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Ostatni dzień 
tygodnia

4 czerwca to istotna data w historii narodu polskiego i 
węgierskiego. pokazuje, jak różne mogą być oblicza splątanej 
historii XX wieku i jak niejednoznaczne potrafią być daty. 
węgrzy 4 czerwca wspominają podpisanie traktatu w tria-
non z roku 1920, w wyniku którego korona św. stefana 
przestała istnieć w dotychczasowym kształcie, a znaczna część 
terenów zamieszkałych od stuleci przez węgrów przypadła 
sąsiednim państwom. dla polaków 4 czerwca to wielkie 
święto, bo właśnie wtedy, w roku 1989, odbyły się pierwsze 
wolne wybory w powojennej historii naszego kraju. wreszcie 
można było demokratycznie decydować o kształcie zmian 
politycznych w polsce. 

konsekwencje tych dwóch dni – węgierskiego piątku i 
polskiej niedzieli - ponosimy do dziś. najlepsza dla naszych 
krajów byłaby jednak stabilna sobota, nie hossa, nie bessa, nie 
gwałtowne wzloty czy spektakularne upadki, ale równomierny 
rozwój. sobota nie przyniosłaby rozczarowań chwiejnością 
demokracji, kiedy cała odpowiedzialność decyzji „o nas 
przez nas” spada na głowy głosujących, ale nie oznaczałaby 
także traum obiektywnie niesprawiedliwych decyzji 
podejmowanych „o nas bez nas”. 

Agnieszka Janiec-Nyitrai

WiTAMY

A hét utolsó napja
június 4-e egyaránt emlékezetes nap a lengyel és a magyar nép 
történelmében. megmutatja, milyen janus-arcú tudott lenni 
a kusza XX. századi történelem, és mennyire nem egyértel-
műek a dátumok a jelentéstartalmukat illetően. a magyarok 
június 4-én emlékeznek meg az 1920-as trianoni békediktá-
tum aláírásáról, amelynek következtében szent istván országa 
megszűnt addigi alakjában létezni, és jelentős részben csatol-
tak évszázadok óta magyarlakta területeket szomszédos álla-
mokhoz. a lengyelek számára viszont június 4-e jeles ünnep, 
mert 1989-ben éppen ezen a napon zajlottak a háború utáni 
első lengyel szabad választások: végre demokratikusan lehetett 
dönteni az országban szükséges politikai változások miként-
jéről.

e két nap következményeit – a magyar péntekét és a lengyel 
vasárnapét – mind a mai napig viseljük. országaink számára 
azonban a biztos lábakon álló, kiszámítható szombat lenne 
a legelőnyösebb, amely nem „egyszer hopp, másszor kopp” 
alapon idézne elő hol váratlan felemelkedéseket, hol látványos 
visszaeséseket, hanem egyenletes fejlődést eredményezne. a 
szombat nem hozna kiábrándulást a demokrácia ingatagsága 
miatt, amikor a „rólunk, általunk” elvének teljes felelőssége a 
szavazókra hárul, ugyanakkor a „rólunk, nélkülünk” hozott, 
tényszerűen igazságtalan döntések rémével sem fenyegetne.

Janiec-Nyitrai Agnieszka
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"Cantata" 
i "Na szkle malowane"

26 maja w budapeszteńskim kościele polskim ze znakomitym 
koncertem wystąpił chór politechniki krakowskiej "cantata". 
chór ten z ogromnym powodzeniem występował wcześniej 
w balatonboglár i Veszprém. w budapeszcie śpiewał podczas 
mszy świętej, a następnie przed polonijną publicznością, w 
nadzwyczaj profesjonalny sposób wykonał polskie i obce 
pieśni religijne.

tego samego dnia w budapeszteńskim domu polskim odbyła 
się prezentacja zakopanego. zjechali na nią przedstawiciele 
władz miasta, muzycy oraz dwie znakomite malarki, panie 
zofia i magda forteckie, które przywiozły ze sobą piękne 
obrazy na szkle malowane. otwarcia wystawy dokonał pan 
janusz majcher, burmistrz zakopanego, a towarzyszył mu 
dyrektor biura promocji miasta zakopanego, pan andrzej 
kawecki i najprawdziwsza, znakomita i pełna uroku góralska 
kapela jana karpiela bułecki. była muzyka i tradycyjne góral-
skie przysmaki, a rozmowom nie było końca. 

miłym uzupełnieniem spotkania był program przygotowany 
pod kierunkiem siostry weroniki przez najmłodsze polonijne 
pokolenie - przedszkolaki z parafialnego polskiego przed-
szkola z okazji dnia matki recytowały okolicznościowe wier-
szyki i wręczały kwiaty.

(b.)

Polonijne uroczystości 
Bożego Ciała

2 czerwca w kościele polskim w budapeszcie odbyły się 
uroczystości bożego ciała, w których poza wiernymi z tutej-
szej polsko-węgierskiej wspólnoty parafialnej uczestniczyli 
goście z polski, a wśród nich delegacja władz miejskich kielc 
z prezydentem miasta, wojciechem lubawskim, w asyście 
samorządowców csepela z burmistrzem tej dzielnicy, szilár-
dem némethem. obecny był konsul rp andrzej kalinowski, 
przewodnicząca osp dr Halina csúcs, dyrektor ogólnokrajo-
wej szkoły polskiej na węgrzech, ewa rónay z nauczycielami 
i tegorocznymi maturzystami. w uroczystościach uczestni-
czyli pielgrzymi z krakowa i wadowic z ojcem benedyktem 
strelanem ocd, który wraz z proboszczem polskiej parafii 
personalnej na węgrzech, ks. karolem kozłowskim schr. 
współprzewodniczył mszy i procesji. liturgię wzbogacił śpie-
wem parafialny zespół "kleksiki". po mszy świętej odbyło się 
polonijne spotkanie w domu polskim, gdzie gości przywitała 
nowowybrana prezes skp p.w. św. wojciecha, monika molnár, 
a także odbyły się urodziny dwóch nestorek budapeszteńskiej 
polonii, pań marii pál i Haliny dobos. dom polski odwiedziły 
też delegacje kielc i csepelu. 

uroczystość ciała i krwi pańskiej w kościele katolickim to 
uroczystość liturgiczna ku czci najświętszego sakramentu, 
mająca charakter dziękczynny i radosny. w polsce święto to 
obchodzi się w czwartek po uroczystości trójcy świętej, a 
więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po 
wielkanocy. w niektórych krajach, w tym na węgrzech, prze-
noszone jest na kolejną niedzielę. w 1264 r. papież urban iV 
bullą transiturus ustanowił to święto dla całego kościoła, a w 
polsce po raz pierwszy wprowadził je biskup nanker w 1320 
r. w diecezji krakowskiej. w późnym średniowieczu i rene-
sansie największym sanktuarium kultu bożego ciała w polsce 
był poznański kościół bożego ciała. w polsce obchody święta 
wiążą się z procesją z najświętszym sakramentem. podobnie 
jest w polskiej budapeszteńskiej parafii. procesja zatrzymuje 
się kolejno przy czterech ołtarzach, z których tradycyjnie dwa 
przygotowują polacy, a dwa węgrzy. 

(b., fot. BBSz.)

Naszym Mamom
19 maja na zaproszenie klubu rodzin polsko-węgierskich z 
Újpesztu budapeszteńska polonia zebrała się na mszy świętej 
w kościele skalnym, aby pomodlić się w intencji żyjących i 
zmarłych matek. mszę sprawował proboszcz polskiej parafii 
personalnej na węgrzech, ks. karol kozłowski schr. wraz 
z ks. janem kaczmarkiem cr, który przybył z wiednia z 
grupą młodzieży na pielgrzymkę "śladami chrześcijaństwa 
na węgrzech". uczniowie  ogólnokrajowej szkoły polskiej 
na węgrzech przygotowali krótki program artystyczny. były 
życzenia i kwiaty.

w polsce dzień matki jest świętem stałym i przypada na 
26 maja, a po raz pierwszy obchodzono go w 1923 roku w 
krakowie. Historia święta matki sięga czasów starożytnych - 
obchodzono je już w starożytnej grecji i w rzymie. w czasach 
nowożytnych, mniej więcej w 1600 roku, w anglii pojawiła się 
tradycja świętowania tzw. matczynej niedzieli. to święto ma na 
celu okazanie mamom miłości, szacunku i podziękowania za 
najtrudniejszą czynność na świecie - bycie matką. jest pięknym 
świętem. mama to osoba najważniejsza w życiu. ona nas rodzi, 
karmi, wychowuje i kocha, jak nikt inny!

(red.)

Polska msza w Bazylice św. Stefana
w ostatni piątek miesiąca, 31 maja o godz. 18. w bazylice św. 
stefana w budapeszcie odbyła się polsko-węgierska msza ku 
czci matki boskiej częstochowskiej. celebrował ją proboszcz 
polskiej parafii, ks. karol kozłowski schr. wraz z ks. józe-
fem jaworskim, bratem s. weroniki. po mszy licznie przybyła 
węgierska polonia mogła wziąć udział w ostatnim w tym roku 
nabożeństwie majowym.

(red.)

Z życia polskiej parafii na węgrZech
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Monika Sagun Molnárné 
nowym prezesem SKP

w dniu 29 maja w budapeszcie odbyło się 
walne zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze w stowarzyszeniu katolików polskich na 
węgrzech p.w. św. wojciecha, które wybrało 
nowy zarząd stowarzyszenia w składzie: 
monika molnárné sagun (na zdjęciu), elżbieta 
molnárné cieślewicz, katarzyna takácsné kali-
nowska, ewa nagy i małgorzata soboltyński. 
w dniu 30 maja zarząd ukonstytuował się, a 
monika molnárné sagun wybrana została 
nowym prezesem stowarzyszenia, funkcję 
zastępcy prezesa pełni dotychczasowa prezes, 
elżbieta molnárné cieślewicz. w skład komi-
sji rewizyjnej wybrano krystynę koziorowski, 
rege béláné i barbarę pauer.

nowym władzom życzymy wielu sukcesów w 
pracy na rzecz polonijnej społeczności. 

(b.)

Aktywni i Kreatywni z Węgier we Wrocławiu
w czwartek 2 maja mieliśmy piękne, słoneczne przedpołudnie. nasza grupa 
zgromadzona naprzeciwko muzeum sztuk pięknych składała się głównie 
ze studentek i studentów filologii polskiej na uniwersytetach elte i pétera 
pázmánya. po drodze zatrzymaliśmy się w tatabánya, gdzie dołączyli do nas 
uczniowie szkoły średniej. prawie w ogóle się nie znaliśmy. łączyło nas to, że 
zgłosiliśmy się jako wolontariusze do pracy przy projekcie "aktywni i kreatywni 
polacy w europie". głównym celem projektu, zrealizowanego m. in. przez 
fundację na rzecz kreatywności i innowacji open mind, ministerstwo spraw 
zagranicznych oraz crz krzywy komin było promowanie i wspieranie polskiej 
aktywności zagranicą oraz budowanie więzi z przedstawicielami polonii. my 
należeliśmy do podprogramu „aktywni”, skierowanego do młodzieży polskiej i 
polskiego pochodzenia oraz organizacji polonijnych. przed wyjazdem braliśmy 
udział w internetowym kursie językowym, nastawionym nie tylko na naukę 
języka, ale także poznawanie kultury, historii i tradycji. 

program „kreatywni” przeznaczony był dla artystów, projektantów i twórców 
polskiego pochodzenia, mieszkających i pracujących poza granicami kraju 
na terenie europy. wizytówką przedsięwzięcia była wystawa o tym samym 
co projekt tytule, przygotowana we współpracy z wolontariuszami. z węgier 
uczestniczyła i wystawiła swoje dzieła Veronika Horváth, projektantka biżuterii. 
wystawa odbyła się podczas 1. edycji międzynarodowego festiwalu dobrych 
projektów wroclove design, w dniach 9-12 maja w Hali stulecia we wrocławiu. 

cykl pracy „aktywnych” trwał przez cały rok, a podsumowaniem i głównym 
wydarzeniem tej części projektu był ponadtygodniowy pobyt we wrocławiu 
i na dolnym śląsku. podróż z budapesztu była długa i męcząca, dojechali-
śmy ok. dziesiątej wieczorem. pierwszej, drugiej i trzeciej nocy spaliśmy w 
strzegomiu. tutaj spotkaliśmy się z resztą wolontariuszy, którzy przyjechali z 
czech i ukrainy (były też osoby z innych krajów – francji, szwecji – ale oni 
dołączyli później). nasze wrocławskie opiekunki były bardzo miłe, starały się 
zorganizować dla nas jak najlepszy program. weekend spędziliśmy na zwie-
dzaniu okolicy. pierwszego dnia, kiedy obejrzeliśmy np. kompleks pałacowy w 
krzyżowej, niestety pogoda nam nie sprzyjała, ale rozpogodziło się w sobotę, w 
dniu pierwszych świdnickich biegów na wieżę ratuszową – w których wzię-
liśmy udział z bardzo dobrymi wynikami. dziewczyny z czech zdobyły kilka 
medali! obejrzeliśmy europejską perłę baroku: opactwo w krzeszowie, zwie-
dzaliśmy świdnicę i wzięliśmy udział w miłym wieczorku integracyjnym. w 
niedzielę wyjechaliśmy do wrocławia i zamieszkaliśmy w Hostelu „absynt”, w 
pobliżu rynku. w programie było obejrzenie panoramy racławickiej, zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem, przejazd zabytkowym tramwajem turystycznym, 
wideo-czat z markiem jackowskim (założycielem zespołu maanam), wizyta 
w zoo i muzeum etnograficznym, wykład profesora jana miodka, koncert 
zespołu plateau. mieliśmy też obowiązki. pracowaliśmy przy aranżacji wystawy 
w Hali stulecia. podczas festiwalu wykonywaliśmy różne prace, np. udzielaliśmy 
informacji przy „info punkcie”, opiekowaliśmy się dziećmi w „kids desing” i 
udzielaliśmy pomocy niepełnosprawnym w ramach „desing bez barier”. 

praca nie była męcząca, jednak każdego wieczoru kładliśmy się do łóżek 
wyczerpani wrażeniami. nie obyło się bez nieporozumień, ale w sumie bardzo 
miło wspominam te dni, tak jak chyba każdy z uczestników. chętnie wezmę 
udział w następnej edycji tego projektu lub w podobnym przedsięwzięciu. 
projekt ma swoją nieformalną kontynuację wśród wolontariuszy z węgier: od 
czasu powrotu już dwa razy się spotkaliśmy. (więcej informacji o projekcie na 
stronie  http://aktywnikreatywni.pl i na https://www.facebook.com/aktywni-
kreatywni.)

Marta Alexandra Karaba

tatabányai gimnazisták és eltés, illetve 
pázmányos, főleg lengyel szakos egyetemisták  
vettek részt az aktív és kreatív lengyelek euró-
pában című projektben. ennek kapcsán több 
mint egy hétre wrocławba és alsó-sziléziába 
utaztak, ahol az önkéntes munka mellett érde-
kes programokon vehettek részt. az utazás 
előtt egy számukra szervezett, lengyel nyelvről, 
történelemről és kultúráról szóló internetes 
tanfolyamot is elvégeztek. a projekt lényege a 
külföldön élő lengyelek anyaországhoz fűződő 
kapcsolatának erősítése, illetve a külföldön 
élő lengyel művészek, tervezők, designerek 
bemutatása a lengyel közönségnek. ez utóbbi 
a projekttel azonos címet viselő kiállítás kere-
tében valósulhatott meg, mely május 9-e és 
12-e között a wroclove desing jó projektek 
nemzetközi fesztiválján zajlott. egy magyaror-
szági művész is volt a kiállítók között, Horváth 
Veronika.

(szerk.)

Od 2 do 13 maja polonijna młodzież wzięła udział w podsumowaniu projektu 
„Aktywni i Kreatywni Polacy w Europie”, w którym uczestniczył m. in. sNP z 
újpesztu. Do wrocławia i na Dolny Śląsk pojechało 12 uczniów Ogólnokra-
jowej szkoły Polskiej na węgrzech oraz studenci polonistyki, którymi opie-
kowali się György i Fülöp Priszlerowie. Poniżej publikujemy relację jednej z 
uczestniczek wyjazu na Dolny Śląsk. 

(red.)

kronika
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Budapeszt: obchody światowego 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą

11 maja z okazji światowego dnia polonii i polaków za granicą, 
ambasada rp w budapeszcie, podobnie jak w latach poprzed-
nich, zorganizowała uroczyste spotkanie, podczas którego 
ambasador roman kowalski oraz konsul andrzej kalinowski 
złożyli życzenia polonii i polakom żyjącym na węgrzech. do 
sali teatralnej budańskiej international business school przybyli 
przedstawiciele akredytowanej w budapeszcie polskiej dyplo-
macji, członkowie stowarzyszeń polonijnych, w tym psk im. 
j.bema, skp p.w. św. wojciecha oraz psk im. j.sobieskiego z 
győr, przedstawiciele polskich samorządów narodowościo-
wych z przewodniczącą osp dr Haliną csúcs lászlóné na czele, 
duchowni, przedstawiciele polskiego biznesu, świata kultury i 
mediów.

tym razem prezentem dla polonii był koncert wokalistki 
agnieszki czajkowskiej i gitarzysty piotra grudzińskiego. w 
ich interesującym wykonaniu usłyszeliśmy między innymi 

"kolorowe jarmarki" maryli rodowicz, a także piosenki z reper-
tuaru edyty geppert, tadeusza woźniaka, czesława niemena, 
bogusława meca, bułata okudżawy, a całość zakończyła słynna 
i lubiana, zwłaszcza przez  rozsianych po świecie polonusów, 
piosenka z repertuaru ireny santor pt. "powrócisz tu".

agnieszka czajkowska - jak dowiadujemy się w jej artystycznej 
biografii -"pobierała lekcje emisji głosu operowego u barbary 
dobrzyńskiej. brała udział w konkursach piosenki dziecięcej, 
otrzymując nagrody i wyróżnienia. w roku 1997 wystąpiła 
obok artystów teatru bolszoj w koncercie poświęconym twór-
czości puszkina, w reżyserii wojciecha siemiona. wykonywała 
partie solowe w chórze „sursum corda”. w muzyce stricte 
operowej czuła jednak brak możliwości wyjścia poza pewne 

„ramy”, zatem zaczęła śpiewać muzykę odmienną - odpowiada-
jącą jej temperamentowi, wykorzystując przy tym w pewnym 
stopniu technikę klasyczną, która "pozwala na szlachetność, ale 
nie zabija powagą". jej kower "in your room" zespołu depeche 
mode został wydany na składance w 2005 roku. w roku 2009 

wystąpiła w koncercie Queen of poland, w reżyserii leny 

szurmiej, w izraelu. ulrich Heiser napisał: "użycie opero-
wego głosu w utworze Queen "who wants to live forever" 
okazuje się być niezwykłe. „niemożliwych” do zaintonowania 
w tym stylu piosenek depeche mode, słucha się z otwartymi 
ustami... występowała również ze śpiewakami operowymi. 
brała udział w projektach muzyki jazzowej, rocka, alternatyw-
nej,a nawet hip hopu. koncertowała m.in. w szwecji, czarno-
górze, we włoszech, niemczech, norwegii, finlandii, portugalii, 
Holandii, szwajcarii i na białorusi. artystka łączy elementy 
klasyczne z niemal każdym gatunkiem muzycznym: jazzem, 
muzyką bałkańską, rockiem, popem, gotykiem, bluesem i elec-
tro. jej celem jest wykonywanie muzyki bliskiej duszy człowieka, 
przekazywanie mu piękna i emocjonalności...". 

dzień polonii i polaków za granicą został ustanowiony w 2001 
roku uchwałą senatu rzeczypospolitej polskiej, w dowód uzna-
nia dla polonii i polaków za ich dorobek i wkład w odzyskaniu 
przez polskę niepodległości. jest uroczyście obchodzony we 
wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. 

według danych szacunkowych poza terytorium polski mieszka 
do 21 milionów polaków i osób pochodzenia polskiego. najwię-
cej naszych rodaków, bo blisko 10 milionów, mieszka w stanach 
zjednoczonych. w niemczech przebywa blisko 2 miliony pola-
ków, we francji - około 1 miliona, a na białorusi blisko 700 
tysięcy. na węgrzech, jak wynika z danych ostatniego spisu 
powszechnego ludności, do polskiego pochodzenia przyznaje 
się 7001 osób. 

(b. fot. BBSz.)

Pokazy komPanii rePrezentacyjnej

16 i 17 maja na placu bohaterów w budapeszcie odbyły się 
uroczyste pokazy polskiej, węgierskiej i czeskiej wojskowej 
kompanii reprezentacyjnej. wśród licznie zgromadzonych 
widzów i turystów była także klasa polonijnych uczniów z 
Újpesztu z panią asią priszler. pokazy wojskowe wywarły wiel-
kie wrażenie nie tylko na dzieciach i młodzieży. autorem foto-
grafii z tego wydarzenia jest janos balogh, emerytowany oficer, 
króry ukończył studia w warszawie na wojskowej akademii 
technicznej. 

(red. fot. J. Balogh)

kronika



Polonia Węgierska 7

Bemutatkozott a miskolci 
lengyel nemzetiség

2013. május 23-án a szabó lőrinc idegennyelvű könyvtár 
szervezésében, az intézmény előadótermében, a népek és 
kultúrák rendezvénysorozat keretében mutatkozott be a 
miskolci lengyel nemzetiség. 

a számos érdeklődőt bárcziné sowa Halina, a miskolci 
lengyel Önkormányzat elnöke köszöntötte. a továbbiak-
ban röviden beszámolt az önkormányzat tevékenységéről, a 
közelmúltban szervezett rendezvényeiről és az év hátralévő 
részére tervezett feladatokról. 

dr. rémiás tibor történész, főmuzeológus a derenki len-
-gyelség történetéről mesélt a jelenlévőknek. nem volt 
nehéz dolga, hiszen édesanyja még ott született, illetve 
komoly kutatómunkát végzett, és több könyvet is publikált 
a témában.

az elmondottakat illusztrálandó bubenkó gábor mutatta be 
rövidfilmjét és fotógalériáját a mintegy 220 évig lengyelek 
által lakott településről. az előadásokat radányi judit zárta, 
aki az 1981–82-ben – a rendkívüli állapot idején – érvényes 
vásárlási jegyeket, illetve az akkor kiadott és terjesztett ellen-
zéki röplapokat, újságokat mutatta be.

litwin józsef, lengyel felmenőkkel rendelkező miskolci ipar-
művész ovidius: szerelem című grafikai kiállítását kákóczki 
andrás művészettörténész nyitotta meg. 

a programon jelen volt tóthné mihalik katalin, szögliget 
polgármestere, aki nagyon sokat tesz munkatársaival, a 
falu lakosságával együtt a község határában lévő lengyel 
emlékhely megőrzéséért, karbantartásáért.

a rendezvény lengyel ételek és italok kóstolójával zárult. 
nagyon hamar elfogyott minden! felvetődött, hogy érdemes 
lenne egy lengyel éttermet nyitni a városban.

köszönjük szépen a könyvtárnak, hogy lehetőséget bizto-
sított számunkra a bemutatkozásra a város lakóinak.

Fekete Dénes 

Varga i stasiuk 
w Budapeszcie 

12 maja w barze pepita ofélia (budapeszt, klauzál tér 5.) odbyło 
się nieformalne spotkanie z jednymi z najważniejszych polskich 
pisarzy średniego pokolenia – andrzejem stasiukiem i krzysz-
tofem Vargą. spotkanie zorganizował instytut polski oraz portal 
szláv textus (http://szlavtextus.blog.hu/), a zbiegło się ono w 
czasie z wydaniem na węgrzech zbioru opowiadań andrzeja 
stasiuka „przez rzekę” w tłumaczeniu gábora körnera. nie jest 
to pierwsza proza autora, która ukazała się na węgrzech. węgier-
scy czytelnicy mieli możliwość zapoznać się już z następującymi 
książkami stasiuka: „dukla”, „jadąc do babadag”, „biały kruk”, 

„dziewięć”, „jak zostałem pisarzem”, „moja europa. dwa eseje 
o europie zwanej środkową” czy „opowieści galicyjskie”. krzy-
szof Varga jest również szeroko znany na węgrzech, szczegól-
nie dzięki kontrowersyjnemu zbiorowi esejów „gulasz z turula”, 
będącemu swego rodzaju rozliczeniem się z polsko-węgierską 
tożsamością. 

licznie przybyłych powitała dyrektor instytutu polskiego kata-
rzyna sitko, która oddała głos pomysłodawczyni i redaktor 
naczelnej szláv textus – orsolyi németh. konwencja spotkania 
zaproponowana przez orsolyę németh była nietypowa – Varga 
i stasiuk siedząc przy lampce wina losowali z przygotowanego 
wcześniej koszyka fragmenty swoich tekstów, które stawały się 
impulsem do dyskusji. rozmowa była niezwykle ciekawa, prze-
platana wspomnieniami, anegdotami, dygresjami, a poruszane 
tematy cechowała wielowątkowość i iście postmodernistyczna 
różnorodność. pisarze rozmawiali m. in. o podróżach, o swojej 
twórczości, krzysztof Varga wspomniał o niechęci do dialogów, 
które praktycznie nie istnieją w jego prozie, o sposobach prowa-
dzenia narracji... pomimo iż na spotkanie przybyło wielu gości, 
udało się stworzyć niezwykle kameralną atmosferę. 

(red. fot. ajn.)
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15 maja o godz. 16 w 
Xii dzielnicy w gesz-
tényes kert (nieda-
leko galerii handlowej 
mom) został uroczy-
ście odsłonięty pomnik hrabiego jánosa esterházyego. autorami tego niezwykle 
wymownego pomnika są artysta rzeźbiarz jános nagy pochodzący ze słowacji, istván 
troznai i jános kampfl. na uroczystość przybył prezydent węgier, jános Áder wraz z 
małżonką, córka jánosa esterházyego, alice esterházy wraz z synem, przedstawiciele 
węgierskiego rządu, posłowie parlamentu, dyplomaci, m. in. ambasador rp w buda-
peszcie roman kowalski, przedstawiciele duchowieństwa z prymasem węgier péterem 
erdő na czele oraz politycy reprezentujący węgierską mniejszość na słowacji. licznie 
przybyli także mieszkańcy budapesztu, a także przedstawiciele węgierskiej polonii, 
polskich organizacji samorządowych oraz stowarzyszeń. przybyłych uroczyście przy-
witał zoltán pokorni, burmistrz Xii dzielnicy, który w krótkich słowach przybliżył 
postać jánosa esterházyego i podkreślił, iż zawsze wybierał on niełatwe, wymagające 
ofiar rozwiązania i nie szedł łatwiejszą drogą. prezydent węgier jános Áder w swoim 
przemówieniu zaakcentował, iż dla współczesnego człowieka wolność i demokracja są 
czymś naturalnym, ale możliwe jest to właśnie dzięki ofiarnej i altruistycznej postawie 
takich ludzi, jak jános esterházy, który poświęcił całe swoje życie nie tylko służbie 
sprawie węgierskiej, ale ratował również podczas wojny polskich uchodzców, a także 
prześladowanych współobywateli pochodzenia żydowskiego. prezydent podkreślił 
również to, iż hrabia esterházy pozostał tam, gdzie się urodził – w węgierskiej części 
dzisiejszej słowacji i czynnie brał udział w życiu politycznym czechosłowacji, będąc 
posłem w czeschosłowackim parlamencie i reprezentując w nim mniejszość węgierską. 
według jánosa Ádera na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż esterházy nie pozostał 
nigdy bierny w obliczu niesprawiedliwości i za swoją odwagę zapłacił najwyższą cenę. 
podkreślił również głęboko moralny, ogólnoludzki wymiar postawy hrabiego esteházy-
ego. prezydent zwrócił się również z apelem do przybyłych, by kultywowali pamięć 
o esterházym, by ofiara jego nie była zbyteczna, by przyprowadzali dzieci do parku 
pod pomnik hrabiego i opowiadali o czynach tego wielkiego człowieka. następnie 
andrás szabó wyrecytował wiersz autorstwa béli Hrubíka „fekete márvány”. józsef 
berényi, przewodniczący partii węgierskiej mniejszości na słowacji w swoim prze-
mówniu porównał postać jánosa esterházyego do latarni morskiej, która wskazywała 
i wskazuje węgrom kierunek, która nie pozwala stracić orientacji w skomplikowanej 
rzeczywistości. podkreślił również, że proces politycznej rehabilitacji jánosa esterházy-
ego na słowacji jest wciąż w toku i nic nie wskazuje na to, by dobiegł końca. wystą-
piła również córka jánosa esterházyego, alice. po odsłonięciu i poświęceniu pomnika 
zostały pod nim złożone wieńce. zebrani odmówili również wspólną modlitwę. nie 
mogło zabraknąć także polskich akcentów, ponieważ jános esterházy był również z 
pochodzenia polakiem, jego matką była elżbieta tarnowska, a jego siostra, jadwiga, 
poślubiła polaka. jános esterházy służył nieocenioną pomocą polskim uchodźcom, 
sam także znał język polski. wieniec złożyli m. in. ambasador rp roman kowalski, 
przedstawiciele polskiego samorządu na węgrzech (andrás buskó, konrad sutarski) 
oraz krakowska rodzina jánosa esterházyego. obecny był także radca węgierskiej amba-
sady w polsce, dr imre molnár, autor monografii poświeconej jánosowi esterházyemu. 
w czasie uroczystości zabrzmiał hymn węgier oraz pieśń „szózat”, a także pieśni w 
wykonaniu polskiego zespołu „rzeszowiacy”. warto podkreślić, że na pomniku znajdują 
się, obok napisów węgierskich, także polskie, a do powstania pomnika przyczynili się 
również polscy darczyńcy.  

(red, fot. ajn)

OdsłOnięcie pOmnika JánOsa 
esterházyegO w Budapeszcie

Fekete márvány
In memoriam Esterházy János

a rács mögött meggörnyedt tér
pókhálófonalán,
ott vergődtünk én,
néhány légy és az idő,
s a penészvirág illata
burkolta be e tündöklő temetőt.
a cellában, mint hálóban
reszkető halak tátogása,
zúg a csend,
s megnyugvást csak a dacolva
sípoló tüdőm jelent.
a sétálóudvar kövéről
neveket sodor hozzám a szél,
melyekhez nem tartoznak
arcok, kezek,
szélhullott életem torzói ezek,
szobrok, bálványok, képek,
melyek egyszer romba dőlnek,
ha kaput nyitok az ősznek,
nem kell szembeszállnom majd
minden falevéllel,
együtt múlok el
a megfakult téllel,
s a mírovi börtön megkopott falán
én leszek az intelem is talán
a vigyázók szemében örökre,
fekete márványon
arany betűkbe öntve.

Hrubík Béla

János EstErházy (ur. 14 marca 1901, zm. 8 marca 1957) pochodził z arysto-
kratycznej rodziny węgierskiej, której majątki znajdowały się na terenie dzisiejszej Słowa-
cji. Jego matką była Polka, Elżbieta Tarnowska. W okresie międzywojennym Esterházy 
aktywnie działał w Czechosłowacji jako przedstawiciel węgierskiej mniejszości, a w czasie 
wojny, jako poseł głosował przeciwko ustawie o wysiedleniu Żydów ze Słowacji. Aktyw-
nie pomagał także polskim uchodźcom. Po zakończeniu wojny został wywieziony do 
Moskwy, a później więziony na Syberii. W 1947 roku zaocznie został skazany na karę 
śmierci za kolaborację. Powrócił do Czechosłowacji w roku 1949 jako więzień polityczny. 
Wyrok śmierci został uchylony i zamieniony na dożywocie. Esterházy zmarł w 1957 
roku w więzieniu Mírov. Do dziś nie doczekał się rehabilitacji na Słowacji. Szczegółowe 
informacje o życiu hrabiego Jánosa Esterházyego można znaleźć w książce Imre Molnára 

"Zdradzony bohater: János Esterházy, 1901-1957", Warszawa 2004.

(red.)

kronika



Polonia Węgierska 9

Magyar nyoMok 
Varsóban

május 24-én, délelőtt 11 órakor, a kapiszt-
-rán tér 6. szám alatt nyílt meg a magyar 
Varsó c. kültéri kiállítás – krzysztof 
czubaszek (Varsó-belváros alpolgár-
mestere) közreműködésével, a lengyel 
intézet, az országos lengyel Önkor-
mányzat valamint más hazai szervezetek 
képviselőinek jelenlétében. budapesten 
fél éven keresztül látogatható a kiállítás, 
azután Varsóban költözik. 

ez a kiállítás egy könyv kiadását és egy 
internetes oldal létrehozását is célzó nagy 
projekt része, mely azzal a szándékkal 
született, hogy felderítse a magyarok által 
a múltban és a jelenben hagyott nyomo-
kat. azokat a magyarokat mutatja be, 
akik a köz javára tevékenykedtek, illetve 
fontos szerepet töltöttek a magyar-lengyel 
kapcsolatok terén. munkásságukkal 
örökre beírták magukat Varsó történe-
tébe, utcákat neveztek el róluk, szobro-
kat és emléktáblákat állítottak nekik. a 
kiállítás anyagában archív és jelenkori 
képek és felvételek is találhatók. a projekt 
keretében iskolai versenyt is rendeztek, 
melynek célja Varsó magyar emlékeinek 
feltárása volt. a győztes csapat egyhe-
tes budapesti látogatást kapott jutalmul. 
a projektet Varsó-belváros kezdemé-
-nyezte. többek között ezzel indult 
2011-ben a varsói kerület testvérvárosi 
együttműködése budapest i. kerületével, 
budavárral.

korábban már született hasonló, budapest 
lengyel emlékhelyeivel foglalkozó kezde-
ményezés. ennek kapcsán jelent meg 
prohászka lászló lengyel emlékek buda-
pesten c. könyve. ennek kiadását célszerű 
lenne felújítani. a lengyel kiadvány színes 
képeivel, lengyel, angol és magyar nyelvű 
ismertetőjével hasznos útmutató a lengyel 
fővárost felkereső turisták számára is. 

B. A.

Węgierska Warszawa
w piątkowe przedpołudnie 24 maja na placu kapisztrán w i dzielnicy buda-
pesztu (wzgórze zamkowe, okolice wieży marii magdaleny) wiceburmistrz 
warszawskiego śródmieścia, krzysztof czubaszek otworzył plenerową wystawę 
pt. "węgierska warszawa". celem wystawy jest przybliżenie szerokiej publiczności 
węgierskich pamiątek w warszawie, a także węgrów, którzy na stałe wpisali się w 
historię nadwiślańskiej stolicy. na planszowej wystawie, przygotowanej w języku 
polskim, węgierskim i angielskim, znajdują się repliki dokumentów archiwalnych, 
zdjęć i obrazów. dodać należy, że realizacja projektu "węgierska warszawa" stała 
się znaczącym przyczynkiem do nawiązania partnerskiej współpracy i dzielnicy 
budańskiej z warszawskim śródmieściem. a oto co napisał we wprowadzeniu do 
tej wystawy burmistrz wojciech bartelski. "dobrze znane przysłowie mówi, iż 

"polak węgier dwa bratanki". w stwierdzeniu tym zawarta jest prawda nie tylko 
potoczna, lecz też historyczna, bowiem, jak z żadnym innym narodem w europie, 
łączą nas z madziarami wielowiekowe więzy współpracy i wymiany. znad wisły 
nad dunaj i w odwrotnym kierunku trafiały nie tylko towary i idee, ale też królo-
wie, możni i zwykli ludzie, dla których nawet jakże odmienne języki nie stanowiły 
barier, bowiem wiedzieli, że czy to w warszawie, czy w budapeszcie – znajdą 
dobre miejsce do życia i wsparcie w trudnych chwilach. warszawa od zawsze 
była domem i przystanią dla naszych braci węgrów. król stefan batory czy książę 
franciszek rakoczy to tylko najbardziej znane siedmiogrodzkie nazwiska zwią-
zane ze stolicą polski. choć może nie widać tego na pierwszy rzut oka, w naszym 
mieście pełno jest śladów i symboli polsko-węgierskich relacji. zaświadczają o 
nich pomniki, tablice pamiątkowe i nazwy ulic, ale też budynki i mieszczące się 
w nich instytucje. celem projektu "węgierska warszawa", na który składa się 
wystawa plenerowa, niniejsza publikacja oraz strona internetowa, jest pokazanie 
tych miejsc i obiektów, a co za tym idzie, przybliżenie mieszkańcom budapesztu 
i warszawy, jak wiele mieliśmy, i nadal mamy, ze sobą wspólnego. bezpośred-
nią inspiracją do realizacji projektu stało się porozumienie o współpracy między 
dzielnicą śródmieście m.st. warszawy i i dzielnicą budapesztu - budavár, podpi-
sane 12 sierpnia 2011 r. w warszawie przeze mnie oraz burmistrza tamása gábora 
nagya. zakłada ono podejmowanie działań na rzecz wzmacniania tradycyjnej 
przyjaźni polsko-węgierskiej oraz lepszego wzajemnego poznania. w jego ramach 
w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowaliśmy konkurs wiedzy o węgrzech dla 
uczniów śródmiejskich szkół ponadgimnazjalnych, w którym główną nagrodą był 
tygodniowy wyjazd do budapesztu. projekt "węgierska warszawa" jest kolejnym 
krokiem na tej drodze. mieszkańcom budapesztu i warszawy, z myślą o których 
powstała wystawa, strona internetowa i niniejszy przewodnik po węgierskich 
śladach w stolicy polski, życzę, by historia naszych miast i narodów oraz łączących 
je ludzi i wydarzeń napawała wszystkich dumą oraz pomagała budować wspólną 
przyszłość w zjednoczonej europie".

w budapeszteńskim otwarciu wystawy obok przedstawicieli polskiej dyploma-
cji, gospodarzy zaprzyjaźnionych dzielnic, udział wzięli również przedstawiciele 
ogólnokrajowego samorządu polskiego na węgrzech. ekspozycja prezentowana 
będzie w budapeszcie przez najbliższe pół roku.

(b. fot. ajn.) 
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zsille Gábor

Megnyílt a Szögliget- 
Derenk Tájház

2013. május 25-én, szögligeten nyílt meg a szögli-
get-derenk tájház (3762 szögliget, szabadság tér 
26.), amely a korábbi szögligeti kiállítás anyaga 
mellett bővült a külön szobában elhelyezett derenki 
gyűjteménnyel. a magyarországi lengyelség 
múzeumának és levéltárának valamint szögliget 
Önkormányzatának együttműködése révén létre-
jött kiállítást tóthné mihalik katalin, szögliget 
polgármestere, valamint dr. sutarski konrad, a 
magyarországi lengyelség múzeumának és levél-
tárának igazgatója nyitotta meg. 

szögliget zsákfalu, amely miskolctól 60 kilo-
méterre, északra helyezkedik el egy völgykatlan-
ban, a magyar-szlovák határtól 4 km-re, délre. a 
26-os útról sajószentpéternél a 27-es útra áttérve 
edelényen át közelíthető meg. a falut átszeli a 
környező hegyekben eredő ménes-patak. erdei 
út (derenki szekérút) vezet át a szlovákiai körtvé-

-lyesig (Hrušov), de csak gyalog vagy biciklivel 
járható. szögligethez tartozik a falutól északnyu-

-gatra fekvő derenk romközség, amelynek házait 
Horthy miklós leromboltatta, mert összefüggő 
vadászterületet akart. ennek központja szelce-
puszta volt, ahol a kormányzó fából épült vadász-
kastélyát az 1950-es években bontották le. a 
település felett magasodik a középkori szádvár, 
amely a magyarország északkeleti szögletében, a 
bódva folyó völgyét szegélyező aggteleki nemzeti 
park területén, szögliget község határában emel-
kedő, 460 méter magas Várhegyen terül el. 

derenk település, melyet már többször is bemu-
tattunk, a régi abaúj-torna megyében feküdt, és  
a közelben álló szádvár uradalmának része volt. 
1943-tól szögliget lakatlan külterülete. a szlovák 
határtól 1 km-re fekszik, út vezet át rajta körtvély-
esig. derenk település történetét bubenkó gábor 
kisfilmje mutatta be. 

dr. sutarski konrad hangsúlyozta, hogy derenk 
nélkül nem lenne magyarországi lengyel önkor-
mányzatiság. tóthné mihalik katalin polgármester 
asszony pedig további támogatásáról biztosította 
a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy ehhez nagy 
segítséget kap a helyi lengyel nemzetiségi önkor-
mányzattól.

a megjelentek ezt követően felkeresték a derenk 
romközség emlékhelyet – amely az országos kék 
túra nyomvonala mellett fekszik – és felmérték a 
volt iskola, illetve a temető jelenlegi állapotát, majd 
a község kultúrtermében az országos lengyel 
Önkormányzat és a lengyel kulturális központ 
vezetői, valamint a derenk szövetség közösen 
megállapodtak a 2013. évi derenki búcsú megren-
dezésének lehetőségéről, az emlékhely közös 
fenntartásáról és a helyi lengyel önkormányzatok 
tevékenységéről. a most elindult együttműködés 
szép példája a közös összefogásnak.

B. A.

szögliget – otwarcie polskiej izby pamięci
25 maja 2013 roku w szögliget – miejscowości położonej nieopodal ruin 
historycznej polskiej wsi derenk - w tamtejszej izbie pamięci otwarta 
została polska sala (3762 szögliget, szabadság tér 26), w której zgroma-
dzono pamiątki pozostałe po mieszkańcach derenku. w uroczystości 
otwarcia uczestniczyli radni samorządów polskich woj. b-a-z, wice-
przewodniczący osp, zsolt batory i andrás buskó, dyrektor muzeum i 
archiwum wp, dr konrad sutarski, dyrektor poko, monika molnárné 
sagun, kierownik miejscowego oddziału poko, imre mihalik, obecna 
była pani katalin tóthné mihalik, burmistrz szögligetu, dzięki której, 
staraniem ogólnokrajowego samorządu polskiego na węgrzech, miej-
scowego oddziału poko oraz muzeum i archiwum węgierskiej polonii 
izba ta mogła powstać. zbiory w przeważającej części prezentowane były 
dotychczas w andrástanya. podczas wernisażu odbył się pokaz filmu 
poświęconego derenkowi autorstwa gábora bubenkó. 

następnie odbyło się spotkanie licznie przybyłych przedstawicieli 
polskich samorządów narodowościowych z woj. b-a-z z tamtejszym 
samorządem wojewódzkim i przedstawicielami ogólnokrajowego samo-
rządu polskiego na węgrzech. między innymi mówiono o przygotowa-
niach do zbliżającego się dorocznego odpustu polonijnego w derenku, a 
także o współpracy międzysamorządowej. 

(b.)     

Kopjafaavatás Miskolcon
május 26-án délelőtt, a hősök napján, a doni hősökre emlékezve avattak 
kopjafát a miskolci szemere kertben. a közel négy méter magas, 80 cm 
átmérőjű, tölgyfából készült emlékmű alkotója szondy sándor fafaragó, és 
litwin józsef iparművész. Ünnepi beszédet mondott kriza Ákos polgár-

-mester és szabó sándor, a belvárosi református gyülekezet vezető lelki-
pásztora. mester istván, a doni tragédiát túlélő egykori katona beszélt 
a háború szörnyű eseményeiről. ezt követően ökumenikus szertartás 
szerint áldották meg az újonnan felállított emlékművet: csögör orsolya 
református lelkipásztor, papp andrás görög katolikus lelkész és kádár pál 
minorita szerzetes közreműködésével. a városvezetés, több párt és civil 
szervezet is helyezett el koszorút, köztük a miskolci lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat és a lengyelországi limanova városából érkezett limanovai 
föld Hagyományőrző egyesület képviselői is. 

(szerk.)

Dzień Matki i Dzień Dziecka
 w Tatabánya

25 maja samorząd narodowości polskiej w tatabánya zorganizował 
dla tamtejszej polonii uroczyste spotkanie z okazji dnia matki i dnia 
dziecka. spotkanie odbyło się na zabytkowym statku-skansenie nesz-
mély. statek, zbudowany w roku 1957, został niedawno odnowiony i 
udostępniony turystom. program wspólnych obchodów dnia matki i 
dnia dziecka był bogaty. zebrani uczesniczyli w mszy św., którą odpra-
wił ks. karol kozłowski schr., probosz polskiej parafii w budapeszcie. 
następnie odbyło się wspólne pieczenie ciasta. wszyscy zostali zaproszeni 
na poczęstunek, przybyłe mamy dostały piękne kwiaty, a dzieci - słodycze. 

(red. info AP)
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Festiwal Narodowościowy 
w XIII dzielnicy Budapesztu

26 maja przed kościołem św. michała w Xiii dzielnicy 
budapesztu (bobér u. 17/b) odbył się uroczysty festi-
wal narodowościowy, organizowany przez samorządy 
mniejszości tej dzielnicy. był to już 20. jubileuszowy 
festiwal, połączony z dniem dziecka. warto wspo-
mnieć, że sama Xiii dzielnica – angyalföld – świętuje 
75-lecie swojego założenia. samorządy mniejszo-
ściowe (m. in. ormiański, grecki, niemiecki, słowacki, 
romski), w tym także  samorząd narodowości polskiej 
z przewodniczącą alicją nagy na czele, przygotowały 
prezentację swojej narodowości. polska prezentacja 
cieszyła się największym zainteresowaniem. odwie-
dzający mogli kupić polskie wyroby regionalne (np. 
piękne chusty z ludowym wzorem, oscypki, polski 
chleb), zapoznać się turystycznymi atrakcjami beskidu 
żywieckiego, spróbować polskiej kiełbasy, piwa oraz 
pysznego ciasta. polski samorząd zadbał również o 
właściwą prezentację prasy polonijnej – miesięcznika 

„polonia węgierska“ i kwartalnika „głos polonii“. o 
godz. 17.15 goście festiwalu narodowościowego mogli 
również obejrzeć występ taneczno-muzyczny zespołu 

„grojcowianie“ z okolic żywca, który działa już 18 lat, 
dbając o zachowanie tradycyjnej regionalnej muzyki 
i tanców górali żywieckich. kierownikiem artystycz-
nym zespołu i autorem choreografii jest pani jadwiga 
jurasz, która także podczas budapeszteńskiego występu 
czuwała nad poziomem artystycznym całego przedsię-
wzięcia. w swoich programach „grojcowianie“ przed-
stawiają charakterystyczne tańce ze swojego regionu 
m. in.: obyrtkę, krzyżok i najbardziej popisowy hajduk. 
kapela i zespół „grojcowianie” występowali już m.in 
we francji, estonii, niemczech, anglii i portugalii. 
występ zespołu na festiwalu narodowościowym w 
Xiii dzielnicy został przyjęty z wielkim aplauzem, a 
pomimo niezbyt sprzyjającej pogody organizatorzy, 
a przede wszystkim goście, świetnie się bawili. od 
godziny 18 wszyscy mogli wziąć udział we wspólnym 
tańcu. wspólne pląsy zaczęła grupa bułgarska, ale 
bardzo szybko przyłączyli się do nich polscy tancerze 
oraz wszyscy miłośnicy tańca.

(red. fot. ajn.)

Veszprém – doroczne Dni Gizelli
każdego roku w miesiącu maju w Veszprém organizowane są 
dni gizelli. w tym roku dni gizelli obchodziliśmy w dniach 
9-12 maja. gizella, księżniczka bawarska, żona króla węgier - 
stefana, była koronowana w Veszprém, a za jej przykładem 
późniejsze królowe również wybierały nasze miasto na miej-
sce swojej koronacji. w programie obchodów dni gizelli jest 
występ grup mniejszości narodowych naszego miasta, które 
prezentują dowolny program kulturalny, tym samym pokazu-
jąc tutejszej społeczności cząstkę kraju rodzinnego. w tym roku 
samorząd narodowości polskiej w Veszprém zaprosił zespół 
folklorystyczny z krakowa. wystąpili 12 maja o godz. 15.30. 
członkowie zespołu to trzypokoleniowa rodzina – dziadkowie, 
rodzice i dzieci. ubrani w piękne krakowskie stroje śpiewali i 
grali przez ponad pół godziny. w ich repertuarze znajduje się 
prawdziwy folklor krakowskiego regionu. opowiadali, że zbie-
rając materiał muzyczny, często ze słyszanych pieśni i muzyki 
tańców ludowych, sami robią zapis nutowy i aranżację instru-

mentalną. byliśmy dumni z naszych rodaków – babcia grająca 
na akordeonie, dziadek na trąbce, tata i córka na skrzypcach, 
mama z synem jako wokal – to podobało się nie tylko nam, 
publiczność nagrodziła ich wielkimi brawami.

oprócz pieśni ludowych, zespół śpiewa również pieśni religijne, 
jest stałym gościem w jednej z krakowskich katedr. w Veszprém 
członkowie zespołu grali i śpiewali podczas liturgii w kościele 
regina mundi, ku wielkiej radości wiernych.

ponieważ członkowie zespołu nigdy nie byli w tym regionie, 
pokazaliśmy im Veszprém, z od niedawna otwartym dla zwie-
dzających pałacem arcybiskupim. pospacerowaliśmy deptakiem 
w balatonfüred, a w tihany zwiedziliśmy nowo zbudowane 
centrum turystyczne przy opactwie benedyktynów, gdzie 
wyświetlany jest film o historii opactwa i o regionie tihany - i 
to z polskim tekstem.

Hanna Kövesdi

A Város NApjáN A TArNówi delegáció
miskolc mjv. Önkormányzata 1993 óta május 11-én ünnepli a város 
napját. 1909-ben ezen a napon kapott ferenc józsef osztrák császártól, 
magyar királytól önálló törvényhatóságú városi jogot. ez akkor azt jelen-
tette, hogy kikerült a megye közvetlen fennhatósága alól, és önállóan 
irányította tovább életét. ezen a rangos eseményen ünnepi közgyűlést 
tart a képviselő testület, ahol átadják a város által alapított kitüntetése-
ket, címeket és díjakat. egész nap kulturális programok sokaságán vehet-
nek részt a városlakók, ami esti nagykoncerttel zárul. erre az eseményre 
kapott meghívást tarnów város önkormányzata, melyet Henryk słomka-

-narożański alpolgármester úr és andrzej szpunar úr, a múzeum 
igazgatója képviseltek. a lengyel vendégeket fogadta dr. kriza Ákos 
polgármester úr, majd részt vettek az ünnepi közgyűlésen, illetve több 
kulturális rendezvényen. megnézték a március 15-én felállított erdélyi 
körképet, melyet városuk kölcsönzött őszig miskolcnak. napközben a 
vendégeket kákóczki andrás osztályvezető úr kalauzolta, tolmácsuk 
szewczuk anna volt. érdekességként említem meg, hogy miskolc város 
ez évben több lengyel vonatkozású kitüntetést is kiosztott. pro urbe díjat 
kaptak megosztva bogdan adamczyk és kalna zsolt minorita papok; 
egyházuk, a város, a hátrányos helyzetű fiatalok és a szegények iránti 
elkötelezettségük elismeréseként. bogdan atya több éven keresztül volt 
a miskolci minorita templom vezetője. nívódíjat kapott balázs istván 
úr lokálpatriótaként és amatőr versmondóként tanúsított példaértékű 
lelkesedéséért, valamint emberségének, a kultúrát támogató önkéntes 
munkájának, hagyománytiszteletének elismeréseként. istván családjával 
együtt rendszeresen részt vesz a miskolci lengyel Önkormányzat 
munkájában és rendezvényeinken mindig megörvendeztet bennünket 
pár szép verssel. gratulálunk az elismerésben részesülteknek!

Fekete Dénes
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„hérakleitosz folyójában”
wisława szymborska – andrzej szczeklik emlékest két 

hangra, zenére és képekre
Az Országos idegennyelvű Könyvár (OiK) és Belváros-
-Lipótváros Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fenti című, 
közös rendezvénye Trojan Tünde és Rusz Milán művészek 
közreműködésével, Trojan Tünde összeállításában és rende-
zésében május 27-én, az OiK-ban zajlott le. A vendéglátó OiK 
részéről Békey Mária köszöntötte a közönséget, amely a dísz-
terem mellett lévő kistermet is teljesen megtöltötte. 

a nagy sikerű műsorban, ami wisława szymborska 11 verséből 
és a nobel-díj átvételekor elhangzott beszédéből, valamint 
andrzej szczeklik katharszisz - a természet és a művészet 
gyógyító erejéről című könyvének részleteiből állt össze, a két 
előadó hol lengyelül, hol magyarul, máskor pedig egymásnak 
felelgetve közvetítette a szerzők mély, örök emberi értékeket 
kifejező gondolatait. 

trojan tünde előadásából híven tükröződött szymborska 
költészetének finomsága, visszafogottsága és iróniája, rusz 
milán pedig hitelesen tolmácsolta szczeklik orvosprofesszor 
derűjét, ember-, természet- és művészetszeretetét. 

igazán különleges élményt jelentett az emlékest címadó 
művének (szymborska, Hérakleitosz folyójában) előadásmó-
dja is: csekély eltolódással, szinte egy időben két nyelven hang-
zott el a vers.  bábeli hangzavarra gondolhatnánk, de meglepő 
módon nem ez történt. mindenki a saját anyanyelvére tudott 
koncentrálni, a másik nyelv pedig zenei aláfestésként szolgált 
a mondanivalónak.  

a rendező a részek közötti szüneteket az elhangzottakhoz 
csodálatosan illő j. s. bach-művekkel és antik görög zenével 
töltötte ki, az előadáshoz vetített hátteret pedig m. l. willmann 
Hárfán játszó orfeusz, rogier van der weyden levétel a keresz-
tről című képei és w. szymborska kollázsai alkották – godány 
judit és békey mária közreműködésével.  

az élményekkel teli előadás után arra a kérdésemre, hogy miért 
éppen e két szerző műveiből szerkesztette a műsort, trojan 
tünde rendező, előadóművész a következőket válaszolta:

„wisława szymborskát nagyon szeretem, már elég sok versét 
elmondtam, ő a legkedvesebb lengyel költőm. szczeklik 

professzort pedig magánemberként is megismertem, egy 
nagy humanista volt – gondolom, hogy ez kiderülhetett az 
itt elhangzottakból. ismerték egymást, ráadásul szymborska 
a professzor páciensei közé tartozott. mindketten 2012-ben, 
ugyanabban a hónapban, két nap eltéréssel haltak meg. amikor 
pedig elolvastam a professzor úr könyvét – a költőnő munkás-
ságát nyilvánvalóan ismertem már a versein keresztül – úgy 
éreztem, hogy izgalmas lenne ezt a két embert »összehozni«. 
Hiszen olyan nagy szellemek találkozhatnának, akik jóban 
voltak egymással, akik nagyon sokat adtak egymásnak, és akik 
művészi szempontból is hatottak egymásra. egy emlékestre 
gondoltam, mert abban ez a két hatalmas elme, két óriási szívű 
ember és két hallatlan intellektus »egy lapon« megjeleníthető. 
az ötlet a múlt évben született, és hála a két támogatónak és 
sutáné elżbieta segítségének - ezúttal is köszönöm nekik -, a 
mai napon megvalósulhatott.”

az emlékest másik előadója, rusz milán szerb nemzetiségű 
magyarországi színművész, rendező nem az első alkalommal 
lépett fel trojan tündével együtt. tőle az előadás szerzőiről és 
műveikről szerzett benyomásokról, valamint a szerb és lengyel 
szellemiség találkozásáról érdeklődtem.

„korábban nem ismertem a szerzőket. amikor tündétől 
megkaptam a kéziratokat, és elolvastam azokat, újfent ámulatba 
estem. a múltkor is általa fedezhettem fel több nobel-díjas 
lengyel írót. szymborskát egy méltán nobel-díjas, csodálatos 
alkotónak tartom, és az, hogy szczeklik is ilyen magas szinten 
ír, ugyancsak bámulatra méltó. érdekesség jelen esetben, hogy a 
szüleim is orvosok, és én is az orvosi egyetemen kezdtem, kétévi 
próbálkozás után kerültem át a színművészeti főiskolára. a 
professzor úr sokat írt a könyvében az éjszakai ügyeletekről, az 
újraélesztésről, az orvoslás és a művészet kapcsolatáról. sokan 
nagyon különbözőeknek vélik ezt a két szakmát, de ez nem igaz, 
mondta szczeklik, mert az ókori görögöknél ugyanaz a mester-
ség volt, csak a későbbiekben vált ketté. Ő maga is nagyszerű 
orvos és művész volt egy személyben. 

a szerb és a lengyel kultúra kapcsolata pedig a szlávságunkból 
fakad – ami valamiféle lágyságot, nyitottságot és külön életérzést 
takar. ezen a vonalon is kötődni tudunk egymáshoz, és megér-
tjük egymás rezdüléseit.

az előbb pedig éppen arról beszélgettem valakivel, hogy a 
lengyel irodalom egy olyan mélységes mély óceán, amiben van 
még mit kutatni. remélem, hogy tündével máskor is meríthe-
tünk még belőle.” 

Sárközi Edit, fotó: se.

az országos Lengyel Önkormányzat 31/2013.(IV.27.) számú köz-
-gyűlési határozata alapján pályázatot hirdet a Magyarországi Lengyel-
ség Múzeuma és Levéltára igazgatói feladatainak - 5 év határozott idejű 

- felső vezetői beosztásban történő ellátására.  
Megbízás kezdete: 2014. január 1.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 31.
részletes pályázati feltételek megtalálhatók az országos Lengyel Önkor-

mányzat honlapján: www.polonia.hu 
a pályázat ügyében felvilágosítást ad az országos Lengyel Önkormányzat 

Hivatala, Podlussány Erzsébet hivatalvezető, 
telefon: (36 1) 261 1798, (36 1) 260 7298, fax: (36 1) 909 2856, 

e-mail: olko@polonia.hu 

kronika
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"A kultúrában a 
párbeszéd a fontos"-

A budapesti Lengyel Intézet 
igazgatőnőjével, 

SItko kAtArzyNávAL 
Nyitrai zoltán beszélgetett.

A jövő év májusában fennállásának 75. évét betöltő Lengyel 
intézet 1939-es alapítása óta több változáson ment keresztül, 
azonban a lengyel kultúra bemutatása változatlanul elsődle-
ges szerepet tölt be az intézet működésében. Aki részt vett 
az intézet által szervezett programokon, az tisztában van a 
rendezvények magas színvonalával és kulturális értékével. 
Mindez azonban valószínűleg óriási szervezőmunka és hosszú 
előkészítés eredménye. Elárulhatóak kulisszatitkok? Miként 
zajlik a rendezvények előkészítése és az aktuális program 
kiválasztása?

minden titkot nem árulhatok el, mivel akkor elmarad a megle-
petés és a várakozás izgalma. az aktuális program kiválasztása 
két tényező függvénye. egyrészt a lengyelországi fő kulturális 
események, másrészt a helyi, magyarországi sajátosságok és 
igények kielégítése a meghatározó e tekintetben. mivel 2013. 
lengyelországban lutosławski-év, ezért fontos, hogy ez 
magyarországon is megjelenjen, azonban olyan köntös-
ben, ami a magyarok számára a leginkább befogadható. 
Így kerül sor többek között a zeneszerző, witold lutosławski 
szimfonikus műveinek jazz nyelven történő értelmezésére is, a 
klasszikus zenei interpretációk mellett. ezen kívül különböző 
magyar események, fesztiválok is meghatározzák az intézet 
által összeállított programok tartalmát. az intézetben minden 
művészeti területnek van egy szakmai felelőse, azonban a 
programok előkészítése a többi területtel közösen történik, ami 
lehetővé teszi adott esetben egy film vagy színházi előadás akár 
képzőművészeti vagy zenei interpretációját is.

Tapasztalatai szerint milyen a lengyel kultúra fogadtatása és 
befogadása Magyarországon?

alapvetően elmondható, hogy jó dolog lengyel kulturális 
menedzsernek lenni magyarországon, mivel a lengyel-magyar 

barátság olyan stabil alap, amire a kultúra területén is lehet 
építeni. a művészet elsősorban az érzelmekre hat. a két nép 
közötti barátság és érzelmi kötődés pedig olyan, mint a szere-
lem. a nyelvi különbözőség ellenére is megértésre talál, legyen 
szó bármilyen művészeti ágról. ennek ellenére nap mint nap meg 
kell küzdeni a látogatókért, mivel budpesten rendkívül gazdag a 
kulturális kínálat, és naponta rengeteg színvonalas program van, 
amelyből a közönség válogathat. míg andrzej wajda, krzysz-
tof kieślowski, sławomir mrożek vagy fryderyk chopin neve 
versenyelőnyt jelent, addig a magyarországon kevésbé ismert 
kortárs lengyel művészeket sokkal nehezebb eljuttatni a szélesebb 
magyar közönséghez.

Ki az a célközönség, akinek a programok szólnak?

fiatalok, idősebbek, művészeti téren dolgozó szakemberek, 
laikusok – mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik a kultúra 
iránt. a rendezvényeken jelen lévő látogatók összetétele vegyes, 
mondhatni a programok függvényében változik. az iskolásoktól 
a nyugdíjasokig mindenki megtalálható. intézetünk a lengyel 
kultúra közvetítése során nagy súlyt fektet a párbeszéd kiala-
kítására. számunkra nem cél az, hogy bemutassunk egy alkotást 
vagy művészt és ezzel lezáruljon egy fejezet. arra törekszünk, 
hogy az általunk megszervezett esemény valaminek a kezdete, 
a kiinduló pontja legyen. nagy hangsúlyt helyezünk az interak-
cióra, és prioritást élveznek azok a rendezvények, ahol párhu-
zamosan tudunk megjeleníteni lengyel és magyar alkotásokat, 
művészeket. például nemrég volt egy magyar-lengyel összefo-
gásban megvalósuló komolyzenei programunk, melynek reper-
toárjában két kiváló lengyel, illetve magyar zeneszerző: witold 
lutosławski, aleksander tansman, valamint selmeczi györgy és 
orbán györgy műveit adta elő a szefcsik zsolt hegedűművész 
által 1994-ben alapított rendkívül nívós erdődy kamarazenekar, 
melyet egy világhírű lengyel karmester, marcin nałęcz-niesio-
łowski vezényelt. a nemzetközi programok kapcsán szorosan 
együttműködünk a magyarországi kulturális intézményekkel, 
szervezetekkel, fesztiválokkal, valamint más külföldi intézetekkel, 
az irodalmi programok kapcsán pedig a magyarországi könyv-

-kiadókkal is. az idei budapesti könyvfesztiválon például ignacy 
karpowicz és zośka papużanka vett részt lengyelországból. Van 
egy kortárs művészeti galériánk, a platán galéria, ahol nemcsak 
lengyel képzőművészek munkáit állítjuk ki, de időről időre egy-

-egy magyar művésznek is rendezünk kiállítást, sőt, van amikor 
magyar és lengyel alkotók egymás mellett állítanak ki, vagy egy 
közös, kimondottan a platán terére tervezett helyspecifikus 
projekttel mutatkoznak be. filmes programjaink közül pedig 
mindenképp kiemelném a budapesten és más vidéki városok-
ban évente megrendezésre kerülő lengyel fimtavaszt, mely a 
lengyel filmek krémjét mutatja be a magyar látogatóknak. emel-
lett intézetünk a magyar és a lengyel filmes társadalom közötti 
párbeszédet is erősíti.

Magyarországon jelentős létszámú lengyel él. Milyen az 
intézet és a helyi polónia kapcsolata? 

nagy segítség számunkra a lengyelek jelenléte magyarországon. 
nem csupán a kulturális küldetés kiteljesítésében vesznek részt a 
helyi lengyelek, hanem a mindennapi szervező feladatokban is. a 
magyarországi lengyelek nélkül nehéz lenne a lengyel kiállítások 
lebonyolítása, vagy a lengyel művészek vidéki utaztatása. a szál-
láshelyek és a rendezvényhelyszínek leszervezésében is sokat 
segítenek. nagyon fontosnak tartjuk a jó kapcsolat ápolását a 
helyi polóniával, mivel tökéletesen kiegészítjük egymást. külön 
öröm a számunkra, hogy egy nagyon aktív közösségről van szó. 
bízom benne, hogy az együttműködés a jövőben is megmarad!

Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon sok teltházas 
rendezvényt és sikert kívánok!



14 Polonia Węgierska14 Polonia Węgierska

Z życia polskiej sZkoły na węgrZech

Przedstawiamy wywiad autorstwa janki i julii Chrzanowskich, który otrzymał 
ii nagrodę w Konkursie Dziennikarskim zorganizowanym przez Polską szkołę na 
węgrzech. szczególną uwagę jury zwrócił fakt zaakcentowania spraw młodzieży i 
polsko-węgierskiej przyjaźni oraz ciekawa konstrukcja pracy.

julia Chrzanowska ma 19 lat, jest uczennicą oddziału ogólnokrajowej szkoły polskiej 
w szentendre. brała czynny udział w powstaniu i działalności kółka teatralnego. w 2010 
r. zdała rozszerzoną maturę z języka polskiego. w 2011 r. pomagała w organizowaniu 
dnia polonii węgierskiej w tokaju, pracowała jako tłumacz wraz ze swoimi kolegami z 
grupy. przez wszystkie lata spędzone w ogólnokrajowej szkole polskiej brała udział w 
licznych lokalnych i krajowych spotkaniach i uroczystościach polonijnych, konkursach, 
obozach, wycieczkach i warsztatach młodzieży polonijnej. julia interesuje się literaturą 
i psychologią. janka Chrzanowska ma 17 lat, chodzi do 10. klasy liceum w szentendre. 
interesuje się przyrodą, medycyną i historią. ojciec julii i janki jest polakiem. 

„Bo jest blisko i jest tam fajnie”” -
z konsulem RP Andrzejem Kalinowskim 

rozmawiają Janka i Julia Chrzanowskie

jakie są Pana najwcześniejsze wspomnienia związane z 
węgrami?

moje pierwsze wspomnienie, w którym w ogóle pojawiają się 
węgry, jest raczej niecodzienne. babcia opowiadała mi kiedyś, 
że w czasie wojny tam, gdzie mieszkała zatrzymał się samochód 
z trzema oficerami węgierskimi, którzy mieli w samochodzie 
gęsi. moja babcia i jej sąsiadka miały te gęsi upiec i przygotować 
pieczeń. ucieszyły się, ponieważ przy okazji dostały z tych gęsi 
część mięsa. mój tata jako małe dziecko też z tego skorzystał. to 
jest pierwsze, choć niebezpośrednie wspomnienie o węgrach. 
moje pierwsze takie prawdziwe, własne… miałem siedem lat, 
jeszcze nie chodziłem do szkoły, kiedy byłem pierwszy raz na 
wakacjach na węgrzech z rodzicami i pamiętam, to był wtedy 
dla mnie zupełnie inny świat. przypominam sobie m.in. wiel-
kie brzoskwinie, których w polsce nie było. do dzisiaj pamię-
tam, jak na chwilę zgubiłem się tutaj w centrum przy keleti 
i jak znalazła mnie mama. miała znowu dla mnie te wielkie 
brzoskwinie i byłem szczęśliwy. to są takie moje dwa pierwsze 
wspomnienia. każde inne, ale prawdziwe.

jak Pan Konsul ocenia obecne związki polsko-węgierskie?

odpowiedź na to pytanie jest trudna i obszerna, nie da się 
opowiedzieć tego w kilku zdaniach, nie można poruszyć 
jednego tematu. trudno nawet rozdzielać wątki. mówiąc o poli-
tyce nie sposób pominąć kultury, mówiąc o kulturze nie można 
pominąć historii, o historii nie można mówić bez opowiada-
nia o ludziach. mój pobyt na węgrzech na razie jest krótki 
(siedem miesięcy), ale byłem już w wielu miejscach, spotyka-
łem przeróżnych ludzi, od burmistrzów miast do naszej polo-
nii, od studentów do dzieci, od działaczy aktywnych do tych, 
którzy prowadzą interesy z polską. wystarczy zacząć rozmowę i 
okazuje się, że te kontakty są bardzo obszerne. może nie zawsze 
są na najwyższym poziomie lub bardzo aktywne, ale są. cieka-
wostką jest to, że właściwie nie ma chyba większych miast na 
węgrzech, które nie miałyby partnera w polsce. ja mam listę 
(na pewno nie jest to aktualna lista), na której jest mniej więcej 
sto dwadzieścia kilka miast, miasteczek i gmin, które mają part-
nera w polsce, a często jest tak, że mają dwóch. te stosunki 
moim zdaniem są bardzo aktywne i nawet jeżeli występuje tzw. 

falowanie aktywności, to jednak współpraca trwa. to widać 
naprawdę wszędzie. występuje też fajne zjawisko, którego jesz-
cze kilka lat temu chyba nie było: młodzi ludzie, studenci i to 
najmłodsze pokolenie znowu zaczyna interesować się polską. 
wydaje mi się, że kiedyś studenci jeździli do polski raczej tylko 
na wakacje, szukać przygody czy poznać kraj, a teraz woleliby 
też studiować w polsce, np. nawet w ramach krótkiej wymiany. 
ponadto, nieraz się z tym spotkałem, że młodzi ludzie, którzy 
skończyli szkołę chcą jechać do polski do pracy. mimo tego, że 
jestem tutaj dopiero siódmy miesiąc, już się z tym oswoiłem, że 
tak jest i to jest fajne. to jest element tych właśnie stosunków, 
naprawdę aktywnych i szerokich, od najstarszych do najmłod-
szych, od biznesu do polityki, od kultury do historii i po prostu 
przede wszystkim między ludźmi. 

ze względu na zajmowane stanowisko w jaki sposób chciałby 
Pan umocnić przyjaźń polsko-węgierską?

przyjaźń istnieje, na pewno między ludźmi jest mocna, na 
bazie sympatii. natomiast ja sobie kiedyś wymyśliłem, że 
gdybym miał możliwość, chciałbym zaktywizować lub wzmoc-
nić te stosunki przede wszystkim w najmłodszym pokoleniu, 
bowiem starsze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, zna 
kraj, zna historię, byli tutaj i rzeczywiście ta przyjaźń i sympatia 
jest. natomiast dla najmłodszego pokolenia dzisiaj cały świat 
jest otwarty: można jechać, zwiedzać, mieszkać, pracować czy 
studiować wszędzie. polska jest już tak trochę mniej atrakcyjna, 
bo bez problemu można jechać do Hiszpanii czy do grecji. 
chciałbym w jakiś sposób doprowadzić do tego, aby właśnie 
przyjaźń, stosunki czy związki z polską rozbudziły się wśród 
najmłodszego pokolenia. aby mimo tego, że mają wiele innych 
możliwości, młodzi ludzie chcieli jednak odwiedzić polskę, bo 
jest blisko i jest tam fajnie. to jest takie moje małe marzenie 
związane z pracą i z funkcją.

jak się Pan, jako konsul, przygotowuje w tym roku do Dnia 
Przyjaźni Polsko-węgierskiej?

konsul uczestniczy służbowo w wielu tych wydarzeniach, 
uroczystościach z urzędu. w tym roku oficjalne uroczystości 
odbywają się w polsce, więc jest zrozumiałe, że najważniej-
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sze wydarzenia, największa promocja dnia przyjaźni będzie 
właśnie tam, w tarnowie. natomiast tutaj też wiem już o kilku 
różnych imprezach, uroczystościach w budapeszcie i poza 
budapesztem. gdzieś na pewno będę, natomiast w tej chwili 
jeszcze nie ma decyzji. wypadałoby być na tych najważniej-
szych, tylko pytanie, które uznać za „te najważniejsze”? być 
może pojadę tam, gdzie jeszcze nie byłem, gdzie jeszcze nie 
spotkałem się z polonią czy z władzami miejscowymi.  praw-
dopodobnie pojadę gdzieś poza budapeszt. 

jak Pan Konsul widzi rolę młodzieży w podtrzymywaniu i 
rozwijaniu kontaktów polsko-węgierskich?

to jest bardzo ciekawe pytanie. pomimo tego, że „młodzież, na 
luzie”, to jest poważna sprawa. świat jest dzisiaj otwarty przede 
wszystkim dla was, możecie być wszędzie. macie możliwość 
wyjazdu, wymiany studenckiej, obozów, możecie spędzać czas 
gdziekolwiek. macie też facebook, skype, pocztę elektroniczną 
i macie pomysły. dzisiejsza młodzież ma naprawdę masę infor-
macji i masę możliwości do ich rozpowszechniania. uważam, 

że świadoma młodzież, która już skończyła się tylko bawić 
internetem i już pracuje używając poczty elektronicznej czy 
stron internetowych, może być fantastycznym promotorem 
polski, związków polsko-węgierskich czy historii. wystarczy 
tylko pozytywnie pisać do kolegów z całego świata, wspomnieć 
o czymś ważnym i dobrym o polsce, o tym, o czym mało kto 
wie. taki jest np. dzień przyjaźni polsko-węgierskiej, który jest 
oficjalnie zdaje się jedynym takim świętem na świecie, gdzie 
dwa narody świętują przyjaźń między sobą. pozytywne pisanie 
to naprawdę wielka sprawa, ponieważ czasem jedno zdanie, 
jedna informacja zmienia podejście kogoś, kto się o czymś 
dopiero dowiaduje. czasem to jedno zdanie, uwaga tworzy 
obraz zjawiska. możecie zrobić naprawdę bardzo dużo poka-
zując, że mając w sobie związek polski i węgier jesteście dobrą, 
pozytywną reklamą. także tutejsza młodzież plus dzisiejsze 
informacje i metody ich przekazywania to nieoceniona sprawa. 
dlatego warto w was inwestować. 

Dziękujemy, że znalazł Pan czas na udzielenie nam wywiadu 
i życzymy Panu Konsulowi sukcesów.

Wymiana młodzieży - maj 2013
oddział szkoły polskiej na węgrzech z dunaújváros nawiązał 
kontakt ze szkołą im. i. paderewskiego w łasku- kolumnie w 
polsce. nasza polonijna młodzież od kilku miesięcy korespon-
dowała przez internet ze swoimi koleżankami i kolegami z polski. 

w środę 22 maja po ponad dwunastogodzinnej podróży zosta-
liśmy bardzo serdecznie przywitani przez panią dyrektor Halinę 
wawrzyniak licha, przez rodziny, które nas gościły i przez panie 
nauczycielki. krótkie powitanie, przedstawienie się, pyszny 
polski sernik i napoje, zdjęcia, i dzieci pojechały do „swoich” 
rodzin. następnego dnia odbyła się wycieczka z młodzieżą 
polską do warszawy. zwiedzaliśmy łazienki królewskie, letnią 
rezydencję króla stanisława augusta, pałac na wodzie, zoba-
czyliśmy pomnik chopina, następnie z trzydziestego piętra  
pałacu kultury i nauki podziwialiśmy nowoczesną warszawę, 
a potem spacerowaliśmy po starym mieście słuchając historii 
jego odbudowy. w piątek młodzież wzięła udział w lekcjach 
polskiego, angielskiego i chemii. najbardziej atrakcyjna okazała 
się chemia, gdzie dzieci brały udział w ciekawyych doświadcze-
niach. po południu odbyły się zajęcia w pracowni ceramicznej.  
pod kierunkiem pani donaty lesińskiej młodzież zapoznała się 
z techniką lepienia w glinie, mówiąc słowami artystki „z cera-
miką - sztuką niesamowitą, pełną tajemnic”. każdy ulepił z gliny 
swój przedmiot  i pomalował go, a ponieważ suszenie i wypa-
lanie wymaga czasu, więc opiekunowie przywiozą prace dzieci 
w lipcu. po zakończonych zajęciach pani donata podarowała 
wszystkim drobne upominki. w sobotę bawiliśmy się z harce-
rzami w tradycyjne podchody, zakończone ogniskiem i piecze-
niem kiełbasek. niedziela była dniem w rodzinach. wspólnie 
zorganizowano wyjazd do łodzi, do manufaktury. w ponie-
działek razem z polskimi uczniami pojechaliśmy do arboretum 
w rogowie, gdzie podziwialiśmy piękne kolorowe rododendrony, 
azalie, drzewa korkowe, drzewo chusteczkowe. popołudniami 
zadbano także o opiekunów – koncert w filharmonii łódzkiej 
był naprawdę piękny.

na pożegnanie, we wtorek odbył się konkurs wiedzy o węgrzech, 
w którym brała udział młodzież z czterech szkół polskich. pyta-
nia przygotowała pani dorota janiszewska. poziom konkursu 
był bardzo wysoki, trzeba było wykazać się znajomością histo-
rii, geografii, muzyki, legend, przygotowany był również film o 
węgrzech.

po przerwie poczęstowano nas pysznym tortem w kolorach flagi 

węgierskiej. zapoznanono nas z historią kolumny. dwie uczen-
nice ze szkoły przygotowały wideo ze starymi i współczesnymi 
zdjęciami kolumny.

w zakończeniu programu naszej wymiany wzięli udział przed-
stawiciele z urzędu miasta. pogoda nie była najlepsza, padało i 
było zimno, ale za to atmosfera była gorąca. 

poranek 29 maja, dzień naszego wyjazdu był piękny, słoneczny, 
ale smutno nam była wyjeżdżać. łzy pożegnania i słowa 
podziękowań kończyły nasz pobyt w kolumnie. w przyszłym 
roku będziemy gościli naszych gospodarzy u nas na węgrzech. 
mamy przed sobą duże zadanie, ale postaramy się zorganizować  
równie bogaty program i pokazać miejsca, które upamiętniają 
naszą wspólną historię. 

dziękujemy pani dyrektor Halinie wawrzyniak licha, pani 
dorocie janiszewskiej, pani wiolettcie saładaj, panie agnieszce 
kępie i pani agnieszce wolskiej za tak miłe przyjęcie.  

do zobaczenia w przyszłym roku! 

Ewa Modrzejewska, István Ráth, Wiktoria Wądołowska, Kitti i 
Dani Bellovits, Timi i Filip Lewkot, Enikő Szekeres
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• W dniu 3 maja w Kościele 
polskim w budapeszcie w 
uroczystość nmp królowej 
polski sprawowana była msza 
święta w intencji ojczyzny. 
następnie stowarzyszenie 
katolików polskich p.w. św. 
wojciecha zaprosiło uczest-
ników na koncert zespołu 
coral do ogrodu domu 
polskiego.

• W dniu 4 maja Samorząd 
polski miasta békéscsaba 
oraz tamtejsze stowarzy-
szenie kulturalne przyjaźni 
polsko – węgierskiej zorga-
nizowało otwarcie wystawy 
fotograficznej, zatytułowanej 

"polska droga do wolności - 
33 lata solidarności”.

• W dniu 5 maja w Kościele 
św. krzyża w tata tamtejszy 
snp był inicjatorem mszy 
świętej i uroczystości skła-
dania wieńców w rocznicę 
beatyfikacji jana pawła ii.  

• Od dnia 5 maja w Domu 
polskim czynna była wystawa 
autorstwa małgorzaty sobol-
tyńskiej pt. „sto w jednej”, 
poświęcona stu wystawom 
zorganizowanych tam przez 
m. soboltyńską.

• W dniu 6 maja Amba-
sador rp na węgrzech w 
budapeszcie wydał uroczy-
ste przyjęcie z okazji święta 
konstytucji 3 maja, w 
którym obok dyplomacji, elit 
politycznych i kulturalnych 
węgier uczestniczyli przed-
stawiciele tutejszej polonii.

• W dniu 7 maja SNP przy 
współudziale uniwersytetu 
ludowego w tata zorganizo-
wał kolejny wykład poświę-
cony historii polski, a tym 
razem adiunkt uniwersy-
tetu katolickiego im. pétera 
pázmanya dr pál attila 
illés mówił  nt.  „pomiędzy 
wschodem a zachodem. 
polityka zagraniczna polski 
po zmianie systemu”.    

• W dniu 11 maja Ambasador 
i konsul rp na węgrzech 
zaprosili polonię na uroczy-
sty koncert zorganizowany 
z okazji światowego dnia 
polonii i polaków za granicą. 

• W dniu 19 maja w buda-
p esz teńsk im koś c ie l e 
polskim odbyła się uroczy-
stość pierwszej komunii 
świętej. 

• W dniu 19 maja w Kościele 
skalnym w budapeszcie 
proboszcz polskiej parafii 
personalnej na węgrzech 
sprawował  mszę świętą 
w intencji matek polonij-
nych. inicjatorem spotkania, 
jak zwykle był snp i klub 
rodzin polskich z iV dziel-
nicy budapesztu.

• W dniu 24 maja w Kościele 
polskim w budapeszcie w 
święto najświętszej maryji 
panny wspomożycielki 
wiernych – patronki tego 
kościoła odbył się odpust 
parafialny.

• W dniu 25 maja w miej-
scowości szögliget (woj. 
b-a-z) odbyło się uroczy-
ste poświęcenie i otwarcie 
domu regionalnego „szögli-
get-derenk”, który stał się 
nową filią muzeum i archi-
wum węgierskiej polonii po 
przewiezieniu tam z wioski 
andrástanya ludowych zbio-
rów derenckich. obecnie 
sąsiadują one z uzupełniają-
cymi je miejscowymi zbio-
rami etnograficznymi. 

• W dniu 26 maja Oddział 
poko przy ul. Óhegy 11 
zorganizował prezenta-
cję zakopanego, w ramach 
której odbyło się otwar-
cie wystawy prac na szkle 
malowanych zofii i magdy 
forteckich oraz spotkanie z 
burmistrzem miasta i kapelą 
jana karpiela bułecki.

• W dniu 27 maja w Biblio-
tece języków obcych w 
budapeszcie (V dz. ul. 
molnár 11) przy wsparciu 
samorządu narodowości 
polskiej V dzielnicy zorga-
nizowano wieczór poezji 
wisławy szymborskiej i 
andrzeja szczeklika pt. „w 
rzece Heraklita”, a wystąpili 
tünde trojan i milan rusz.  

• W dniu 31 maja w Bazy-
lice św. stefana w budapesz-
cie sprawowana była msza 
święta ku czci matki boskiej 
częstochowskiej.

CO BYŁO?Diákcsere 2013 május
az országos lengyel nyelvoktató iskola dunaújvárosi részlege 
előző ősszel felvette a kapcsolatot a lengyelországi łask-kolumna 
város paderewski iskolájával. a magyar fiatalok több hónapon 
keresztül internetes levelezést folytattak lengyel társaikkal.

május 22-én, szerdán, 12 órás utazás után az iskola igazgatója, 
licha wawrzyniak Halina, a szállást biztosító családok és a tanár-
nők fogadtak minket sok szeretettel. a rövid köszöntő, bemutatko-
zás, finom lengyel sajttorta, italok és fényképezkedés után minden 
diák a ”saját” családjával távozott. a következő napon a lengyel 
diákokkal közösen Varsóba utaztunk. ellátogattunk a łazienki-

-parkba és a nyári palotába, megnéztük a Vízipalotát, chopin 
szobrát, sétáltunk az óvárosban, történeteket hallgattunk a város 
újjáépítéséről, majd a kultúra és tudomány palotájának 30. emele-
téről megcsodáltuk a lengyel fővárost. pénteken a diákok lengyel, 
angol és kémia órákon vettek részt. a legizgalmasabbnak a kémia 
óra bizonyult, ahol a fiatalok érdekes kísérleteket folytattak. délu-
tán került sor a kerámiafoglalkozásra. lesińska dorota vezetésével 
a diákok megismerkedtek az agyagozással, mely a művésznő szava-
ival élve: „…egy különleges, titkokkal teli művészet”. mindenki 
készített valamilyen agyagtárgyat, melyeket a száradási és kiégetési 
idő miatt a diákok júliusban fognak megkapni. a műhelymunka 
után a művésznő mindenkit egy apró emléktárggyal ajándékozott 
meg. szombaton tájékozódási versenyen vettünk részt cserkészek-
kel, az este pedig tábortűzzel és kolbászsütéssel zárult. a vasárnapot 
a családokkal töltötték a diákok. a programban résztvevő családok 
łódźba utaztak, a manufaktura szórakoztató- és bevásárlóköz-
pontba. Hétfőn a rogówi arborétumban színes rododendronok, 
azáleák, paratölgyek és más különleges növények között sétáltunk. 
délután a tanárok egy gyönyörű koncertet hallgattak meg a łódźi 
filharmóniában.

a búcsú napján, kedden, került sor a ki mit tud magyarországról? 
című vetélkedőre, melyen 4 lengyel iskola diákjai vettek részt. a 
kérdéseket janiszewska dorota állította össze. a vetélkedő színvo-
nala nagyon magas volt, a résztvevőknek ismerniük kellett a 
magyar történelmet, földrajzot, zenét és legendákat, bemutatásra 
került egy magyarországról szóló rövidfilm is.

a szünetben a magyar zászló színeiben pompázó tortával kedves-
-kedtek nekünk. elmesélték nekünk kolumna történetét. az iskola 
két diákja egy videót készített kolumnáról készült régi és új képek-
ből.

a csereprogram záróünnepségén łask város polgármesteri hivata-
lának képviselete is részt vett.  

az esős és hideg idő ellenére a hangulat mindvégig nagyon derűs 
volt.

elutazásunk napján, május 29-én, a nap is kisütött, így még nehe-
zebb volt a búcsúzás, melyet könnyek és a köszönet szavai kísértek. 
jövőre mi fogjuk vendégül látni a házigazdáinkat. nagy feladat 
áll előttünk, de megpróbálunk hasonlóan érdekes és színvona-
las programot összeállítani, megmutatni a közös történelmünket 
bemutató helyeket.

köszönjük a szívélyes vendéglátást licha wawrzyniak Halina 
igazgatónőnek, janiszewska dorota, saładaj wioletta, kępa 
agnieszka és wolska agnieszka tanárnőknek.

a viszontlátásra jövőre! 

Modrzejewska Ewa, Ráth István, Wądołowska Wiktoria, Bellovits 
Kitti és Dani, Lewkot Timi és Filip, Szekeres Enikő

Z życia polskiej sZkoły na węgrZech
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co było? co będZie?

CO BĘDZIE?

mI vOlt?
mI lEsZ?

• W dniach od 1 do 8 lipca 
uczniowie ogólnokrajowej 
szkoły polskiej z oddziału w 
dunaújváros przebywali będą 
na obozie językowym w zako-
panem.

• Od 4 lipca na dwutygodnio-
wym obozie w poddębicach k/
łodzi będą przebywali ucznio-
wie ogólnokrajowej szkoły 
polskiej na węgrzech.  

• W dniu 12 lipca w Hajduszo-
boszló odbędzie się spotkanie 
narodowościowe z udziałem 
polaków pod hasłem „my tak 
żyjemy”.

• W dniu 12 lipca o godz. 
17.00 w budapeszteńskim 
kościele polskim odbędzie się 
msza święta i nabożeństwo 
fatimskie.

• W dniu 21 lipca o godz. 
12.00 stowarzyszenie kato-
lików polskich na węgrzech 
p.w. św. wojciecha w domu 
polskim organizuje wykład 
ppłk waldemara kotuli, 
sekretarza federacji organi-
zacji polskich pancerników i 
kustosza centrum tradycji 
wojsk pancernych w zaganiu 
nt. „generał maczek i jego 
żołnierze”. 

• W dniu 26 lipca o godz. 
17.00 w budapeszteńskim 
kościele polskim odbędzie się 
msza święta, a po niej trady-
cyjne poświęcenie pojazdów.

• W dniu 28 lipca na ruinach 
polskiej wsi derenk odbędzie 
się doroczny polsko-węgierski 
odpust. 

• Május 3-án, a Legszentsége-
sebb szűz mária, lengyelor-
szág királynéja ünnepnapján a 
lengyel templomban bemu-
tatott szentmisét a hazáért 
ajánlották fel. ezt követően 
a jelenlévők – a lengyel 
katolikusok szent adalbert 
egyesülete jóvoltából – a 
coral együttes koncertjén 
vehettek részt a lengyel Ház 
kertjében.

• Május 4-én “Lengyel út a 
szabadsághoz – a szolidarítás 
33 éve” címmel fotókiállítást 
nyílt a lencsési közösségi 
Házban, a békéscsabai nemze-
tiségi Önkormányzat, illetve az 
ottani magyar-lengyel baráti 
kulturális egyesület szerve-
zésében.

• Május 5-én, a tatai Szent 
kereszt templomban a hely-
béli lnÖ kezdeményezésére 
szentmisét mutattak be, és 
koszorúzási ünnepséget tartot-
tak ii. jános pál pápa boldoggá 
avatásának évfordulója alkal-
mából.

• Május 5-én nyílt meg a 
lengyel Házban a “száz az 
egyben” című kiállítás, amely 
áttekintést ad a małgorzata 
soboltyńska által ott szervezett 
száz korábbi kiállításról.

• Május 6-án a LK magyaror-
szági nagykövete budapesten 
fogadást adott a május 3-i 
lengyel alkotmány ünnepének 
alkalmából, amelyen a diplo-
máciai testületek, valamint 
a politikai és a kulturális élet 
vezető személyiségein túl a 
magyarországi polónia képvi-
selői is részt vettek.

• Május 7-én a tatai LNÖ és 
az ottani népfőiskola közös 
szervezésében, a lengyel 
történelemmel foglalkozó 
előadássorozat keretében 
a pázmány péter katolikus 
egyetem adjunktusa, dr. illés 
pál attila tartott előadást 

„kelet és nyugat között. a 
lengyel külpolitika a rendszer-

-váltás után” címmel.

• Május 11-én a LK magyaror-
szági nagykövete és konzulja 
ünnepi koncerten látta 
vendégül a magyarországi 
polóniát a lengyelség és a 
Határon túli lengyelek napja 
alkalmából.

• Május 19-én elsőáldozási 
ünnepséget tartottak a buda-
pesti lengyel templomban.

• Május 19-én a Lengyel 
személyi plébánia plébánosa 
szentmisét mutatott be a 
lengyel anyákért a budapes-

-ti sziklatemplomban. az 
esemény kezdeményezője 

– hagyományosan – a iV. 
kerületi lnÖ és a lengyel 

családok klubja volt.

• Május 24-én – a Minden-
kor segítő szűz máriának, a 
templom névadójának ünnep-
napján – tartották a budapesti 
lengyel templom búcsúját.

• Május 25-én, a B.A.Z. megyei 
szögliget helységben ünne-
pélyes keretek között történt 
a szögliget-derenk tájház 
megszentelésével egybe-
kötött felavatása. a tájház a 
magyarországi lengyelség 
múzeumának és levéltárának 
új részlegeként kezdte meg 
működését, miután andrásta-
nyáról átszállították a derenki 
gyűjteményt. jelenleg a helyi 
néprajzi gyűjteménnyel szom-
szédos, így a két tárlat jól 
kiegészíti egymást.

• Május 26-án az LKK Óhegy 
utcai részlegében a zako-
pánét bemutató rendezvény 
keretében megnyílt a zofia 
és magda fortecka üvegfestő 
művészek alkotásait bemutató 
kiállítás, illetve a város polgár-
mesterével és jan karpiel 
bułeczka népi együttesével is 
meg lehetett ismerkedni.

• Május 27-én „Hérakleitosz 
folyójában” címmel wisława 
szymborska és andrzej 
szczeklik-estet tartottak 
a budapesti idegennyelvű 
könyvtárban (V. ker. molnár 
u. 11.) az V. kerületi lengyel 
nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával. a rendez-

-vényen fellépett trojan 
tünde és rusz milán.

• Május 31-én szentmisét 
mutattak be a częstochowai 
szűz mária tiszteletére a buda-
pesti szent istván bazilikában.

• Az Országos Lengyel 
nyelvoktató iskola duna-
újvárosi részlegének tanulói 
zakopánei nyelvi táboron lesz-
nek július 1-je és 8-a között.

• Az Országos Lengyel 
nyelvoktató iskola tanulói a 
łódź környéki poddębnicében 
kéthetes táborozáson vesznek 
részt július 4-től. 

• Július 12-én „Így élünk mi” 
jelmondattal nemzetiségi talál-
kozót rendeznek Hajdúszo-

boszlón, amelyen a lengyel 
nemzetiség is részt vesz.

• Július 12-én 17 órai kezdettel 
fatimai szentmise lesz a buda-
pesti lengyel templomban.

• Július 21-én 12 órakor – a 
lengyel katolikusok szent 
adalbert  eg yesületének 
szervezésében – waldemar 
kotuła alezredes, a lengyel 
páncélosszövetség titkára és a 
Źagańi páncélos Hadosztályok 
Hagyományőrző központ-

-jának a munkatársa tart 
előadást a lengyel Házban 

„maczek tábornok és katonái” 
címmel.

• Július 26-án a 17 órai szent-
misét követően hagyományos 
járműszentelési szertartás lesz 
a budapesti lengyel templom-
ban.

• Idén július 28-án rendezik 
meg az egykori derenk falu 
területén a hagyományos 
lengyel-magyar búcsút.

Uwaga: Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności  za zmiany 
dokonywane w w/w progra-
mach.

(b.)

Z okazji Dnia 
Ojca, Święta, 
które przy-
pada na 23 

czerwca, skła-
damy wszystkim 
Tatom najser-
deczniejsze 

życzenia! 

wesolowski korinna 
vezetésével krak-

kóba látogattak az 
"ezeréves lengyel 
történelem" vetél-

kedő  győztes 
csapatai. 

az útról bővebben a követ-
kező számunkban.
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na granicy kultur

Polscy pisarze na XX Międzynarodowym 
Festiwalu Książki w Budapeszcie

w dniach 18 - 21 kwietnia br. już po raz dwudziesty odbył się 
w budapeszcie międzynarodowy festiwal książki. co roku 
w ramach tego festiwalu czytelnicy węgierscy mogą poznać 
między innymi polskich pisarzy. tym razem gośćmi festiwalu 
był znany już na polskim rynku czytelniczym ignacy karpo-
wicz oraz debiutanka, zośka papużanka. publiczne wystąpienie 
obojga pisarzy poprzedziły spotkania ze studentami polonistyki 
uniwersytetu  loránda eötvösa w budapeszcie oraz uniwer-
sytetu pétera pázmánya w piliscsabie. studenci licznie wzięli 
udział w tych spotkanich, z wielkim zaintresowaniem słuchając 
opowieści pisarzy o sobie, swoich książkach, swoim stosunku 
do świata, literatury i do czytelników. mimo różnego poziomu 
znajomości języka polskiego (byli tu studenci od pierwszego do 
piątego roku) okazało się, że wszystko było jasne i zrozumiałe.

ignacy karpowicz, autor kilku już książek, urodził się w 1976 
roku, związany jest z białymstokiem. studiował na między-
wydziałowych indywidualnych studiach Humanistycznych 
na uniwersytecie warszawskim. jest prozaikiem, tłumaczy też 
literaturę z języka angielskiego, hiszpańskiego, a także z amhar-
skiego. dużo podróżował i to właśnie, jak powiedział, skłoniło 
go do „osiadłego” trybu życia w polsce. w 2006 roku wydawnic-
two czarne wydało jego debiutancką książkę pt. "niehalo". za 
ten debiut karpowicz został mianowy do paszportów polityki. 
rok później ukazała się druga książka pt. "cud", następnie, w 
tym samy roku, "nowy kwiat cesarza", a w 2008 roku wydaw-
nictwo literackie wydało powieść "gesty", którą w 2009 roku 
mianowano do nagrody literackiej nike. w 2010 roku, również 
nakładem wydawnictwa literackiego, ukazała się kolejna 
powieść karpowicza pt. "balladyny i romanse", która została 
mianowana w 2011 roku do nagrody nike, i która w 2010 roku 
przyniosła pisarzowi paszport polityki. najnowsza – i jak na 
razie ostatnia – powieść pisarza to "ości". tytułowe ości nie 
mają nic wspólnego z rybami, a chodzi tu a przyrostek  –ość, na 
przykład w takich wyrazach jak polskość, jak wyjaśnił to węgier-
skim studentom autor. karpowicz mówił o swojej przedostatniej 
powieści – o "balladynach i romansach", która niedawno ukazała 
się w tłumaczeniu na język węgierski. autor, sam zresztą para-
jący się przekładami, ciekawy był, dlaczego w przekładzie na 
węgierski jego i tak „gruba” książka jest aż o sto stron obszer-
niejsza. "balladyny i romanse" to książka, której tytuł węgrom, 
nieznającym literatury polskiej może sprawić dużo kłopotu, 
mamy tu bowiem do czynienia z aluzją literacką ("balladyna" 
słowackiego, "ballady i romanse" mickiewicza, jedną z postaci 
powieści jest alina z "balladyny"...). tłumacz dał książce tytuł 

"égiek és földiek", jako że bohaterowie powieści należą do dwóch 
stref: ziemskiej i metafizycznej. to pomieszanie rzeczywistości 
i fantastyki czy metafizyki to także aluzja literacka do polskiego 
romantyzmu. 

zośka papużanka urodziła się w 1978 roku i związana jest z 
krakowem. z wykształcenia jest teatrologiem, pracuje w szkole 
jako nauczyciel języka polskiego. poza tym pisze teksty piosenek 
dla krakowskich kabaretów oraz teatru lalki i aktora parawan. 
dużo podróżuje, lubi koty, wychowuje dzieci, pisze doktorat i 
jak sama powiedziala: „bardzo jej w życiu dobrze”.  na spotka-
niu ze studentami papużanka przedstawiła siebie i swój debiut 
literacki, książkę pt. "szopka", a zrobiła to w bardzo sympatyczny 
sposób, zachęcając studentów do przeczytania książki (a może 
i do przetłumaczenia na węgierski?). "szopka" to książka przed-
stawiająca temat często pojawiający się we współczesnej litera-
turze: problem dysfunkcjonalnych rodzin, rodzinnego piekła 
na codzień, od którego nie można się uwolnić nawet w życiu 
dorosłym. autorka pokazuje, że o takim piekle może zapomnieć 
dopiero trzecie pokolenie. „"szopka" to przykład tego, jak proza 
życia przenosi się do świata literackiego. naprawdę ciekawa 

książka, bo udowadnia, iż można być wtórnym tematycznie, 
ale jednocześnie ofiarować czytelnikowi nową jakość”- pisze 
jeden z krytyków. wielką zaletą tej książki jest jej język, mamy 
tu bowiem do czynienia ze swoistą wieżą babel, autorka dosko-
nale stylizuje język dopasowując go do swoich bohaterów, co 
powoduje, że szablonowa historia złej rodziny to „nie literatura 
parenetyczna nowych czasów, która buduje definicję rodziny na 
wyraźnych antywzorach. to przede wszystkim sprytnie opowie-
dziana historia o bliskości mimo wszystko i o przywiązaniu na 
przekór. do rozwagi i ku uwadze!”

karpowicz i papużanka, zapytani, dlaczego piszą, czy uważają się 
za kontynuatorów wielkich idei, czy idą w ślady pisarzy, poetów – 
wieszczów, nauczycieli, wychowawców, czy rolą ich jako pisarzy 
jest wypełnianie zadań, odżegnali się od takiego poglądu na lite-
raturę. karpowicz twierdzi, iż nie chce być pisarzem piszącym 
dla elity, dla kilkunastu osób, tworzy książki dla wszystkich, a 
dla papużanki literatura ma być rozrywką i najważniejsze są jej 
funkcje estetyczne.

na pytanie często zadawane pisarzom, czy ich powieści zawie-
rają elementy autobiograficzne, papużanka stwierdziła, że jej 
książka jest w pelnej mierze fikcją, tak jak i jej bohaterowie to 
postaci fikcyjne, choć z pewnością  z problematyką, którą poru-
sza w swojej książce, spotkała się w życiu. karpowicz natomiast 
czasami wprowadza do swoich powieści postacie znane i rozpo-
znawane.

spotkanie węgierskich studentów z pisarzami polskimi było dla 
nich inspirującym wydarzeniem, zachęcającym do lektury w 
języku polskim, a niektórych zachęciło też do poświęcenia się 
w przyszłości przekładom literackim, tym bardziej, że przecież 
polska literatura zawsze była i jest chętnie czytana przez węgrów.

(v.)

LENgyEL íRóK A XX. NEMZETKöZI 
KöNyvFESZTIváLoN

Idén április 18-a és 21-e között zajlott a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál, amelyen két lengyel író is részt vett meghívott 
vendégként: a lengyel olvasóközönség előtt már jól ismert Ignacy 
Karpowicz, illetve az elsőkönyves Zośka Papużanka. Kettejük 
nyilvános író-olvasó találkozóit megelőzően magyarországi lengyel 
szakos egyetemistákkal való beszélgetésen vettek részt. Hallgató-
ságuk nagy érdeklődéssel fogadta a két író vallomásait önmagukról, 
könyveikről, továbbá a világhoz, az irodalomhoz és az olvasóikhoz 
fűződő viszonyukról.

Ignacy Karpowicz prózaíró és műfordító. Utolsó előtti könyvéről 
beszélt, amely nemrég jelent meg magyar nyelven, és az Égiek és 
földiek címet viseli. Érdeklődött, hogy minek következtében hízha-
tott az amúgy is vastag kötet magyar fordításban további száz 
oldallal. 

Zośka Papużanka krakkói kötődésű írónő. A hallgatókkal való 
találkozáson első, Szopka című kötetét  mutatta be. A könyv 
kortárs irodalomban gyakran felbukkanó témával foglalkozik: a 
működési zavarokkal küzdő családok problémáját tárja fel, amely 
pokollá teszi a mindennapokat, és hatásaitól még felnőttkorban 
sem lehet megszabadulni. A történet megmutatja, hogy erről a 
pokolról már csak a harmadik nemzedék tud megfeledkezni.

A magyar hallgatók számára nagyon inspiráló volt a lengyel 
írókkal való találkozás, kedvet kaptak lengyel nyelvű szövegek 
olvasásához. Egyeseket talán még lengyel irodalmi szövegek műfor-
dítására is ösztönözni fog, annál is inkább, hogy a lengyel irodal-
mat most is, ahogy korábban is, szívesen olvassák Magyarországon.



Polonia Węgierska 19

na granicy kultur

Śladami słynnych muzyków 
i kompozytorów –

Krzysztof PenderecKi
chciałabym przedstawić państwu jednego z najsłynniejszych 
polskich twórców muzyki współczesnej, do dziś żyjącego 
kompozytora i dyrygenta, autora utworów orkiestrowych, 
wokalnych, wokalno – kameralnych, instrumentalnych, autora 
oper oraz wielu ilustracji muzycznych do przedstawień filmo-
wych oraz teatralnych.

krzysztof eugenius penderecki – bo tak brzmi jego pełne imię, 
urodził się 23 listopada 1933  roku w dębicach. wychowywał 
się w rodzinie o ormiańskich korzeniach (ormianką była euge-
nia szylkiewicz, babka ze strony ojca kompozytora). z muzyką 
zetknął się już od najmłodszych lat,  ponieważ w domu rodzin-
nym pielęgnowane były tradycje muzyczne. muzykami byli: 
dziadek (dyrektor banku) oraz ojciec (adwokat).

młody penderecki początkowo grał na fortepianie, później 
na skrzypcach. gdy miał 15 lat, koleżanka podarowała mu 
na imieniny sonaty solowe bacha i od tego czasu postanowił 
poważnie zajmować się muzyką. lekcje kompozycji pobie-
rał u franciszka skołyszewskiego. studiował w państwowej 
wyższej szkole muzycznej (pwsm) w krakowie (1955-1958) 
w klasie artura malewskiego. mając 24 lata zdobył trzy pierwsze 
nagrody w konkursie związków kompozytorów polskich za 

„strofy”, „emanację” i „psalmy dawida”. po ukończeniu studiów 
został asystentem przy katedrze kompozycji s. wiechowicza, a 
następnie pracował jako wykładowca w Volkwang Hochschule 
für musik w esse w niemczech. karierę dyrygencką zaczął w 
latach 70-tych. pracowal na wielkich uczelniach jak w kraju, 
tak i zagranicą, można tu też wspomnieć lata 1972-78, kiedy 
to wykładał na yale university school of music. moglibyśmy 
wymieniać w nieskończoność jego zasługi z zakresu osiągnięć 
w pracy twórczej. 

chciałabym wspomnieć o tych, które przyczyniły się do pozna-
nia nazwiska pendereckiego. utwór „tren”, który uwidocznił 
okres sonoryzmu, był dedykowany ofiarom Hiroszimy w 1960 
roku. jest jednym z najbardziej znanych utworów kompozytora. 
w roku 1959 otrzymał nagrodę unesco. znanymi kompozy-
cjami są też „polymorphia” i „de natura sonoris”.

w 1965 r. skomponował „pasje” wg ewangelii św. łukasza. w 
1969 r. powstała jego pierwsza opera, „diabły z loudun”, w 1974 
roku „magnifica”, w 1976  roku „koncert skrzypcowy” oraz 
w latach 1972-82 „koncerty wiolonczelowe”. wspomnieć też 
należy o operze z roku 1978 „raj utracony” i o ii symfonii z 
1980 roku, „te deum” (1982) „polskie requiem” (’1984) oraz „ 
czarna maska” (1986). utwory te zdecydowanie wprowadziły 
pendereckiego na czołowe miejsce pośród kompozytorów 
świata. dzięki nim obsypywany został licznymi nagrodami i 
wyróżnieniami kompozytorskimi, należy tu wyróżnić takie 
jak: 1988- nagroda grammy za „koncert wiolonczelowy”, 2005 

- ważne odznaczenie prezydenta – order orła białego – „w uzna-
niu znamienitych zasług dla kultury polskiej i za wybitne osią-
gnięcia w pracy twórczej”,  2008 - doroczna nagroda ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie muzyki oraz w 
tym samym roku za muzykę do filmu „katyń”(andrzeja wajdy) 

- nagroda orły, 2011 -  nagroda „super wiktor” za całokształt 
twórczosci. w 2013 roku otrzymał nagrodę tygodnika „poli-
tyka” - „kreator kultury” za wybitne i nowatorskie kompozycje, 
dzięki którym polska muzyka zdobyła międzynarodową sławę 
(są to utwory awangardowe: „tren”, „anaklaksis”, „polymorphia”, 

„pasje”, „utrenje” „jutrznie”) oraz za opery, symfonie, „polskie 

requiem”, muzykę kameralną, za wieloletnią prace pedago-
giczną itp. penderecki otrzymał również doktoraty honoris 
causa licznych uczelni europejskich. 

muzyka pendereckiego towarzyszyła naszemu dorastaniu, 
jednakże jest bardzo kontrowersyjna, dla wielu  niezrozumiała, 
i dlatego często nielubiana. punktem wyjścia jego ewolucji 
twórczej były poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych 
brzmień oryginalnych barw muzycznych, między innymi 
poprzez używanie eksperymentalnych środków artykulacyj-
nych w instrumentach smyczkowych – np. stukanie w deko 
instrumentów smyczkowych oraz częste stosowanie klasterów 
itp. na koncertach (np. warszawskiej jesieni) można zauważyć, 
jak dla większości słuchaczy muzyka pendereckiego jest trudna, 
niezrozumiała, dlatego też jedni uznają koncerty za wybitne i 
świadczące o ciągłym rozwoju twórcy, inni po prostu wygwiz-
dują, zarzucając mu autocytowanie.

krzysztof penderecki mimo podeszłego wieku cieszy się do dziś 
dobrą formą i pragnie dyrygować koncertami jubileuszowymi. 
jest szczęśliwym ojcem i dziadkiem dwóch wnuczek, które 
również są muzycznie uzdolnione. jego żona, elżbieta pende-
recka z domu solecka wspiera go we wszystkim, jest działaczką 
kulturalną i inicjatorką konkursów muzycznych nazwanych jego 
imieniem, idealną menedżerką, organizatorką i towarzyszką. 
swoją działalnością charytatywną penderecki wspiera młode 
talenty muzyczne, dowodem tego jest otwarte niedawno euro-
pejskie centrum muzyki im. k. pendereckiego w lusławicach.

mam cichą nadzieję, że z czasem muzyka tak wielkiego 
polskiego kompozytora, jakim jest  krzysztof eugeniusz pende-
recki, zbliży się do nas wszystkich i stanie się powszechnie 
zrozumiała i uznana.

Kinga Barbara Tóth

HíRES ZENÉSZEK ÉS ZENESZERZőK 
NyoMáBAN - KRZySZToF PENDERECKI
Krzysztof Penderecki az egyik leghíresebb kortárs lengyel zeneszer-

-ző és karmester. Zenekari és kórusműveket, hangszeres zenéket, 
operákat, film- és színházi zenéket szerzett.

Penderecki 1933-ban született. 15 évesen az egyik iskolatár-
sától névnapjára Bach szólószonátáit kapta ajándékba, és ekkor 
döntötte el, hogy komolyan fog foglalkozni a zene világával. 24 
évesen, a Strófák, az Emanációk és a Dávid Zsoltárai című műve-
ivel szerezte első három díját. 1959-ben UNESCo díjjal tüntet-
ték ki. Karmesteri karrierjét a 70-es években kezdte. Mind bel-, 
mind külföldön a legjelesebb zeneművészeti iskolákon tanított. 
Legfontosabb művei közé tartozik a hirosimai áldozatoknak aján-
lott Tren (1960), továbbá a Polymorphia és a De natura sonoris, 
amelyek világszerte ismertté tették Penderecki nevét.

Alábbi művei határozottan a világ zeneszerzőinek élvonalába 
röpítették: Lukács passió (1965), Diabły z Loudun (az első opera, 
1969), Magnifica (1974), Hegedűverseny (1976) Koncerty violon-
czelowe (1972-82), Raj utracony (opera, 1978), II. szimfónia 
(1980) Te Deum (1982) Polskie requiem (’1984), Czarna maska 
(1986) – számos zeneszerzői díjat és elismerést hoztak számára.

Pendercki zenéje igen disszonáns elemekkel tarkított, sokak 
számára nehezen érthető, és ezért gyakran kevéssé kedvelt. Zenei 
fejlődési ívének kiindulópontjaként új, a hagyományoktól elru-
gaszkodó különleges zenei hangzásokkal kísérletezett.

Remélem, hogy Penderecki zenéje idővel mindannyiunkhoz közel 
kerül, általánosan megértetté és elismertté válik.
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nie sposób nie zauważyć, że 
ostatnimi laty mocno intensy-
fikują się wspólne działania na 
rzecz rozwijania tradycyjnie 
przyjaznych kontaktów między 
polską a węgrami. cieszy fakt, iż 
wzajemne odwiedziny madziarów 
i polaków stają się coraz częstsze 
i regularniejsze, a rolę inspiru-
jącą odgrywa polonia węgierska. 
widać to chociażby z perspektywy 
mojego rodzinnego miasta lima-
nowa, które krwawym jabłoniec-
kim bojem węgierskich huzarów i 
honwedów w 1914 roku wpisało się 
w historię obydwu narodów. 

nie tak dawno, bo 23 marca br., 
świętowaliśmy w tarnowie dzień 
przyjaźni polsko-węgierskiej. a 
już 20 maja jabłoniecką nekropolię 
wizytowała czterdziestoosobowa 
grupa węgierskich historyków i 
pasjonatów tej dziedziny nauki, 
członków towarzystwa przyja-
ciół isonzo, głównie z sopronu, 
budapesztu i győr. gości z wegier 
powitali na jabłońcu: burmistrz 
miasta limanowa, pan władysław 
bieda oraz zastępca burmistrza, 
pan wacław zoń w asyście lima-
nowskiej grupy rekonstrukcji 
Historycznych - inicjatywa obywa-
telska pod moją komendą. węgrzy 
nie kryli zaskoczenia i zdziwienia 
widokiem przystojnych woja-
ków, w tym huzarów, w charak-
terystycznych barwnych strojach, 
czerwonych portkach, złotych 
szamerunkach na mentykach i 
dolmanach, i czakach z kitami 
z końskiego włosia. delegacja z 
sopronu złożyła na jabłońcu dar 
w postaci dwóch  tablic sporych 
rozmiarów, poświęconych pułkow-
nikowi othmarowi muhrowi, 
dowódcy cesarsko-królewskich 
huzarów 9 regimentu grafa nádas-
dyego z sopronu (Ödenburg), 
zatytułowanych: bohater jednej 
przełomowej bitwy. jedna tablica 
w języku węgierskim, druga - w 
języku polskim. 

26 maja, w niedzielę, limanowscy 
miłośnicy i pasjonaci rekonstruk-
cji historycznych udali się z rewi-

zytą do miszkolca, 
aby świętować dzień 
bohatera. zważywszy 
na ponad tysiącletnie 
więzy przyjaźni między 
naszymi narodami 
i polsko-węgierskie 
braterstwo broni (warna, 
mohacz, wiosna ludów, 
tudzież inne pola bitew), 
w tegorocznych obcho-

dach nie mogło zabraknąć polaków 
z limanowej, świadomych daniny 
krwi złożonej przez madziarów w 
1914 roku na jabłońcu. dla przy-
pomnienia, 8 czerwca 2012 roku, 
kombatanci i weterani ii wojny 
światowej z miszkolca gościli w 
limanowej i odwiedzili jabłoniecki 
cmentarz. 

miszkolc przywitał nas ciepłą 
i bezdeszczową aurą. główne 
uroczystości – z udziałem prezy-
denta miasta, miejskich i woje-
wódzkich władz samorządowych, 
radnych, weteranów ii wojny 
światowej, duchownych różnych 
wyznań –  rozpoczęły się o godz. 
11.30 przy ulicy patak i były powią-
zane z ponownym odsłonięciem 
pomnika żołnierzy 2 armii króle-
stwa węgier, walczących w 1943 
roku nad donem, w formie drew-
nianego obelisku, wzbogaconego  
charakterystycznymi dla sztuki 
i kultury węgierskiej motywami. 
bardzo zbliżone stylistyką, również 
wyciosane w drewnie, widziałem 
przy mauzoleum na polu bitwy 
pod mohaczem.

deklamacja utworu poetyckiego 
o charakterze patriotycznym i 
odśpiewanie hymnu węgierskiego 
rozpoczęły tę podniosłą uroczy-
stość. po oficjalnych wystąpieniach 
przedstawicieli władz miejskich 
i wojewódzkich, a także wzrusza-
jących wspomnieniach jednego z 
weteranów, miały miejsce: obrzęd 
poświęcenia pomnika przez trzech 
duchownych  kościołów: prote-
stanckiego reformowanego, rzym-
skokatolickiego (ze wspólnoty 
minorytów) i greckokatolickiego 
oraz ceremonia jego odsłonięcia. 
delegacje władz różnego szcze-
bla, instytucji, uniwersytetu, szkół, 
kombatantów i zaproszonych gości 
złożyły u stóp pomnika wieńce i 
wiązanki kwiatów. nasz wieniec 
z wiecznie zielonego bukszpanu 
udekorowany był kwiatami w 
barwach naszych zaprzyjaźnio-
nych narodów: biało-czerwonych i 
czerwono-biało-zielonych. trębacz 

Z wiZytą w 
Miszkolcu 
w hołdZie 

Bohaterom

polsko – węgierski 
piknik charytatywny

w znajdującej się w południowo - wschodniej polsce 
miejscowości Helusz odbył się 25 maja br. charyta-
tywny piknik integracyjny „z bliźnim na majówkę”. 
tegoroczny piknik był kontynuacją kilku poprzednich 
pikników, a więc organizatorzy mogą pochwalić się już 
kilkuletnią tradycją i mają też nadzieję, że tradycja ta 
będzie kontynuowana w przyszłości. spotkanie odbyło 
się w ośrodku rekreacyjno - szkoleniowym w Helu-
szu, stanowiącym własność stowarzyszenia rodzina 
kolpinga z jarosławia, jednego z organizatorów pikniku. 
poza stowarzyszeniem, w organizacji tego pięknego 
charytatywnego spotkania wzięło udział wiele instytu-
cji, m.in.: parafia chrystusa króla w jarosławiu, urząd 
marszałkowski w rzeszowie, urząd miasta w jarosła-
wiu i starostwo powiatowe w jarosławiu. dzięki tej 
wielości i różnorodności organizatorów piknik chary-
tatywny miał charakter wojewódzki, ale jednocześnie 
i międzynarodowy ze względu na to, iż zapraszani są 
goście z innych krajów i rokrocznie przedstawieciele 
innego kraju są patronami tej imprezy. w poprzednich 
latach gośćmi z zagranicy byli przedstawiciele japonii, 
stanów zjednoczonych, niemiec, słowacji i srebii. w 
tym roku zagranicznym patronem pikniku były węgry, 
które reprezentowali wiceburmistrzowie X dzielnicy 
budapesztu – kőbánya, gábor radványi i tibor weeber, 
oraz przewodnicząca ogólnokrajowego samorządu 
polskiego na węgrzech, dr Halina csúcs lászlóné.

Helusz, oddalony od jarosławia o 30 km, to piękne miej-
sce, położone wśród wspaniałych lasów, posiadające 
także szczególny mikroklimat. w ośrodku rekreacyj-
nym, oprócz boisk sportowych, znajduje się amfiteatr 
posiadający kilka scen, na których często odbywają się 
różnorodne koncerty i występy. podczas tych spotkań 
wytwarza się zwykle wspaniała atmosfera, gwarantująca 
niezapomniane wrażenia. 

w tym roku w pikniku wzięło udział około 4 tysięcy 
ludzi. wśród uczestników byli goście Honorowi – 
osoby niepełnosprawne, pensjonariusze domów 
pomocy społecznej z całego województwa podkarpac-
kiego, wychowankowie domów dziecka oraz dzieci ze 
świetlic charytatywnych. oprócz nich było także wiele 
osób z jarosławia i okolicznych miejscowości, no i 
goście z węgier, a gośćmi specjalnymi byli: arcybiskup 
józef michalik metropolita przemyski i piosenkarz 
krzysztof krawczyk. całodniowy program był bardzo 
bogaty. w części oficjalnej zabrali głos organizatorzy, a 
także goście. przemówienie tibora weebera, wicebur-
mistrza X dzielnicy budapesztu – kőbánya, niezwykle 
poruszyło serca publiczności. w części rozrywkowej, 
poza pokazami i pysznymi piknikowymi daniami, czas 
umilały koncerty i występy. główną gwiazdą koncertu 
był wszystkim dobrze znany krzysztof krawczyk, a 
patronujące całemu spotkaniu węgry reprezentował 
zespół pieśni i tańca „törekvés”, który przedstawił 
polskiej publiczności węgierskie tańce ludowe.tego-
roczny piknik - podobnie jak poprzednie - z pewnością 
był świetną okazją do integracji społecznej, do wspól-
nej zabawy i zapewnił uczestnikom wiele wspaniałych 
wrażeń.

(v.)
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refleksje

Niemi świadkowie
na 20 czerwca przypada międzynarodowy dzień uchodźcy. przy tej okazji 
sięgnęłam po wydaną w 2009 roku książkę „tam na północy. węgierska 
pamięć polskiego września”. „szczyty tatrzańskie odbijały w obydwie strony 
wieści o wydarzeniach w polsce i na węgrzech, o walkach wolnościowych 
i narodowych tragediach. ileż to razy przez góry wiodły szlaki uchodź-
ców! raz od nas do polski, innym razem stamtąd do nas. i nigdy, ani po 
jednej, ani po drugiej stronie nie było – bo nie mogło być – obojętności na 
to, co dzieje się w kraju przyjaciół.” – pisze w niej wielki przyjaciel polaków, 
csaba gy. kiss. paradoksalnie tatry dzieliły polaków i węgrów, ale także ich 
łączyły. z jednej strony chodzi oczywiście o barierę w sensie geograficznym, 
ale także o całkiem realny konflikt, jakim można nazwać spór o morskie 
oko, ciągnący się właściwie od drugiej połowy XiX wieku aż do początku 
minionego stulecia. konflikt ten został rozstrzygnięty na korzyść hrabiego 
zamoyskiego (oficjalnie nie istniało wtedy przecież państwo polskie), a dzięki 
temu malownicze jezioro znajduje się obecnie na terenie polski. z drugiej 
strony tatry niemal od zawsze łączyły dwa przyjazne sobie narody. doskonale 
dokumentowała to wystawa „razem na tatrzańskie szczyty” zorganizowana 
przez muzeum i achiwum węgierskiej polonii w budapeszcie, która zawędro-
wała także do Újpesztu i do Xiii dzielnicy. wspomniane na niej zostały losy 
gyuli komarnickiego, węgra o polskich korzeniach (jego ojciec, zygmunt 
w 60. latach XiX wieku zmuszony był wyemigrować na węgry ze względu 
na represje ze strony carskiej policji), pioniera profesjonalnego taternictwa. 
przed wybuchem i wojny światowej urodzony w budapeszcie komarnicki 
uważany był za najlepszego taternika, był autorem wielu przewodników 
po tatrach, jako pierwszy przeszedł i opisał ponad sto tras wysokogórskich. 
blisko współpracował, także po ii wojnie światowej z polskimi taternikami. 
komarnicki stał się w pewnym sensie symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej, 
człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił na badanie i podziwianie tatr – 
niemych świadków naszej wspólnej polsko-węgierskiej historii.  

Zofia Náray

Néma tanúk
június 20-ra esik a menekültek nemzetközi Világnapja. ennek kapcsán elővet-
tem az „ott északon. a lengyel szeptember magyar emlékezete” című, 2009-es 
kiadású könyvet. „a tátrai csúcsok mindkét irányba közvetítették a híreket 
a lengyelországi és magyarországi történésekről, a szabadságharcokról és a 
nemzeti tragédiákról. Hányszor vezetett a hegyeken át a menekültek útja! 
egyszer tőlünk lengyelországba, máskor onnét hozzánk. és soha sem az egyik, 
sem a másik oldalon nem mutatkozott – mert nem mutatkozhatott – közöm-
bösség a baráti ország történései iránt.” – írja a lengyelek nagy barátja, kiss 
gy. csaba. a tátra paradox módon egyszerre választotta el és kötötte össze a 
lengyeleket és a magyarokat. egyrészt nyilván földrajzi értelemben ékelődött 
közénk, illetve a tényleges súrlódások révén, amelyeket a tengerszemért 
folytatott torzsalkodás idézett elő, tulajdonképpen a XiX. század második 
felétől a múlt évszázad kezdetéig borzolva a kedélyeket. a konfliktus végül 
zamoyski gróf javára oldódott meg (hivatalosan nem létezett akkor lengyel 
állam), és ennek köszönhetően a festői szépségű tó jelenleg lengyelország 
területét gazdagítja. másfelől a tátra szinte kezdetektől fogva kapcsot jelentett 
a két baráti nemzet között. kiválóan dokumentálta ezt a tényt az „együtt a 
tátrai csúcsokra” című kiállítás, amelyet a budapesti magyarországi lengyel-

-ség múzeuma és levéltára szervezett, és később Újpesten, illetve a Xiii. 
kerületben is vendégeskedett. a tárlat megemlékezett a lengyel gyökerekkel 
rendelkező magyar komarnicki gyuláról is, a tátrai hegymászás úttörőjéről 
(akinek apja, zygmunt, a XiX. század ’60-as éveiben a cári rendőrség zakla-
tása miatt kényszerűségből magyarországra emigrált). a budapesti születésű 
komarnickit az i. világháború kitörése előtti korszak legjobb hegymászójának 
tekintették, aki számos tátrai útikalauz szerzője volt, és aki száznál is több 
magas-tátrai útvonalat elsőként járt be és ismertetett leírásaiban. mindvégig 
szorosan együttműködött – még a ii. világháborút követően is – lengyel hegy-
mászókkal. komarnicki bizonyos értelemben a lengyel-magyar barátság szim-
bóluma lett: egész életét a tátra kutatásának és csodálatának szentelte, néma 
részeseként a közös lengyel-magyar történelemnek.                      Náray Zofia

odegrał utwór „cisza”. wraz z panią Haliną bárcziné 
sową, przewodniczącą samorządu polskiego w misz-
kolcu, zapaliliśmy znicz przywieziony z polski. w części 
nieoficjalnej, jak zwykle, pamiątkowe wspólne fotogra-
fie, krótkie rozmowy, wymiana wizytówek, uściski rąk w 
miłej i serdecznej atmosferze. udział w uroczystościach 
zaowocował nawiązaniem cennych kontaktów z węgier-
skimi pasjonatami rekonstrukcji historycznych.

przygotowany przez organizatorów dnia bohatera 
program krótkiego wprawdzie, acz intensywnego pobytu 
naszej delegacji w miszkolcu przewidywał dalej wspólny 
obiad i zwiedzanie miasta. spacer po centrum miasta, 
wyjazd na pobliskie wzgórze (234 m n.p.m.) górujące 
nad miastem, z wieżą widokową wybudowaną w 1963 
roku. można z niej podziwiać fantastyczną panoramę 
miasta. udaliśmy się także pod pomnik upamiętnia-
jący żołnierzy 10. pułku piechoty honvedu (węgier-
skiej obrony krajowej). regiment ten pobierał rekruta 
z okręgu uzupełnień obejmującego miasto miszkolc 
wraz z okolicą i brał udział w bitwie limanowskiej, 
szturmował jabłoniec, a żołnierze z miszkolca są pocho-
wani na jabłonieckim cmentarzu. na cokole pomnika 
są wyszczególnione pola bitew; pośród nich widnieje: 
limanowa 1914 Xii 8-12. miszkolcki regiment, po usta-
niu walk na froncie galicyjskim, został dyslokowany na 
front rumuński, a potem na front włoski. rozwiązano 
go w 1921 roku, w wyniku wielce krzywdzącego węgry 
traktatu w trianon. to był ważny akcent naszego pobytu 
w miszkolcu w kontekście zbliżającej się setnej rocznicy 
bitwy limanowskiej. wiedza o jednostkach biorących 
w niej udział wzbogaciła się o kolejne istotne szczegóły.

wreszcie zwiedzanie ruin zamku królewskiego z Xiii 
wieku. nieopodal znajduje się tablica upamiętniająca 
kilkuset mieszkańców miasta, podstępnie zwabionych 23 
stycznia 1945 roku przez sowieckie nkwd pod pretek-
stem zaznajomienia się z wojennym prawem okupacyj-
nym, i wywiezionych w głąb związku sowieckiego do 
kopalń i łagrów lub też do wyrębu lasu. tak więc powo-
jenne czasy i realia podobne jak w polsce pod sowiecką 
okupacją: obławy, wywózki, egzekucje, terror. 

opiekunem naszej limnowskiej delegacji ze strony 
gospodarzy był pan dénes fekete, zastępca przewodni-
czącego samorządu polskiego w miszkolcu. 

dziękuję moim polskim i węgierskim przyjaciołom za 
zaproszenie i gościnę.

Marek Sukiennik
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roczna prenumerata miesięcznika „Polonia Węgierska” (12 numerów) i jego kwartal-
nego dodatku „głos Polonii” (4 numery) na rok 2013 wynosi dla prenumeratorów:

indywidualnych (po 1 egzemplarzu) – 4.000 forintów/rok
zbiorowych (samorządów, po 5 egzemplarzy) – 20.000 forintów/rok. 

sposoby płatności: przelew na konto.

przyjmujemy również zamówienia na numery wcześniejsze - można je zgłaszać na 
analogicznych warunkach.
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oraz instytucji i samorządów, jeżeli ich stan finansowy to umożliwia. wsparcie finan-
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Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech országos lengyel nemzetiségi Önkormányzat
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Stoleczny Samorzad Polski na Wegrzech fővárosi lengyel nemzetiségi Önkormányzat 
1054 Budapeszt, Akademia u 1-3

tel.: +36 1 3321979   flko@t-online.hu

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy lengyel közművelődési központ
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech magyarországi „bem józsef ” lengyel kulturális 
egyesület

1051 budapest, nádor u. 34. ii. p.  
tel.: +36 1 3110216     www.bem.hu     bem@bem.hu

Stow. Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski

magyarországi lengyel katolikusok szt. adalbert egyesülete

1103 budapest, Óhegy u. 11.
tel.: +36 1 2626908     adalbert@enternet.hu

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech országos lengyel nyelvoktató iskola
1102 budapest, Állomás u. 10. 

tel.: +36 1 2612748     szkolpol@polonia.hu

Szkolny Punkt Konsultacyjny – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP a lengyel nagykövetség mellett működő 
lengyel iskola

1025 budapest, törökvész út 15.
tel.: +36 1 3268306

tel.: +36 70 7013847     polish_school@gazeta.pl

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii magyarországi lengyelség múzeuma és levéltára
1102 budapest, Állomás u. 10.

tel.: +36 1 2608023     muzeum@polonia.hu

Polska Parafia Personalna na Węgrzech lengyel perszonális plébánia
1103 budapest, Óhegy u. 11.

tel.: +36 1 4318414     www.parafiabudapeszt.republika.pl     plebaniapl@onet.eu

Ambasada Polska w Budapeszcie lengyel köztársaság budapesti nagykövetsége
1068 budapest, Városligeti fasor 16. 

tel.: +36 1 4138200      www.budapeszt.msz.gov.p     budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  kereskedelemfejlesztési és beruházás Ösztönzési osztály
tel.: 1 251 46 77     www.budapest.trade.gov.pl        budapest@trade.gov.

Referat Konsularny Ambasady RP A Lengyel köztársaság nagykövetsége konzuli osztálya
1068 budapest, Városligeti fasor 16. 

tel.: + 36 1 4138206 tel. dyżurny: + 36 20 4729502     www.budapesztkons.polemb.net
(pomoc konsularna tylko w sprawach losowych,

wymagających niezwłocznej interwencji)

Instytut Polski w Budapeszcie lengyel intézet
1065 budapest, nagymező u. 15.

tel.: +36 1 3115856     www.polinst.hu info@polinst.hu     biblioteka@polinst.hu

Ogólnokrajowa Biblioteka Języków Obcych  országos idegennyelvű könyvtár
1056 budapest, molnár u. 11.

tel.: +36 1 3183688    www.opac.oik.hu     kolcsonzo@oik.hu

Redakcja kwartalnika „Głos Polonii” „głos polonii” szerkesztősége
1051 budapest, nádor utca 34.    glospolonii@bem.hu

Program radiowy w języku polskim: „Magazyn Polski” - emisja w soboty, godz. 13.30
mr4 (fale średnie 873 kHz) i ze strony: www.radio.hu

redakcja polska „magyar rádió” zrt. 1800 budapest, brody s. u. 3-5.

Polonijna strona internetowa: www.polonia.hu
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KalejdosKop życia polonijnego 
na węgrzech

amBasador rp roman kowalski skŁada kwiaty 
pod pomnikem jánosa esterházyego

zośka papużanka i ignacy karpowicz na 
spotkaniu ze studentami polonistyki 

spotkanie z krzysztofem vargą i andrzejem 
stasiukiem 
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dzień Bohatera w miszkolcu

fragmentwystawy "węgierska warszawa"

wiECzóR LiTERACKi POŚwięCONy TwóRCzOŚCi w. 
szyMBORsKiEj i A. szCzEKLiKA, NA zDj. T. TROjÁN 



KalejdosKop życia polonijnego 
na węgrzech 

PiKNiK CHARyTATywNy w HELuszu, NA zDj. 
M. iN. DR HALiNA CsúCs LÁszLONé 

zEsPół "GROjCOwiANiE"

uCzNiOwiE zE szKOły w DuNAjújVÁROs PODCzAs wyMiANy MłODziEży w POLsCE

FEsTiwAL NARODOwOŚCiOwy w Xiii DziELNiCy BuDAPEszTu, NA zDj. M. iN. A. NAGy, M. FiLó i zEsPół 
"grojcowianie" z okolic żywca


