
Legális graffiti 

 

 Minden egy e-maillel kezdődött, és egy felejthetetlen délutánná változott pár pillanat 

alatt. Január végén a krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia Festészet karáról. 

A Wacław Felczak Alapítvány pályázati kiírása a magyar és lengyel fiatalok alkotó 

együttlétét és egymás kultúrájának mélyebb megismerését tűzte ki célul.  

 A Krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia Festészet karáról köszönthettük az 

V. számú rajzcsoport tagjait. Piotr Korzeniowski professzor, a csoport vezetője és Kamil 

Kuzko adjunktus válogatták össze a kiállításuk részeit, amit „Puzzle” címmel lehetett 

megtekinteni a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Mellettük három további diákjuk 

vett részt a több napos programban, Weronika Adamska, Kinga Burek és Krzysztof Grzybacz. 

A kiállítás során 23 művész kiemelkedő munkáját tekinthették meg a látogatók. Személyes 

kérésük volt, hogy megismerkedhessenek egy magyarországi művészeti középiskola 

mindennapjaival, és nagyon szívesen tartanának a diákok számára egy bemutatkozó 

workshopot.  

Mi, az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai pedig 

egy élménydús délutánban részesülhettünk, amit előre is izgatottan vártunk. Az ismerkedő 

kézfogásokat követően a rajztermet betöltötte Kamil hangja, aki képekkel mutatta be, hogy 

számára mit is jelent maga a graffiti. Tömérdek új információt hallva kísérhettük végig Kamil 

életútjának történetét, ahol bemutatta többek között régebbi illegális munkái mellett a mai 

napig fennmaradó emeletes ház nagyságú művészi alkotásait. Inspiráló és humoros tanácsait 

követően kezdetét vette a tanulók által várt pillanata a napnak, a 11.A osztály tanulói közül 

valaki már szinte tapasztaltan állt a falak elé és alkotott, többek viszont bizonytalanul és jó 

tanácsokat várva kezdtek neki a munkáknak. Bár a késő délutánig elhúzódó program 

kimerítően hatott az alkotókra, senki sem volt képes letenni kezéből a különböző színű 

festékszórókat. Egy ilyen idegen technika megismerése a fiatalok számára teljesen új utakat 

nyitott meg, és megtanította őket arra, hogy még ha nem is biztosak abban, hogy hogyan fog 

mutatni, merjenek alkotni, és ne féljenek mások reakciójától, mert az számít igazán, amit ők 

gondolnak legbelül. Sajnos ennek a napnak is véget kellett érnie, mégis mindenki valami 

hasznosat vihetett magával, és hálásan tekintünk vissza ezekre a pillanatokra később is. Az 

már csak hab a tortán, hogy „megrongálhattuk” az iskola falát. A munkák az iskolánk 

gimnáziumi részlegén tekinthetőek meg. 

 Itt tartózkodásuk alatt megmutatták nekik városunk környékének kihagyhatatlan 

látnivalóit is, mellette pedig Pál Katja műtermét is meglátogatták. Országunk elnyerte a 

tetszésüket. Könnyes búcsút intve hagyták el hazánkat, és mi is visszatérésüket remélve 

köszöntük meg nekik, hogy velünk voltak.  

 „Polak, Wegier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba zwawi, niech 

im pan bóg blogoslawi!”. 

 Ahogy a mondás is tartja: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát, 

vitéz, s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre!”  

Védi Kata és Takács Fanni 11.A 

Zalaegerszegi Ady Endre Ált. Iskola, Gimn. és AMI 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


