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Wystąpienie rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowych Węgier podczas 
spotkania z Polonią i delegacją Komisji Łącznóści z Polonią i Polakami Sejmu RP odbytego 
w dniu 31 stycznia 2018r. w siedzibie parlamentu RW. 

Drodzy Rodacy! 

Na dzisiejszym spotkaniu pragnę przedstawić Państwu swoją działalność na funkcji rzecznika 
mniejszości polskiej w węgierskim Parlamencie - to wszystko, czego dokonałam podczas 
ostatnich czterech lat, oraz to nad czym obecnie pracuję. Chciałabym też przedstawić moje 
plany na przyszłość. 

Na początek proszę pozwolić, że powiem kilka słów na temat pracy rzecznika. 

Na pozór można by pomyśleć, że pełnienie funkcji rzecznika to w pewnym sensie jakaś  
nagroda. Tak jednak nie jest, jeżeli traktujemy to wyzwanie z należytą powagą. Zadania 
rzecznika nie ograniczają się wyłącznie do spraw mniejszości narodowych, dotyczą także 
kontaktów bilateralnych między naszymi państwami. 

Rzecznik właściwie sam wytycza zakres swojej działalności i wypełnia ją treścią. Ja od 
początku starałam się wykonywać swoje zadania sumiennie, aktywnie i z pożytkiem dla 
naszej społeczności. Przy takim podejściu można powiedzieć, że działalność rzecznika 
wymaga naprawdę dużo czasu i energii. 

Ja swoją pracę wykonywałam zgodnie z dobrze przemyślaną koncepcją. 

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie brałam udział w tworzeniu i 
pielęgnowaniu kontaktów polsko – węgierskich i kontynuowałam działalność na ich rzecz 
jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema, a także jako 
przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech.  

Dzięki temu posiadłam odpowiednie informacje oraz doświadczenie do dalszej pracy i 
realizacji wytyczonych celów. 

Moje plany dotyczyły czterech kręgów tematycznych: 

1. Pierwszy: Reprezentowanie interesów Polonii węgierskiej na Węgrzech i w Polsce. 
 

2. Zacieśnianie i pielęgnacja kontaktów polsko – węgierskich. 
 

3. Wzmacnianie kontaktów kościelnych, szczególnie w kręgach młodzieży 
chrześcijańskiej. 
 

4. Nauczanie języka polskiego młodzieży, udział młodzieży w wydarzeniach 
sportowych, wzmacnianie kontaktów krajów wyszehradzkich. 
 

Odnośnie pierwszego punktu: Uważam, że Polonię na Węgrzech mogłam i mogę wspierać 
jako członek  podkomisji budżetowej komisji narodowościowej w Parlamencie, co roku 
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staram się, aby polskie samorządy narodowościowe  i polskie organizacje cywilne 
otrzymywały coraz większe środki finansowe na swoją działalność. Budżet przenaczony dla 
nich wzrastał co roku. 

 

W stosunku do 2014 roku środki finansowe wzrosły: 

Dla samorządów ogólnokrajowych o 40%, dla miejscowych o 250%, a dotacje ministerialne 
na zadania kulturalne o 100%.  

Dotacje dla organizacji cywilnych wzrosły dwa i pół raza, a dotacje przeznaczone na kolonie 
dla dzieci wzrosły trzynastokronie.   

Samorządy miejscowe otrzymują dodatkowe dotacje, które w tym roku wzroły o 340 
milionów forintów i dalej będą wrzastały. Czyli wzrost jest jednoznacznie widoczny. Muszę 
podkreślić, że brałam udział w pracach skierowanych na zdobycie środków, natomiast w 
praktyce okazało się, że co do sposobu ich użycia moje rady i doświadczenia nie są potrzene. 

Jeśli chodzi o życie kulturalne oraz kościelne, a także biznesowe – tu miałam dwojakie 
możliwości pomocy: z jednej strony pośrednictwo między stronami, z drugiej strony szukanie 
dotacji z innych źródeł. W dzisiejszych czasach współpraca gospodarcza jest coraz 
ważniejsza, ponieważ wyznacza również dobre kontakty polityczne i społeczne, co pozwala, 
żebyśmy nie tylko powtarzali do nieskończoności znane hasło o braterstwie naszych narodów, 
ale żeby była to realna, rzeczywista współpraca. 

Udział w wielu uroczystościach, w odsłanianiu pomników i tablic pamiątkowych, w 
spotkaniach miast partnerskich, posiedzeniach różnorakich komisji organizacyjnych – to 
wszystko wpływało na pogłębienie dobrego imienia Polonii węgierskiej, pogłębienie i 
poszerzenie polsko – węgierskich kontaktów. Tu muszę dodać, że wszystkie te osiągnięcia 
były możliwe dzięki zaangażowaniu rodaków z terenu całych Węgier.  

Brałam udział w wielu spotkaniach i rozmowach Unii Interparlamentarnej (IPU), wśród 
których najważniejszym zadaniem była organizacja co roku Dnia Przyjaźni Polsko – 
Węgierskiej. 

Brałam udział w utworzeniu programu „Węgierskiego Roku” w Polsce, który miał miejsce w 
2016 i 2017 roku. 

Brałam też udział w organizacji Roku Solidarności. 

Udało mi się zebrać bardzo znaczne środki na ważne wydarzenia kulturalne i kościelne 
węgierskiej Polonii, jakimi było ukoronowanie kopii ikony Matki Boskiej Częstochowskiej 
znajdującej się w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie oraz Polsko – Węgierskie Spotkanie 
Młodzieży Chrześcijańskiej. 
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Utrzymuję bezpośrednie kontakty z polskimi samorządami narodowościowymi oraz polskimi 
organizacjami cywilnymi, z organizacjami węgierskimi, które z nimi współdziałają, a także z 
polsko – węgierskimi organizacjami działającymi w Polsce.   

Udzialałam też pomocy w sprawach prawnych czy administracyjnych osobom prywatnym, 
chociaż to nie należy ściśle do moich obowiązków. 

 

2. Odnośnie drugiego punktu: 

Jeśli chodzi o zacieśnianie związków poslko – węgierskich, to muszę powiedzieć, że na 
początku napotkałam na pewne trudności w Polsce. Musiałam przedstawić naszą niezbyt 
liczną i rozsianą po całych Węgrzech Polonię jako dobrze zorganizowaną społeczność. I 
trzeba powiedzieć, że udało nam się zdobyć uznanie w Polsce, a to dzięki aktywności 
tutejszych Polaków rozsianych po całym kraju począwszy od Nyíregyháza do Szegedu, czy 
też od Békéscsaba do Székesfehérváru. 

O dobrych wynikach w tej dziedzinie może świadczyć fakt, że zostałam wybrana do rady 
polonijnej działającej przy Marszałku Senatu polskiego, a moje członkostwo będzie trwało 
jeszcze dwa lata. Organizacja ta jest ważna nie tylko jako organizacja światowa, pełni też 
ważną rolę w kontaktach bilateralnych. 

Do moich zadań należało także podtrzymywanie dobrego imienia Polski w okresach, kiedy 
popularność Polski na Węgrzech spadała. 

Za moją działalność na rzecz dobrego imienia Polski otrzymałam odznaczenie „Bene Merito” 
oraz nagrodę TV Polonii. 

Mam dobre kontakty z węgierskimi i polskimi ministerstwami, wybitnymi postaciami 
polskiego i węgierskiego życia publicznego, z Ambasadą Polską w Budapeszcie i z Ambasadą 
Węgierską w Warszawie, z organizacjami zajmującmi się Polakami żyjącymi za granicą. 

Od wielu lat biorę udział w rozmowach panelowych Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego w Krynicy, w 2015 roku na ówczesnycm Forum poparłam politykę 
migracyjną premiera Viktora Orbána. 

Pan László Kövér, Marszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier, nieraz zwracał się do mnie 
z prośbą o przedstawienie opinii w kwestiach polsko – węgierskich. Wielkim zaszczytem jest 
dla mnie, że mogłam towarzyszyć panu marszałkowi w jego oficjalnych wyjazdach do Polski. 
Z moją opinią w kwestiach polskich liczą się także inni członkowie rządu węgierskiego. 
Podobnie jak marszałek Senatu i przedstawiciele rządu polskiego, w kwestiach dotyczących 
Węgier. 

 

3. Odnośnie trzeciego punktu:  
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Mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre kontakty z Kościołem – tu mam na myśli proboszcza 
Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, polskich księży służących w węgierskich 
kościołach, wielu przedstawicieli polskiego i węgierskiego Kościoła. Wiele, wiele problemów 
udało nam się razem rozwiązać. 

Dzięki dotacjom, które udało mi się pozyskać wielokrotnie udzielałam pomocy w odnowieniu 
polskiego kościoła w Budapeszcie.  

 

Brałam udział w pracach przygotowawczych do Swiatowych Dni Młodzieży Chrześcijańskiej 
w Krakowie, jak również w samych Dniach, które były wspaniałym i podniosłym przeżyciem. 

Brałam udział i służyłam pomocą w wielu młodzieżowych i chrześcijańskich uroczystościach. 
Bardzo ważną uroczystością, zorganizowaną wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem 
Kulturalnym im. Józefa Bema i Stwarzyszeniem św. Wojciecha, była koronacja kopii ikony 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie oraz Polsko – 
Węgierskie Spotkanie Młodzieży Chrześcijańskiej. 

Również przy moim współudziale Bazylika św. Stefana otrzyma relikwię św. Jana Pawła II., 
która niedługo zostanie przywieziona na Węgry. 

Również w trakcie przygotowań jest uroczystość założenia szat na obrazie Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Bazylice św. Stefana.  

 

4. Odnośnie punktu czwartego: Nauczanie języka polskiego młodzieży, udział młodzieży w 
wydarzeniach sportowych, wzmacnianie kontaktów krajów wyszehradzkich: 

Obecnie za główne zadanie uważam zlikwidowanie anomalii, które widoczne są w zakresie 
nauczania języka polskiego. Niestety poziom węgierskich polonistyk nie jest zadowalający. 
Uważam, że jest potrzeba zatrudnienia wykładowców znających język polski na poziomie 
języka ojczystego. 

Brakuje też kształcenia tłumaczy, co niekoniecznie musi być związane z kształceniem 
uniwersyteckim. 

W programach szkolnictwa średniego na Węgrzech zupełnie nie ma języka polskiego, a 
byłoby takie zapotrzebowanie. 

Natomiast muszę z radością powiedzieć, że – również dzięki moim staraniom - wreszcie 
rozpoczną się prace nad wielkim słownikiem węgiersko – polskim. 

Przy współpracy z Polską Fundacją Rozwoju Oświaty zorganizowaliśmy dla uczniów Szkoły 
Polskiej na Węgrzech wyjazd edukacyjny na Litwę w ramach programu ERASMUS +. 

Mamy też zamiar włączenia się do ściślejszej współpracy krajów wyszehradzkich w ramach 
programu ERASMUS +. 
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Jesienią ubiegłego roku pomogłam w rekrutacji węgierskich uczestników międzynarodowej 
sportowej olimpiady młodzieżowej, zorganizowanej dla krajów wyszehradzkich w Polsce. 

A teraz proszę pozwolić, że w kilku słowach omówię moje plany na bliższą i dalszą 
przyszłość oto ich priorytety:  

Organizacja uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Renowacja i pielęgnowanie grobów polskich żołnierzy na Węgrzech oraz miejsc pamięci 
historycznej. 

Utworzenie przedszkola polskiego działającego w systemie węgierskim. 

Wprowadzenie języka polskiego do programu nauczania w szkołach średnich 

Podniesienie poziomu węgierskich polonistyk, być może z pomocą Fundacji Felczaka 

Doskonalenie nauczania języka polskiego w ramach programu ERASMUS +. 

Planuję także zorganizowanie młodzieżowych mistrzostw piłki nożnej dla młodzieży z krajów 
wyszehradzkich i innych imprez sportowych, plan ten ma poparcie Pana Premiera 

Chciałabym dalej pracować nad wzmacnianiem kontaktów polskiej i węgierskiej młodzieży 
chrześcijańskiej, gdyż uważam że młodzież polska jest silniejsza w wierze i mogłaby służyć 
przykładem swoim rówieśnikom węgierskim w pielęgnacji wartości chrześcijańskich. Już 
udało mi się znaleźć partnerów. 

Szanowni Goście, Drodzy Przyjaciele! 

Powyższe sprawozdanie nie jest oczywiście pełne, nie omawia tego wszystkiego, czego udało 
mi się przez ostatnie cztery lata dokonać na rzecz Polonii węgierskiej oraz kontaktów polsko 
– węgierskich, ale myślę, że udało mi się przedstawić wieloraki i szeroki zakres mojej 
działalności i moje oddanie sprawie. 

Zawsze dbałam o dobre imię Polonii węgierskiej, nawet wtedy, gdy zauważałam tu różne 
problemy. Nigdy nie zwracałam się z tym do publicznych mediów. Uważam, że 
najważniejsze jest zachowanie dobrego imienia Polonii, bo tylko dzięki temu będziemy mogli 
realizować nasze zamierzenia i otrzymywać dotacje na ich realizację. 

Chciałabym podkreślić, że dla mnie najważniejsza jest i zawsze sprawa polska. W 
dzisiejszym spawozdaniu pragnęłam udowodnić swoją wierność i kompetencje w służeniu 
właśnie sprawie polskiej na Węgrzech. 

Chciałabym doprowadzić do końca projekty już przeze mnie rozpoczęte i zrealizować podjęte 
zadania. 

Kiedy obejmując funkcję rzecznika składaliśmy przysięgę, pan László Kövér, Marszałek 
Zgromadzenia Narodowego Węgier powiedział, że będzie to „kadencja próbna”. 
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Rzeczywiście w ciągu ostatnich czterech lat zdobyłam dużo doświadczeń i muszę się 
przyznać, że gdybym zaczynała od początku, na pewno niektóre rzeczy zrobiłabym inaczej. 

 

Pragnę gorąco podziękować Wszystkim tym, którzy pomagali mi w mojej pracy i realizacji 
moich zamierzeń. 

A teraz bardzo chętnie odpowiem na pytania. 

Dziękuję za wysłuchanie. 

 

Budapest, 31 stycznia  2018 r.  

 

      Dr. Csúcs Lászlóné Halina 

      Rzecznik narodowości polskiej w ZN RW  


