
Redactioneel 

Stanislaw Lem zei ooit in een gesprek met een journalist: "Ik heb de toekomst gezien". Met een beetje goede wil zou 

men hem zelfs kunnen geloven, aangezien sommige systemen en procedures thans werken volgens soortgelijke 

beginselen als die welke Lem beschreef (p. 14). Zijn visionaire gedachte vond vele fans in de wereld. In Polen werd hij 

aanvankelijk niet erg serieus genomen, maar ook dat is veranderd. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het jaar van 

Stanisław Lem. De Poolse ambassadeur in Den Haag en de Poolse sectie van Levende Talen organiseerden een 

vertaalwedstrijd voor een fragment van Lem's korte verhaal "Het sprookje van koning Murdas".  

We vierden het 40-jarig bestaan van PNKV met de Anthologie van Poolse artiesten in Nederland in 2020, en dit jaar met 

een grote tentoonstelling van hun werk in Deventer (p. 8). De tentoonstelling duurde 3 weken en werd daarna met 2 

weken verlengd wegens grote belangstelling. Nederlanders die Polen een warm hart toedragen (blz. 10) zijn mensen die 

zich zeer verdienstelijk maken voor de bevordering van Polen en de Poolse cultuur. Wij schrijven in dit nummer 

uitvoerig over hun uiteenlopende en langdurige activiteiten.  

Nederlanders zijn niet altijd vriendelijk geweest voor de Poolse belangen (blz. 27). Hoe het vroeger was, is ook te vinden 

op de bladzijden van dit kwartaalblad.  

Reizen naar het buitenland is moeilijk en soms zelfs onmogelijk in de huidige covidiaanse realiteit. Lex Veldhoen, die 

graag in Polen reist en schrijft over interessante, minder bekende plaatsen, ging deze keer naar "klein Polen", als je 

Meterik en omgeving in Limburg zo mag noemen (p. 28). Er werken daar veel Polen, die een compacte, maar 

eïntegreerde gemeenschap vormen met alle materiële en geestelijke behoeften en helaas, ook woonwagens.  

Het lwven in het buitenland is niet gemakkelijk en voor sommigen zelfs tragisch (blz. 16).  

Veel mensen gaan met Kerstmis naar hun familie in Polen. Lech Osuchowski schrijft op amusante wijze over dergelijke 

reizen (blz. 35) en Ewa Słupińska introduceert in de Poolse kerststemming degenen die in Holland verbleven (blz. 34). 

Namens de redactie wens ik u Prettige Kerstdagen en het allerbeste in het nieuwe jaar. 
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