
Wernisaż i wspólne oglądanie meczu POLSKA-KOLUMBIA
w Instytucie Polskim w Budapeszcie 

sportszeletek
100 lat polsko-węgierskich  zmagań sportowych

Wyjątkowa okazja! 
Dwie wystawy planszowe:  

- Rywale na boisku – przyjaciele na co dzień 
- Gwiazdy sportu Niepodległej 

jak również:
- rekwizyty z Węgierskiego Muzeum Olimpijskiego i Sportu 
- projekcja filmu „Niemy oddźwięk” o pamiętnych meczach budapeszteńskiego Honvédu 
   z Ruchem Chorzów i Cracovią w 1958 roku (25’)

Wystawę otworzą:
György Szöllősi – redaktor naczelny „Nemzeti Sport”
Lajos Szabó – dyrektor Węgierskiego Muzeum Olimpijskiego i Sportu
Miklós Mitrovits – szef portalu ekstraklasa.hu
    
Bezpośrednio po wernisażu zapraszamy do wspólnego kibicowania polskiej reprezentacji na MŚ 2018 
w Rosji (POLSKA-KOLUMBIA). Zapewniamy duży ekran w sali kinowej i piwo.

Kiedy i gdzie? 
24 czerwca 2018 (niedziela), godz. 18.00 
Instytut Polski, 1068 Budapest, Nagymező u. 15

Wystawa czynna do 14 września 2018 r.

100 lat polsko-węgierskich  zmagań sportowych
sportszeletek



Sport jest dość słabo znanym akapitem bogatej skądinąd historii stosunków polsko-węgierskich. Dla przykładu 
kto wie, że pierwszym węgierskim zapaśnikiem jeszcze w XIX wieku był Polak Władysław Pytlasiński? 
Kto wie, że Stanisław Marusarz – polski mistrz skoków narciarskich - uczył Węgrów jazdy na nartach? 
Kto wie, że Węgier János Kevey stworzył polską szermierkę? Kto wie, że węgierscy trenerzy dwukrotnie post-
awili na nogi polski futbol: po 1918 i 1945 roku?
 
Zapewne więcej osób pamięta, że mistrz olimpijski László Papp został pokonany nie przez kogo innego jak 
Zbigniewa Pietrzykowskiego, z którym zresztą nawiązał ponadstandardowo dobre relacje osobiste.
 
Współcześnie warto wspomnieć Danutę Kozák, ze strony matki Polkę, która w barwach węgierskich 
pięciokrotnie zdobyła złoty medal olimpijski. Z kolei Nemanja Nikolics, którego matka jest Węgierką, w minio-
nych latach był najbardziej skutecznym zawodnikiem Legii Warszawa.
 
Nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wystawa zadaje następujące pytania: Jak oba 
narody wpływały na siebie wzajemnie w obszarze sportu? Jak pomagały sobie nawzajem? Jak przyczyniły się 
do wzajemnych sukcesów? Na planszach zobaczyć można największych rywali, legendarne mecze i oczywiście 
historię – przecież powszechnie wiadomo, że sport i polityka w naszym regionie zawsze się ze sobą przeplatały.
 
WyStAWA POWStAłA Z INICjAtyWy INStytUtU POLSKIeGO W BUDAPeSZCIe NA PODStAWIe WyStAWy O tyM SAMyM tytULe POKAZANej W 2016 ROKU W 
RAMACH SeZONU KULtURy WęGIeRSKIej W POLSCe. PODZIęKOWANIA DLA WęGIeRSKIeGO INStytUtU KULtURy, MUZeUM SPORtU I tURyStyKI W WARSZAWIe 
ORAZ MUZeUM OLIMPIjSKIeGO I SPORtU W BUDAPeSZCIe.

Rywale na boisku – przyjaciele na co dzień

Gwiazdy sportu Niepodległej
W pierwszych latach niepodległości dla młodych państw, do których należała Polska, istotny był 
aspekt propagandowy, czyli promocja kraju poprzez sukcesy w międzynarodowej rywalizacji. 
Obecność na igrzyskach olimpijskich i zdobywane na nich laury potwierdzały ważne miejsce wśród 
narodów świata, odrębność i suwerenność. Nie dziwi więc ogromne, masowe zainteresowanie star-
tami i rezultatami polskich sportowców w międzynarodowych zawodach. 

Dzisiaj przyzwyczajeni jesteśmy do oglądania Polaków na wielu arenach – w zawodach ważnych i 
niszowych, letnich i zimowych, w kraju i zagranicą. Przed stu laty było to jednak wciąż coś nowego, 
świeżego i bardzo ważnego. Bohaterowie stadionów uosabiali wielkie nadzieje i marzenia o znacze-
niu Polski w świecie, szybko zdobywali więc status gwiazd (jak powiedzielibyśmy dziś: celebrytów) 
zarezerwowany dotąd w rodzącej się kulturze masowej dla artystów. 

Były to gwiazdy świecące najjaśniejszym blaskiem, stanowiące tematy codziennych rozmów we 
wszystkich warstwach społeczeństwa. Ich nazwiska i wizerunki pojawiały się na pierwszych stronach 
gazet, a niekiedy także... w rubrykach towarzyskich. Niepodległa Polska wychowała wielu sportow-
ców, których nazwiska znane są kilku pokoleniom kibiców i do dzisiaj, mimo wojennej zawieruchy i 
upływu lat, budzą wiele ciepłych wspomnień. 

WyStAWę StWORZyłO MUZeUM SPORtU I tURyStyKI W WARSZAWIe NA ZAMÓWIeNIe MINISteRStWA SPRAW 
ZAGRANICZNyCH RZeCZyPOSPOLItej POLSKIej. 

Czy wiesz, że:  
•	  Imre Pozsonyi był pierwszym trenerem piłkarskiej 
        reprezentacji Polski po 1918 roku?   
•	     tytuł mistrza Polski w piłce nożnej piętnastokrotnie 
                        zdobyła  drużyna trenowana przez Węgra?       
•	 Ferenc Puskás strzelił dziewięć goli 
        polskiej reprezentacji?    
•	  Stanisław Marusarz zaprojektował skocznię 
         narciarską w Borsafüred?     

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na naszej wystawie, która przedstawia 
ikoniczne momenty z dziejów polsko-węgierskich pojedynków sportowych.


