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Ludzie i zdarzeniaKronika Krakowska

ŚRODA, 8 LUTEGO 2012

DZIŚ – 8 LUTEGO 
W ŚRODĘ
» Seans z Maluszkiem–projekcja
filmu„ListydoM”,godz.10,Kino
StudyjneSfinks(os.Górali5).Se-
anseskierowanesądorodziców
małychdzieci.» Warsztaty two-
rzenia biżuteriidlapoczątkują-
cych–godz.17.30,DomKultury
„Podgórze”(ul.Sokolska13).
» Koncert „Poezja i muzyka pol-
ska”wwykonaniu:EwyDiczuk-
Kozioł–sopran,MariiGuzik–forte-
pian,AnnyRamzy-Kozioł–recyta-
cja,godz.18,DomKultury„Podgó-
rze”(ul.Sokolska13).» Wyprawy
do Książkolandii–lekcjebiblio-
tecznedlagrup„0”,godz.11,wBib-
lioteceKlubuKuźnia(os.Złotego
Wieku14).» „Natan Gross i jego
filmy”–wieczórwspomnień
zudziałemJerzegoRidanaoraz
pokazfilmupt.„NatanGross–Tan-
go”ifragmentówfilmupt.„Nasze
dzieci”wreżyseriiNatanaGrossa
(1948r.,zezbiorówsynaYaakova
GrossazTel-Avivu),godz.18,Cen-
trumKulturyŻydowskiej (ulica
Meiselsa17).

JUTRO – 9 LUTEGO 
W CZWARTEK
» Co łączy Łódź i Detroit?–pre-
mierafilmu„AftertheFactory”,
godz.18,GaleriaSztukiWspół-
czesnejBunkierSztuki (pl.Szcze-
pański3a).» Kinowa Strefa Re-
laksu,godz.17i19,GaleriaSolvay
Park(ul.Zakopiańska105).Wstęp
bezpłatny.» „My którzy przeżyli-
śmy”–filmdokumentalnywreży-
seriiNatanaGrossa,zudziałemIdy
Kamińskiej,JudithBerg,KetiEf-
ran(1947r.,wjęzykujidisz,polski
lektor),zezbiorówYaakovaGros-
sa,godz.18,CentrumKulturyŻy-
dowskiej (ul.Meiselsa17).» Cykl
„Dziecko w rodzinie i w szkole”
– rozwódrodziców;jakzadbać
odobrodzieci.Wykładpsycholog
MariiApanasowicz,godz.18,sala
203NowohuckiegoCentrumKul-
tury(pl.Centralny).Wstępwolny.

(J.ŚW)

WARTOWIEDZIEĆ

W
lutym1938 roku, 74
lata temu,wKrako-
wie uroczyście po-

dejmowano składającegowi-
zytęwPolsce regentaWęgier
admirałaMiklosaHorty’ego.
Przywódca sojuszniczych

Węgier przyjechał doKrako-
wapociągiemwsobotę, 5 lute-
go. Towarzyszyłamu liczna
świta,w tymminister spraw
zagranicznych oraz syn Istvan
Horty.Wchwiliwjazdupocią-
gunakrakowski dworzec
o godz. 9.30 zabrzmiały dźwię-
kiwęgierskiegohymnupań-
stwowego. Po chwili zwagonu
wyłonił się regentHorty ubra-
nywczarny admiralskimun-
dur szamerowany złotem,
a towarzyszyłmu szef domu
wojskowego gen.Keresztes-
Fischerwgalowymmundurze
generała huzarów.Wsali re-
cepcyjnej dworca dostojnego
gościa powitali prezydentRP
IgnacyMościcki,marszałek
EdwardRydz-Śmigły,mini-

strowie: Józef Beck,Wojciech
Świętosławski, AntoniRo-
man,MarianZyndramKoś-
ciałkowski oraz delegacjewoj-
skowe. Zkolei przed dworcem
dogościa podeszła dziewczyn-
kawstroju krakowskim,wrę-
czyłamuwiązankękwiatów
iwygłosiła okolicznościowy
wierszyk. Regent przeszedł
do samochoduwśród szpaleru
dzieci sypiącychmupodnogi
kwiaty…
Po ceremonii na dworcu ca-

ły orszakudał się naWawel.
Podrodze zatrzymano się
wBarbakanie,wktórymre-
genta przywitaływładzemia-
sta, a prezydentKaplickiwy-
głosił stosowneprzemówie-
nie. –RaczWaszaWysokość
w symbolu chleba i soli wi-
dzieć i odczuć tewłaśnie gorą-
ce uczucia, jakiewuroczy-
stymdniu dzisiejszymprzeni-
kają serca obywateli Krakowa
–mówiłKaplicki.
Przejazdulicamimiasta

odbywał sięwśród entuzja-
stycznych okrzykówna cześć
węgierskiego przywódcy.

Wkatedrzewawelskiej, uwej-
ścia doktórej gościa powitał
kard. Sapieha, regent złożył
dwapięknewieńce u trumien
marszałka Józefa Piłsudskie-
go i króla StefanaBatorego.
Popołudnie zostało prze-

znaczonenawymianę oficjal-
nychwizyt.Wieczoremzaś
Hortywziął udziałwwielkim
raucie naZamkuWawelskim,
wydanymna jego cześć przez
prezydentaMościckiego.
Wraucie uczestniczyło osiem-
set osób. Regent uhonorował
marszałka Śmigłego-Rydza
węgierskimKrzyżemZasługi.
Z kolei prezydent IgnacyMoś-
cicki odznaczyłministra
sprawzagranicznychWęgier
KolomanaKanyęOrderem
OrłaBiałego.
Następnego dnia –w nie-

dzielę, 6 lutego – odbyło się
pożegnanie odjeżdżającego
doWarszawy regenta. Punk-
tualnie o godz. 9.30węgierski
gośćw towarzystwie prezy-
denta IgnacegoMościckiego
opuścił apartamenty naWa-
welu. Gdy obydwaj dostojnicy

pojawili się w zamkowej bra-
mie, orkiestra batalionu ho-
norowego odegrała hymnwę-
gierski, a żołnierze sprezen-
towali broń. Po złożeniu ra-
portu przez dowódcę
przywódcy przeszli przed
frontem pododdziału, a na-
stępnie zajęli miejsca
w otwartym samochodzie.
ZWawelu orszak „pośród en-
tuzjastycznych owacyj tłu-
mówpubliczności” ruszył
drogą królewskąwkierunku
dworca kolejowego.

Nadworcu przybycia re-
genta i prezydenta oczekiwali
członkowie rządu, generało-
wie, przedstawiciele posel-
stwawęgierskiego, reprezen-
tancimiejscowychwładz, de-
legacje PolskiejAkademii
Umiejętności iwyższych
uczelniKrakowa, prezydium
TowarzystwaPolsko-Węgier-
skiego, konsulwęgierski
wKrakowie, członkowie
władzmiasta, przedstawiciele
stowarzyszeń, organizacji
i związków.Nakilkaminut

przed przybyciemdostojnych
gości na peronie pojawił się
marszałekRydz-Śmigływ to-
warzystwieministra spraw
wojskowychgen. Tadeusza
Kasprzyckiego.
Wmomencie pojawienia

się Horty’ego i Mościckiego
orkiestra odegrała hymn
węgierski, a kompania ho-
norowa sprezentowała broń.
Regent przywitał się z obec-
nymi na miejscu członkami
rządu, a następnie przeszedł
przed frontem żołnierzy.
Po tym prezydent Mościcki
i marszałek Rydz-Śmigły od-
prowadzili go do salonki, sa-
mi zaś, razem z członkami
rządu i generalicją, udali się
do pociągu prezydenckiego.
Tam, po pożegnaniu się
z miejscowymi władzami,
przy dźwiękach hymnu po-
ciąg ruszył doWarszawy.
Piętnaście minut później
po raz kolejny zabrzmiały
dźwięki węgierskiego hym-
nu narodowego, kompania
honorowa sprezentowała
broń, a pociąg z regentem
ruszył powoli w kierunku
Warszawy. Tammiała się
odbyć druga część wizyty
węgierskiego gościa.

Kwiaty pod nogami regenta
HISTORIAKRAKOWA

PAWEŁ STACHNIK

Beata Ślifierz studiowała
w Melbourne School of Art,
i tamuzyskała dyplomwdzie-
dzinie sztukwizualnych.Upra-
wia malarstwo i grafikę. Wy-
stawia głównie wAustralii.
Wystawę w galerii Domu

Polonii zatytułowała „Okno
w przeszłość. Powroty”.
Przeszłość pojawia się często
w tytułach jej prezentacji in-
dywidualnych; w galerii Art-
holeswMelbournewystawia-
ła „Taniec z przeszłością”,
w innej galerii wykorzystała
część tytułu obecnej wystawy
– „Okno w przeszłość”. O ja-
kiej przeszłości mówi z upo-
rem artystka? Jak głęboko
chce i potrafi sięgnąć dowłas-
nychkorzeni,mieszkającod lat
wkraju, gdzie „korzenna”kul-

tura jestwyrazista i –dlaprzy-
byszów–zdecydowanie atrak-
cyjna?
Tym, co dostrzeżemy na-

tychmiast, na pierwszy rzut
oka nawystawione prace, jest
dekoracyjność sztuki Beaty
Ślifierz. W pracach, mocno
zbliżających się do abstrakcji,
artystka dąży do osiągnięcia
harmonii formy i koloru – tak,
aby całośćbyłanieagresywna,
nie męcząca nadmiarem eks-
presji. To też warto docenić
– jakkażdygestartystywstro-
nę widza.
Powroty... Wpatrując się

w wystawione prace (malar-
skie i graficzne), znajdziemy
odniesienia domotywów z lu-
dowych wycinanek, swojskie
akcenty zdobnicze wplecione
w tkankę malarską. Nie ma
w tym nic z natrętnego cyto-
wania, z epatowaniaupozowa-
nąnostalgią.BeataŚlifierz się-
gapoznaki i kolory roztropnie
i z kulturą.

SZTUKA.Wgalerii DomuPo-
lonii (RynekGłówny 14) gości
polska artystka z antypodów.
Beata Ślifierz urodziła się
wPolsce, ale studia artystycz-
ne odbywaławAustralii.

BeataŚlifierzwDomuPolonii

(AN)

Chcą pokonać na rowerach góry
oraz własne słabości

KarolKleszyk(absolwentAka-
demii Ignatianum)wrazzSzy-
monem Świrtą (absolwentem
Wydziału Lekarskiego Colle-
giumMedicumUJ) chcąnaro-
werachprzejechaćgórskiepas-
moSierraNevadawpołudnio-
wejHiszpanii (przy dobrej po-
godzie widać z niego
afrykańskiegóryAtlas).Sątam
najwyższe w Europie podjaz-
dyrowerowe,wtymliczącypo-
nad 3400 metrów n.p.m. Pico
delVeleta.Towarzyszyć imbę-
dzieniepełnosprawnastudent-
ka psychologii z Krakowa
KarinaJasińska.Karinapoura-
ziewszkoleśredniej jestspara-
liżowanaodpasawdół, alenie
poddaje się, jest aktywna, ma
pasję i marzenia. Krakowska

trójkawkwietniupoleci samo-
lotemdoHiszpanii, a tamprze-
siądzie się na rowery i przez
dwa tygodnie jeździć będzie
po górach Grenady. Chłopcy
używać będą specjalnych ro-
werówgórskichzprzyczepka-
minaekwipunek, aKarinapo-
jedziena tzw.handbike’u, czy-
li rowerze napędzanym ręka-
mi. Cała trasa będzie liczyć
ponad tysiąc kilometrów.
–Jesteśmynaetapiegroma-

dzenia pieniędzy na rower dla
Kariny.Musionzostaćspecjal-
nie zbudowany (dokładnie
podjejwymiary) iodpowiednio
wyprofilowany. Koszt takiego
roweru to około 15 tysięcy zło-
tych.Negocjacjez firmąprodu-
kującą takie modele prowadzi
wspomagająca nas Fundacja
Bariera z Krakowa. Szukamy
też sponsorów na jego zakup
– mówi pomysłodawca wyjaz-
du Karol Kleszyk. – Karina to
bardzoenergicznadziewczyna,
która cały czas podejmuje ja-

kieśdziałania.Napewnopora-
dzisobieteżztąwyprawą.Opie-
kę zapewni Szymon, który jest
lekarzem. Choć wyjechanie
podtakwysokiegóry, jakienas
tam czekają, na pewno nie bę-
dzie łatwe – dodaje.
Karol jest doświadczonym

podróżnikiem – rowerzystą.
Na rowerze przejechał m.in.
trasę z Austrii przez Albanię
naWęgry (2,3 tys. km) i trasę
Bielsko-Biała –Wenecja–Mar-
sylia–Praga–JeleniaGóra (3,7
tys. km). Razem z kolegą, stu-
dentem AGH Piotrem Waks-
mundzkim,wciągusiedemna-
stu dni pokonali na rowerach
słynną mongolską pustynię
Gobi. W ubiegłym roku Karol
jeździł rowerem po liczącym
ponad 6 tys.metrówwysokoś-
ci południowoamerykańskim
wulkanieAucanquilcha, a tak-
żeponajbardziej suchejpusty-
ni świata – Atacamie. W wy-
jeździe towarzyszyłmuPaweł
Król, niewidomystudent II ro-
ku filologiihiszpańskiejnaUni-
wersytecie Pedagogicznym
wKrakowieorazwspomniany
wcześniejSzymonŚwirta.Wy-
prawa, mimo wielu kłopotów
i niespodzianek, zakończyła
siępomyślnie.TerazcelemKa-
rola i jego przyjaciół będą gó-
ry Hiszpanii.
Nawyprawęmłodych ludzi

z Krakowa można oddać głos
worganizowanymprzez firmę
Alpinus Memoriale im. Piotra
Morawskiego na najbardziej
interesująceprojektypoznaw-
cze,wspinaczkowe,narciarskie
lub podróżnicze. Zwycięski
projekt zostanie sfinansowany
przezorganizatorów.Głosować
można pod adresem interne-
towym www.alpinus-miejod-
wage.pl/494.

TURYSTYKA. Trojemło-
dych ludzi zKrakowawyruszy
wkwietniu nawyprawędoHi-
szpanii. Zamierzają na rowe-
rachpokonaćnajwyższepod-
jazdywEuropie.

Samochódz regentemwjeżdżadoBarbakanu
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Okna w przeszłość,
czyli powroty

WubiegłymrokuKarolKleszyk jeździł rowerempopustyniAtacama

F
O
T
.A
R
C
H
W
IU
M
P
R
Y
W
A
T
N
E

F
O
T
.A
R
C
H
IW
U
M


