jenő pályafutása során néhány jelentős köztéri alkotás mellett számos érmet készített, amelyek sorában illeszkedik a Sobieski-érem. A művész
1939-ben, még a második világháború kitörése előtt
feleségével együtt kivándorolt az Amerikai Egyesült
Államokba, ahol tanári állást vállalt. Washingtonban
hunyt el, 1959-ben. Budapest 1944–45 évi ostroma
során több köztéri szobra (Madonnás 0-kilométerkő,
margitszigeti Erzsébet királyné-szobor) elpusztult. Az
esztergomi, a szécsényi és budapesti Sobieski emléktábla viszont szerencsére épségben vészelte át a háborút. Karakteres portré-érmei közül a Sobieski János lengyel királyról készített érme megérdemli a kiemelt figyelmet.
Prohászka László
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János Esterházy – człowiek z marmuru

Ż

ycia i działalności Jánosa Esterházyego
nie sposób rozpatrywać bez środkowoeuropejskiego kontekstu. Pół-Węgier, półPolak, urodzony na terenie dzisiejszej
Słowacji, głos mniejszości węgierskiej w
Czechosłowacji, a potem poseł w słowackim
parlamencie. Postać kontrowersyjna –
pośmiertnie odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a jednocześnie nadal persona non grata na Słowacji. Na hr.
Jánosa Esterházyego można jednak
patrzeć z szerszej perspektywy i uznać
go za symbol każdego Środkowoeuropejczyka uwikłanego w historię. Nie dziwi
więc fakt, iż pomniki i tablice pamiątkowe
poświęcone tej postaci znaleźć można na
terytorium całej Europy Środkowej. Warto
właśnie teraz, kiedy w XII dzielnicy Budapesztu w maju tego roku odsłonięto
niezwykle wymowny pomnik węgierskiego
polityka autorstwa Jánosa Nagya, Istvána
Troznaia i Jánosa Kampfla, pochylić się nad
mapą Europy Środkowej i poszukać na niej
pamiątek po Esterházym.
W roku 2005 w słowackim mieście Búč
(Búcs) znajdującym się 20 km od Štúrova
(Párkány) zostało, jako pierwsze na całym terytorium Słowacji, odsłonięte popiersie hrabiego
Esterházyego. Widnieje ono na tle nagiej
ściany więziennej. Jednym ze starszych pomników Esterházego jest popiersie autorstwa
Istvána Szabó jr. znajdujące się od roku 2007
w słowackim Kráľovskym Chlmecu (Királyhelmec) niedaleko Koszyc. Trzecim pomnikiem, który został odsłonięty w 2009 roku na
Słowacji w Vinicy (Ipolynyék) na granicy z
Węgrami, jest popiersie Esterházyego wykonane przez artystę rzeźbiarza Szilvesztra
Oláha. Dwa lata później pomnik Esterházyego
pojawił się również w Lučencu (Losonc), a w
Dunajskiej Stredzie (Dunaszerdahely) na ulicy
Głównej została w 2011 roku odsłonięta tablica
pamiątkowa poświęcona Esterházyemu, której
autorem jest György Lipcsey. Od listopada
2011 tablica pamiątkowa poświęcona Esterházyemu znajduje się również w
słowackim Komárnie, a od grudnia
2011 stoi tam także pomnik Esterházyego autorstwa Frigyesa Janzera.
Od 2011 roku tablicę pamiątkową
poświęconą Esterházyemu można
oglądać również w Veľkim Zálužiu
(Nyitraújlak) na Słowacji, gdzie Esterházy przyszedł na świat. W miejscowym kościele widnieje napis w trzech
językach: węgierskim „Az újlaki gróf
Esterházy család emlékére, mely
segítője és támogatója volt a község
lakosainak. Készült e föld szülöttje – a
kommunista rendszer áldozata –
Esterházy János képviselő születésének 110. évfordulóján”, polskim i
słowackim. Znajduje się tam także symboliczny grób hrabiego.

Koszyce
W marcu 2011 roku w Koszycach na Słowacji
przy ulicy Głównej 72 (Hlavná 72) w atrium
pałacu Csáky-Dessewffyego miało miejsce
odsłonięcie popiersia Esterházyego autorstwa
Györgyiego Lantosa. Pomnik stoi na terenie
prywatnym, a koszyckie władze zdystansowały
się od jego obecności w przestrzeni miasta.
Uderzające jest to, iż pod popiersiem Esterházyego, przedstawionego jako eleganckiego
arystokratę w garniturze, widnieje jedynie
numer więzienny 7832. Replika popiersia z
Koszyc znajduje się również od 2009 roku w
Lakitelek na Węgrzech.
W Czechach w morawskim mieście Mírov,
gdzie w więzieniu zmarł János Esterházy, od
1998 roku umieszczono tablicę pamiątkową w
kształcie symbolicznego grobu, upamiętnia-

Warszawa

jącą Esterházyego i jego działalność jako posła
w czeskim i słowackim parlamencie. Drugi
symboliczny grób znajduje się od 2011 roku na
terenie praskiego Cmentarza Motolskiego,
gdzie od roku 1965 w zbiorowym grobie
więźniów politycznych spoczywała urna z
prochami Esterházyego.
W Polsce popiersie Jánosa Esterházyego
można znaleźć przed kościołem bł.
Władysława z Gielniowa przy ul. Przy
Bażantarni 3 na warszawskim Ursynowie.
Zostało ono odsłonięte w czerwcu 2011
roku. Brązowe popiersie jest darem marszałka węgierskiego parlamentu László Kövéra,
autorem jest artysta rzeźbiarz János Blaskó.
Dwujęzyczna polsko-węgierska sentencja
widniejąca pod popiersiem głosi: „Naszym
symbolem jest krzyż – A mi jelunk a kereszt“
i nawiązuje do niezłomnej chrześcijańskiej
postawy hrabiego Esterházyego, który jako
jedyny w słowackim parlamencie protestował
przeciwko ustawie o przymusowym wysiedleniu Żydów z terytorium Słowacji, a także aktywnie pomagał polskim, żydowskim, słowackim
i czeskim uchodźcom podczas tragicznych lat
II wojny światowej.
Na Węgrzech również umieszczono wiele
pomników i tablic upamiętniających działalność
Esterházyego. W 1992 roku w 35. rocznicę
śmierci hrabiego odsłonięto w Budapeszcie na
ulicy Szép w V dzielnicy tablicę pamiątkową
mu poświęconą. Wykonali ją artyści Sándor
Horváth i János Nagy. Znajduje się ona na
fasadzie domu, w którym w latach 1941-1944
przebywał hrabia Esterházy podczas pobytów
w Budapeszcie. Pomnik Jánosa Esterházyego
można znaleźć w Tatabánya. Jego autorem
jest artysta rzeźbiarz László Péterfy. Pomnik
stojący w Parku Pokoju (Béke Park) został
odsłonięty w 2008 roku. W 2011 roku tablicę
pamiątkową ufundował także samorząd dzielnicy Újpest.
--------------------------------Jednak Esterházy nawet po śmierci nie może
zaznać spokoju. Niecałe dwa tygodnie po
odsłonięciu pomnika w Koszycach nieznani
sprawcy zdewastowali popiersie, oblewając je
czerwoną farbą. Można przyjąć, że w
sposób niezamierzony został podsumowany los węgierskiego polityka,
ponieważ cały pomnik zdawał się być
skąpany we krwi. Miejmy nadzieję, że
losy pomnika odsłoniętego niedawno w
Budapeszcie będą inne. Wydaje się on
być wyjątkowy. János Esterházy nie
został na nim przedstawiony jako arystokrata, poseł, dziedzic wielkich majątków, bohater, dyplomata, mąż stanu,
autorytet... Odziany jedynie w przykusy
płaszcz, bosy, wychudzony, zdaje się być
miotany wiatrem historii. Esterházy, pół
Węgier, pół Polak, cały Człowiek, szedł
pod wiatr, ale nigdy nie upadł. I właśnie tę
myśl doskonale oddaje ów niezwykły
pomnik.
Agnieszka Janiec-Nyitrai
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zytając powieści czy oglądając filmy historyczne, bywa, że ulegamy pokusie, by zetknąć się
bezpośrednio z opisywanymi miejscami, obiektami
architektonicznymi i poprzez wyobraźnię odczuć
atmosferę zdarzeń, które miały tam miejsce. Zdarza
się, że ślady przeszłości są w zasięgu ręki. Takim
zachowanym do dzisiaj świadkiem polsko-węgierskiej historii Beskidu Niskiego jest fragment traktu
węgierskiego pomiędzy Szklarami a Jaśliskami,
znany również jako „stara droga”. Interesujący nas
szlak handlowy przebiegający z południa na północ
(przez Przełęcz Beskid nad miejscowością
Czeremcha) działał od dawnych czasów, łącząc
południe Europy z basenem Morza Bałtyckiego. Dla
jego ochrony król Kazimierz Wielki dnia 28 stycznia
1366 r. lokował na prawie magdeburskim Hohenstadt (Wysokie Miasto), które z czasem przyjęło
nazwę Jaśliska.
Nasi przodkowie szybko zaobserwowali, że picie
do posiłków wina lepiej służy zdrowiu, ułatwiając
trawienie dań mięsnych, szczególnie z dziczyzny, w
które obfitowała kuchnia polska. Jakość wody pitnej
z powszechnie kopanych płytkich studniach
powierzchniowych pozostawiała wiele do życzenia.
Stąd też z Królestwa Węgierskiego, obejmującego
dawniej również tereny dzisiejszej Słowacji, płynęła
„rzeka wina”, a często trakt nazywano „winnym”.
Mówiło się w Polsce „nie masz wina nad Węgrzyna!”, a za czasów króla Stefana Batorego
sprowadzano licznymi drogami z Węgier ogółem
350 tys. hektolitrów wina. Poziom tej wymiany handlowej pozwalał rozwijać się miastom leżącym na
brzegu tej „rzeki” i stąd kwitły Jaśliska i Rymanów. Z
handlu winem czerpały zyski również Krosno, Jasło,
Nowy Żmigród i Dukla.
Jaśliska otoczone były murem obronnym z trzema bramami (nikłe ślady zachowały się w południowo-wschodniej części miasta), który oparł się w
1657 r. pustoszącym te tereny wojskom księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego.
Wędrówkę naszą rozpocznijmy w miejscowości
Szklary, gdzie obok tartaku wchodzimy na utwardzoną drogę polną i oto roztacza się przed nami panorama fragmentu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego z
Jaśliskami po środku. Po lewej stronie nad
Jaśliskami dominuje masyw Kamienia (859 m
n.p.m.), po prawej stronie nad miastem widoczna
jest góra Kamarka (630 m n.p.m.), skąd w średniowieczu dębowymi rurami płynęła woda pitna dla
miasta. Fragmenty rurociągu odkrywa się po dzień
dzisiejszy, a źródło nadal dostarcza wodę mieszkańcom Jaślisk. Głębiej na prawo od miasta widnieją
zalesione szczyty Ostrej (687 m n.p.m.) i Piotrusia
(727 m n.p.m.), pomiędzy którymi przebija się rzeka
Jasiołka, tworząc malowniczy przełom chroniony
rezerwatem przyrody Przełom Jasiołki.
Po przejściu ok. 2 km dochodzimy do kapliczki
„U Jana”. Kapliczka poświęcona jest św. Janowi
Nepomucenowi – patronowi od złej wody, dobrej
sławy i opiekunowi podróżnych. Pierwotny wygląd
kapliczki ulegał zmianie. Płaskie, dzikie kamienie
otynkowano i pobielono, a dach zastąpiony był
cementowym. W 2003 r. z inicjatywy jaśliskiej
społeczności odrestaurowano kapliczkę i zwieńczono czterospadowym, gontowym dachem. Po latach nieobecności powrócił na swoje miejsce patron,
pod postacią nowej rzeźby (stara spłonęła).
Przed powstaniem kapliczki na tutejszej górze
odbywało się palenie sobótek – obrzęd, który wrósł
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Wędrówki po węgierskim trakcie

Jaśliska i truskawkowe wino ...

„U Jana”
głęboko w tradycje ludu. Z miejscem tym związany
był również zwyczaj oprowadzania bydła dookoła
kapliczki, które prowadzono na sprzedaż do
Rymanowa. Stojąc w tym uroczym miejscu przy
dobrej widoczności, sięgać możemy wzrokiem w
stronę Bieszczadów oraz Słowacji.
Zejście ze szczytu wije się jarem – zjazd i podjazd musiał być trudny dla obładowanych towarem
wozów – ten sposób funkcjonuje w górach do dzisiaj. Po zejściu około pół kilometra, napotykamy u
podnóża góry kolejną kapliczkę zwaną „Na
Sołtystwie”. Z miejscem tym związana jest następująca legenda: Pastuchowie pasący na łąkach konie,
ujrzeli wielką jasność, która podążała od strony
Węgier (dziś Słowacji) na Jaśliska. To Matka Boska
z Humennego (jej wizerunek) uchodziła przed
prześladowaniami religijnymi na Słowacji. W miejscu
Jej odpoczynku – przed murami miasta – powstała
później kapliczka na tzw. Łamańcu. Matka Boska
poszła dalej, omijając miasto zachodnią stroną.
Przelatując nad tutejszym źródełkiem, pobłogosławiła je i odtąd woda w nim stała się cudowna, uzdrawiająca ludzi. Matka Boska dotarła do Starej Wsi
koło Brzozowa, gdzie do dzisiaj odbiera cześć.
Do kapliczki „Na Sołtystwie” odprowadzane były
procesjami z Jaślisk słowackie pielgrzymki, podążające do „swojej” Pani w Starej Wsi, by prosić Ją o
powrót. Po przejściu mostu na Jasiołce ostrym podejściem wchodzimy na teren dawnego miasteczka.
Jaśliska wraz z przyległą Posadą Jaśliską, stanowiły
wyspę polskiej ludności wśród łemkowskich wiosek.
Centrum Jaślisk zachowało się w założeniach średniowiecznych z czworobocznym rynkiem. Do niedawna stał tu ratusz, którego piwnice datuje się na
XVI w. Późniejsza, naziemna część ratusza została
rozebrana, a w jego miejsce powstał nowy obiekt.
Pod miastem istniał system podziemnych składów
winnych, oczekujący cierpliwie na swojego odkrywcę i badacza. Uwagę zwracają także zachowane

koło kościoła drewniane, dwutraktowe domy z podcieniami oraz jaśliski kościół. Wnętrze XVIII wiecznej
świątyni kryje obraz przedstawiający Matkę Boską z
Dzieciątkiem, zwaną „Jaśliską”. Istnieje hipoteza, że
obraz powstał na terenie Węgier w XV w. Historia
obeszła się srogo z Jaśliskami, które zostały
pozbawione praw miejskich w 1934 r. wskutek utraty
znaczenia gospodarczego, spowodowanego głównie przesunięciem traktu węgierskiego na Przełęcz
Dukielską – Barwinek. Jaśliska dzisiejsze posiadają
jednak nadal skarb, jakim jest atrakcyjność turystyczna oparta o zaciszny urok i bogactwo przyrody
chronione przez Jaśliski Park Krajobrazowy.
No i jeszcze jedna ciekawostka. To właśnie tu, w
Jaśliskach w 2008 roku nakręcono polsko-słowacki
komediodramat „Wino truskawkowe” w reżyserii
Dariusza Jabłońskiego, na motywach powieści
Andrzeja Stasiuka pt.: „Opowieści galicyjskie”.
Film wprowadza w magiczny świat prawdziwego
środka Europy. Miłość, zbrodnia, pokuta są tu naturalnymi składnikami życia, tak jak pory roku, odlatujące ptaki czy szum górskiego potoku. Główny
bohater, porzuca wielkomiejskie życie i przenosi się
na galicyjską prowincję, aby tam odnaleźć
wewnętrzny spokój i harmonię. Mała mieścina, w
jakiej się znalazł, rządzi się swoimi niezmiennymi
prawami. Komendant policji od lat jest tu ciągle ten
sam, mężczyźni przesiadują w knajpie nad kuflem
piwa, a w niedzielę wszyscy idą na mszę. Jest też
lokalna piękność, Słowaczka... no i zupełnie nadzwyczajna muzyka Michała Lorenca... tak nadzwyczajna, jak cała ta kraina leżąca na starym
węgierskim trakcie.
oprac. BB. Szadai
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egoroczna zima w Brisbane (od czerwca do
sierpnia) przyniosła nam trochę deszczu, co jest
nietypowe, bo z reguły bywa sucha. Deszcz padał
głównie w nocy, a dni były słoneczne i niezbyt
chłodne. Za to przyroda wyglądała świeżo i nie było
potrzeby podlewać ogrodu. Żywopłot otaczający dom
przerósł moje oczekiwania. Wprawdzie zrobiło się w
domu prywatniej, bo nikt mi nie zaglądał do okien, jednak musiałam z tym naturalnym płotem coś zrobić,
gdyż pnąc się w górę, zaczynał prześwitywać od dołu.
Przy pomocy sekatora i ręcznej piły, skróciłam go
własnoręcznie o połowę. Teraz z kolei mam do
usunięcia stertę gałęzi, które pewnie nie zmieszczą
się na jednej ciężarówce...
W prasie australijskiej wrześniowe wybory federalne
są jednym z głównych tematów politycznych.
Siódmego września pójdziemy do urn wyborczych i
zadecydujemy, czy obecnie rządząca Partia Pracy
utrzyma się przy władzy, czy też nie. Australijczycy
mają obowiązek głosowania, a jeśli się od niego
uchylą, płacą kary pieniężne.
Kolejnym ciekawym i aktualnym tematem w naszej
prasie jest wydane w lipcu zarządzenie obecnego
premiera Australii o odsyłaniu uchodźców przybywających do Australii łodziami (tzw. ‘boat people’), do
Papui Nowej Gwinei, gdzie będzie odbywał się proces
rozpatrywania ich podań o azyl i ewentualnego
osiedlenia w tym kraju. W codziennej prasie widnieje
na całą stronę ogłoszenie rządu adresowane głównie
do przemytników: ‘Jeśli przybędziesz tu łodzią bez
wizy, nie będziesz osiedlony w Australii’, a dla zainteresowanych podana jest strona internetowa:
www.australia.gov.au/novisa’.
‘Praca zabija większość australijskich weekendów i
pozbawia dzieci czasu spędzanego z rodzicami’ –
donoszą codzienne gazety. Australijczycy pracują w
weekendy trzy razy więcej, niż 20 lat temu – statystyki mówią, że 33% wszystkich pracujących spędza
sobotę lub niedzielę w pracy. Również więcej osób
pracuje w systemie zmianowym, np. w handlu.
W planie rozwojowym mojego miasta jest budowa
drugiego kasyna gry wraz z centrum rozrywki – rzekomo aby przyciągnąć turystów i biznes. W naszym
stanie Queensland jest obecnie, jak podaje prasa,
47500 automatów do gier hazardowych – liczba
porównywalna do całego pasa gier w Las Vegas.
Proponuje się również przedłużenie godzin otwarcia
klubów i hoteli oraz zwiększenie limitów stawek w
grach hazardowych. Jeśli te propozycje wejdą w życie
(jest prawie pewne, że już wkrótce to nastąpi), problem uzależnienia społeczeństwa od gier hazardowych
raczej się nie zmniejszy...
Główne place i mosty w Brisbane rozświetliły się na
niebiesko wieczorem 23 lipca, na cześć urodzin w
Londynie przyszłego następcy tronu. Wszystkie dzieci
urodzone w Queensland tego dnia, co mały książę,
czyli 22 lipca, otrzymają pamiątkowe medaliony, a te,
które urodzą się do końca bieżącego roku, otrzymają
pamiątkowe świadectwa urodzenia – tak podano w
prasie. Ciekawostką jest, że według czasu wschodnioaustralijskiego, książę urodził się nie po południu
22 lipca, ale dziewięć godzin później, czyli juz 23
lipca. ‘The Courier Mail’ – nasz stanowy dziennik w
dniu 23 lipca zamieścił na tytułowej stronie zdjęcie
księcia Williama z małżonką, na następnych pięciu
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stronach opis przygotowań do urodzin potomka
królewskiego, ale żadnej wiadomości o nowo narodzonym... widać wiadomość dotarła do redakcji już po
zamknięciu numeru. Ta sama poranna gazeta z 24 lipca
przyniosła wiadomość, że urodził się chłopiec, natomiast
pierwsze zdjęcie niemowlęcia z matką ukazało się w
‘The Courier Mail’ dopiero 25 lipca. Na imię dziecka, jak
wiadomo, wszyscy czekaliśmy następnych kilka dni. A
więc dozowano nam to, jak by nie patrzeć, historyczne
wydarzenie w odcinkach.
Od 1 sierpnia bieżącego roku po ścieżkach dla
pieszych oraz rowerowych w Brisbane mogą jeździć
‘Segways’, czyli dwukołowe, jednoosobowe, samobalansujące pojazdy na baterię elektryczną. Maksymalna
ich prędkość wynosi 20 km/h, ale dozwolona u nas prędkość jest ograniczona do 12 km/h. Minimalny wiek
użytkownika jest 12 lat, wszystkich obowiązuje kask na
głowie, podobnie jak w przypadku rowerów. Segways,
jak sądzę, nie staną się jednak zbyt szybko popularne,
ze względu na wysoką cenę – przeszło dziesięć tysięcy
dolarów! Za tę sumę można kupić u nas całkiem porządny, używany samochód.
Środa, 14 sierpnia, była w Brisbane dniem wolnym od
pracy. Okazją do tego wolnego była największa doroczna impreza w Queensland – tzw. Ekka, czyli wystawa
promująca rozwój stanowego rolnictwa i przemysłu.
Pierwsza tego typu wystawa miała miejsce w 1876 roku.
Odwiedziło ją wówczas 17.000 osób, a Brisbane w tamtym czasie liczyło 22.000 mieszkańców. Dziś odwiedza
tę wystawę co roku średnio pół miliona osób, a Brisbane
‘urosło’ do przeszło dwóch milionów.
Miejscowa biblioteka dzielnicowa, w której od lat za
darmo wypożyczam książki i filmy, zostanie wkrótce
zmodernizowana. Chwała władzom za tę decyzję, ale
obawiam się, że w przyszłości, jak wszystkie inne biblioteki, zostanie ona ‘usprawniona’ i pozbawiona personelu, zanim zniknie ostatecznie z pola widzenia. Może
jednak nie będzie to już moim zmartwieniem, a tylko normalną rzeczywistością następnego pokolenia, które i tak
już nie czyta papierowych książek.
Wybrałam się wczoraj do wypożyczalni filmów, a tam
– wyprzedaż wszystkiego, z powodu likwidacji. Zamiast
wypożyczalni z obsługą, będzie można niedługo
wypożyczać filmy wyłącznie z automatu...
Banki już swoje zrobiły – wolą, żeby do nich nie przychodzić, raczej załatwiać transakcje przez Internet lub
telefon. Jestem jak najbardziej za postępem, ale mimo
wszystko wolę kontakt z człowiekiem, niż z automatem.
Nawet przez telefon.
Ciekawa jestem, kiedy nasi poczciwi listonosze, tak jak
kiedyś roznosiciele mleka, ‘wyjdą z mody’, bo przecież
ich też kiedyś musi zastąpić jakieś automatyczne
rozwiązanie dystrybucji przesyłek pocztowych...
Ciepłe, popołudniowe słońce zaprasza do ogrodu –
zaraz skończę pisanie, wyjdę z domu, przestanę myśleć
o automatycznych rozwiązaniach i zacznę ręcznie
porządkować górę gałęzi z obciętego żywopłotu. ‘Jak ja
sobie z nimi poradzę, jak poobcinam na drobne kawałki,
jak wywiozę? – głowię się... Kookaburry, moje ulubione
ptaki, w pobliskim parku ‘śmieją się’ do rozpuku, a ja
interpretuję ten ich śmiech/śpiew jako odpowiedź na mój
dylemat: ‘żebyśmy tylko takie problemy miały!’
Maria Agoston
Brisbane, Australia
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Ambasada Rzeczpospolitej
Polskiej w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: 413-8200
Referat Konsularny
Ambasady RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: 413-8206 i 413-8208
Ogólnokrajowy Samorząd
Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-1798

Stołeczny Samorząd Polski
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
tel.: 332-1979 fax: 302-5116

Polska Parafia Persolnalna na Węgrzech
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: 431-8414
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
im. J. Bema na Węgrzech
i Oddział POKO
1051 Budapest, Nádor u. 34. II. p.
tel.: 311-0216 tel./fax: 312-8204
www.bem.hu

Stowarzyszenie Katolików Polskich
na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski i Oddział POKO
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel./fax: 262-6908
Ogólnokrajowa Szkoła Polska
na Węgrzech przy OSP
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 261-2748
Muzeum i Archiwum
Węgierskiej Polonii przy OSP
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel./fax: 260-8023

Instytut Polski w Budapeszcie
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
tel.: 311-5856 fax: 331-0341

Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. S. Petőfiego
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
1025 Budapeszt, Törökvész út 15.
tel./fax: 326-8306

Polskie Przedstawicielstwo Turystyczne
Oddział w Budapeszcie
1075 Budapest, Károly krt. 11.
tel. 269-7809
Polska Redakcja radiowa MTVA
1800 Budapest, Bródy S. 3-5
„Magazyn Polski” – emisja
w każdą sobotę (13.30-14.00)
MR4 (fale średnie 873 i 1188 kHz)
oraz z: www.radio.hu
Polonijna strona internetowa:
www.polonia.hu
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INFORMACJE KONSULARNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadawanie pytań

Referat ds. Konsularnych uprzejmie informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS) udostępnił w
formie elektronicznej
możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w
sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających
koordynacji unijnej i bilateralnej.
Osoby pragnące uzyskać informacje o swoich rentach lub
emeryturach naliczanych za okres przepracowany w Polsce
lub zamierzające wyjaśnić ewentualne nieścisłości dotyczące renty lub emerytury przekazywanej z Polski na
Węgry mogą kontaktować się z ZUS w Tarnowie.

ZUS Oddział w Tarnowie Wydział Rent Zagranicznych
ul. Sienkiewicza 77
33 - 300 Tarnów
Tel.: 0048 – 14 – 632 75 69
E – mail: WRUMIITARNOW@zus.pl
Można pisać w języku węgierskim! Dodatkowo
Na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl umożliwiono osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą
wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dot. zasad
nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania
wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy
ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkows-

kich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę
łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym
transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa
zamieszkania).
Skorzystać z serwisu może każdy, kto zarejestruje się na
profilu (konieczne jest podanie daty urodzenia, imienia i
nazwiska, adresu e-mail) lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie
skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na
wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.
Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego
zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski
spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii
oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym.
Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do
osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii,
lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe
skierowanie pytania do właściwej jednostki ZUS.
Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranego
oddziału ZUS, który zajmuje się rozpatrywaniem złożonego
wniosku w celu uzyskania informacji, na jakim etapie jest
sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.
Referat ds. Konsularnych nie pośredniczy w kontaktach
z ZUS w Tarnowie.

ODESZLI OD NAS

15 czerwca 2013 r. w Polsce w wypadku samochodowym zginął tragicznie Władysław Cichalewski – wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech, inicjator założenia i pierwszy prezes Klubu Polonia w Székesfehérvár.
23 czerwca w Budapeszcie po ciężkiej chorobie zmarł wieloletni, oddany członek PSK im. J. Bema na
Węgrzech, w l. 1985-1988 sekretarz stowarzyszenia – Mátyás Biró.

11 sierpnia w Budapeszcie w wieku 81 lat odszedł od nas członek naszej polonijnej
społeczności Ryszard Matynkowski.
Cześć Ich Pamięci!
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków
otrzymanych od MSZ RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”

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

Redaguje Kolegium w składzie / szerkesztik:
redaktor naczelna / főszerkesztő
BOŻENA BOGDAŃSKA-SZADAI
redaktor węgierski / magyar szerkesztő
ANDRÁS BENZA-ROMANOWSKI ASZTALOS
sekretarz redakcji / olvasó szerkesztő
MAGDALENA RAJTAR-SZABÓ
redaktor graficzny / grafikai szerkesztő
DUKAY BARNA
stali współpracownicy / főmunkatársak
MARIA ÁGOSTON, SÁRKÖZI EDIT,
SZALAI ATTILA, TROJAN TÜNDE
współzałożyciel pisma, redaktor /
a lap egyik alapító szerkesztője:
JERZY KOCHANOWSKI

Adres / szerkesztőség címe:
1051 Budapest, V. Nádor u. 34.,
Tel. + 36 1 3110216
e-mail: glospolonii@bem.hu
ISSN 1219-7998

SERIART Nyomdaipari Stúdió Kft.

