
 

Aktywni członkowie PNKV  

ARLETA HUDAK 

Polska społeczność w Niderlandach jest dość obszerna i zróżnicowana. Wśród niej wielu 

utalentowanych ludzi sztuki i biznesu. Jednak w aktywnym życiu społecznym niezbyt widoczna. 

PNKV stara się tę widoczność poprawić. W tym celu nie tylko przedstawiamy regularnie ludzi 

sukcesu, ale także zachęcamy innych do aktywnego udziału. Na jeden z naszych ostatnich apeli 

odpowiedziało kilka osób. Wśród nich Arleta Hudak, która chętnie wesprze nas w różnych 

działalnościach. Współpracownicy PNKV działają na zasadzie wolontariatu, a jak wiadomo, do 

tego potrzebna jest wewnętrzna motywacja i czas. Arleta wydaje się posiadać obie te cechy.  

Arleta pochodzi z Nowej Soli w okolicach Zielonej Góry w Polsce. Obecnie mieszka w Capelle 

a/d IJssel. Do Holandii przybyła w 2009 roku. Zmusiła ją do tego trudna sytuacja osobista i 

materialna. Arleta pracowała w Polsce w handlu. Prowadziła sklep i jak sama mówi: „Mam 

energię i zdolności organizacyjne i chciałabym je wykorzystać dla dobra nas wszystkich”.  

Arleta ma także zainteresowania w kierunku sztuki wizualnej, choć sama nie uważa siebie za artystkę. Jakiś czas po przyjeździe 

do Holandii doświadczyła jeszcze jedenj tragedii. Jej syn zginał w Polsce w wypadku samochodowym. Żeby zagłuszyć ból po tej 

stracie uciekła w świat obrazów i słów. Postanowiła doszkolić się w tej dziedzinie. Brała lekcje fotografii i malarstwa na 

Volksuniversiteit w Rotterdamie. Fotografia, malarstwo, poezja i muzyka klasyczna interesowały ją już od dziecka, ale nie 

odważyła się nigdy zrobić z tego swojego zawodu. Powtarza skromnie cytat Marka Denmana „Bóg tworzy piękno, mój aparat i ja 

jesteśmy świadkami”.  

Chętnie wystawia swoje prace na wielu konkursach w Holandii i za granicą. Lista jest długa. Jej prace wystawiane były w wielu 

galeriach, od Bukaresztu do Wietnamu i Nowego Jorku. Jej fotografie ukazują się także w Digital Camera Magazine. O tym, że 

Arleta jest aktywna świadczy fakt, iż należy ona do wielu klubów fotograficznych, artystycznych i poetyckich. Jej ulubionym 

obiektem fotograficznym jest przyroda i architektura 

.   


