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2 maja  
Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków  
za Granicą, obchodzony 2 maja, 
został ustanowiony przez Sejm RP 
w 2002 roku. Za inicjatywą  
tą stało uznanie „wielowiekowego 
dorobku i wkładu Polonii  
i Polaków za granicą w odzyskanie 
przez Polskę niepodległości, wier-
ność oraz przywiązanie do polsko-
ści, a także pomoc Ojczyźnie  
w najtrudniejszych momentach.”

Polski rząd, uznając szczególną 
rolę Polonii, umieszcza współ-
pracę ze środowiskami polonij-
nymi na liście swoich priorytetów. 
Minister spraw zagranicznych 
Jacek Czaputowicz w exposé 
wygłoszonym w marcu tego roku 
w Sejmie RP podkreślił, że „Polonia 
to niezwykle ważny element 
narodowej wspólnoty. Pamiętamy 
o niej zwłaszcza w roku, w którym 
przypada setna rocznica odzyska-
nia niepodległości”.

Wierząc, że jubileusz ten jest 
ważny dla wszystkich rodaków – 
niezależnie od miejsca, w którym 
żyją – szczególnie dziś łączymy się 
myślą z Polakami za granicą,  
dziękując im za przeszłe i teraź-
niejsze starania na rzecz dobra 
kraju.

Według danych MSZ, poza grani-
cami Polski żyje dziś ok. 18-20 
milionów Polaków i osób pocho-
dzenia polskiego. Dużą grupę 
stanowią osoby, które pozostały 
na terenach wschodnich  
po przesunięciu granic państwa. 
Inni – współcześni emigranci – 
tworzą współczesną Polonię  
w krajach Zachodu. Największą 
diasporą jest Polonia amery-
kańska. W 2012 roku w samych 
Stanach Zjednoczonych ponad 
9,6 mln osób zadeklarowało 
polskie pochodzenie.

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

zdj Wspólnota Polska. 

Szanowni Państwo,

2 maja jest dniem szczególnym 
dla wszystkich Polaków, mieszka-
jących i żyjących poza granicami 
kraju. Dzień Polonii i Polaków  
za granicą, który dziś obcho-
dzimy, to wyraz pamięci i uznania 
dla naszych Rodaków, którzy 
niezmiennie dbają o zachowanie 
Polskości i łączności z Ojczy-
zną, a także podtrzymywanie 
i upowszechnianie na świecie 
naszej tradycji i dorobku kulturo-
wego.

Pragnę wszystkim Państwu życzyć 
wszelkiej osobistej i zawodowej 
pomyślności, ale także niewy-
czerpanych sił we wzmacnianiu 
dobrego wizerunku Polski w świe-
cie. Jesteście Państwo ambasado-
rami polskich spraw, a Państwa 
wysiłki zasługują na szczególne 
wsparcie ze strony instytucji 
rządowych.

Chciałbym w tym szczególnym 
dniu zaznaczyć, że integracja 
środowisk polonijnych jest 
jednym z kluczowych priorytetów 
polityki naszego rządu. Wierzę,  
że przypadająca w tym roku  
100. rocznica Odzyskania Niepod-
ległości to wyjątkowa okazja,  
aby cel ten osiągnąć. 

Proszę jeszcze raz przyjąć moje 
wyrazy wdzięczności za Państwa 
trud i wysiłek, jaki wkładacie  
w promowanie polskiego dzie-
dzictwa oraz przekazywanie 
Polskości młodym pokoleniom. 

minister Jacek Czaputowicz
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Obradował Ogólnokrajowy Samorząd Polski
Ülésezett az Országos Lengyel Önkormányzat

19 maja w sali konferencyjnej  
w Budapeszcie przy Állomás utca 
10 odbyło się walne posiedzenie 
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech.
Obrady otworzyło sprawozdanie 
dr Rónay Słabej Ewy z prac Samo-
rządu w okresie, kiedy pełniła 
funkcję jego przewodniczącej.  

W tym czasie z 15 osób, które 
zostały oryginalnie wybrane  
na stanowiska radnych w wyniku 
rezygnacji i zdarzeń losowych 
nastąpiła zmiana trzech – zrezy-
gnowały dr Patricia Pászt  
i Wiesława Bárkányi, zmarła 
Urszula Bayer, a na ich miej-
sce powołani zostali Jadwiga 
Floriańska, Olivér Hardy i Renata 
Winerowicz-Pap. Zostały na nowo 
obsadzone pozycje kierownicze 
we wszystkich instytucjach podle-
głych Samorządowi.

W 2015 roku Samorząd prze-
szedł kontrolę finansową, z którą 
powiązana jest aktualna kontrola, 
kontrolę finansową przechodzi 
szkoła. 

Ze względu na katastrofalny stan 
drewnianego stropu budynku 
samorządu przebudowano całko-
wicie poddasze, zmieniając strop 
na betonowy i przeprowadzono 
remont biura. Trwają prace  
nad zaadaptowaniem uzyskanej 
w ten sposób przestrzeni  
do potrzeb urzędu i szkoły. 

Na terenie posesji przy Állomás 
utca 10 pojawił się również plac 
zabaw. Samorząd zakupił dom  
w Balatonboglár i rozpoczęto tam 
pierwsze prace porządkowe. 

W omawianym okresie zorga-
nizowano 3 duże konferencje 
naukowe – w 2016 Miast Partner-
skich, 2017 Derenk 300 i w tym 
samym roku konferencję Antemu-
rale christianitatis. 

W 2017, w roku świętego Włady-
sława, delegacja Samorządu wyje-
chała do Watykanu, gdzie Papież 
poświęcił ogień św. Władysława, 
który później wyruszył w drogę, 
odwiedzając europejskie miasta 
związane z osobą króla.

Samorząd trzy razy organizował 
polskie handlowe Dni w Hali 
Targowej na Fővám tér w Buda-
peszcie – zauważyć należy,  
że za każdym kolejnym razem była 
to impreza coraz lepiej widoczna 
i lepiej oceniana zarówno przez 
wystawiających jaki i kupujących.

Za niewątpliwy sukces trzeba 
uznać rokroczną organizację 
Dnia świętego Władysława – Dnia 
Polonii, w którym w ostatnim roku 
udział wzięło ponad 400 osób. 

Była przewodnicząca przyznała, 
że praca Samorządu w ubiegłym 
roku była wyraźnie utrudniona 
za sprawą szkodliwej działalności 
poprzedniego kierownika urzędu. 
Po rozwiązaniu z nim umowy  
o pracę w przeciągu kilku 
miesięcy udało się pozyskać  
dla Samorządu nowego kierow-
nika urzędu – w osobie dr. Ewy 
Tupcsii, nowego głównego księ-
gowego – Ewę Bodnár i nowego 
kierownika ekonomicznego Erikę 
Frikker. W celu uporządkowania 
dokumentacji finansowej Samo-
rząd zatrudnił zewnętrzną spółkę. 

Ważnym jest, że w ciągu pół roku 
udało się skompletować zespół 
pracowników Urzędu, z których 
wszyscy mają odpowiednie kwali-
fikacje do pełnienia powierzonych 
mu zadań. 

Nadmieniła, że wszyscy pracow-
nicy Samorządu i instytucji mu 
podległych mają uregulowane 
sprawy ubezpieczenia zdrowot-
nego, rozliczanie płac i związa-
nych i z nimi zobowiązań wobec 

skarbu państwa odbywa 
się regularnie i poparte 
jest odpowiednią doku-
mentacją. 

Wszystkie zamówienia, zakupy  
i inwestycje Samorządu odbywają 
się zgodnie z przepisami o zamó-
wieniach publicznych i poparte są 
odpowiednią dokumentacją. 

Na walnym posiedzeniu przeanali-
zowano dane dotyczące ilości  
i rozłożenia geograficznego 
głosów oddanych na polską listę 
podczas ostatnich wyborów parla-
mentarnych i związanych z tym 
zadań stojących przed Samorzą-
dem przed planowanymi na jesień 
2019 roku wyborami. 

Zwrócono uwagę, że spora część 
głosów została oddana w miej-
scach, gdzie w tej chwili nie ma 
lokalnych samorządów polskich. 

W konsekwencji wyników wiosen-
nych wyborów parlamentarnych 
z funkcji radnego i tym samym 
przewodniczącego Ogólnokra-
jowego Samorządu Polskiego – 
zrezygnowała dr Rónay Słaba Ewa. 
Jej decyzja została jednogłośnie 
przyjęta przez radnych zebranych 
na walnym posiedzeniu. Decyzją 
radnych obowiązki przewodniczą-
cego Samorządu do najbliższego 
walnego zebrania we wrześniu 
będzie pełniła dotychczasowa 
zastępca Małgorzata Soboltyński. 
O osobie wybranej na miejsce 
radnego zadecyduje PSK im Bema 
w oddzielnym rozporządzeniu 
– jako że odchodząca przewodni-
cząca weszła do Samorządu z listy 
Bema.

Radni zebrani na posiedzeniu 
zadecydowali o zgłoszeniu  
do nagrody Pro Cultura Mino-
ritatum Hungariae 2018 osoby 
Małgorzaty Leszkó, jak również 
o przyznaniu „Nagrody Świę-
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tego Władysława” Miklósowi 
Soltészowi, a nagrody „Za zasługi 
dla węgierskiej Polonii” Ewie Nagy, 
Klubowi Rodzin Polsko– Węgier-
skich z Újpesztu i Imre Mihali-
kowi, a jego młodzieżowej wersji 
Krzysztofowi Verő. 

Podczas zebrania poruszono 
kwestie przygotowań do tego-
rocznego odpustu w Derenku 
oraz stanu prac i pomysłów zwią-
zanych z powstaniem tygodnio-
wego polskiego przedszkola. 

Május 19-én ülést tartott az OLÖ. 
Az ülés elején dr. Rónayné Slaba 
Ewa beszámolója hangzott el  
az elmúlt időszakról, amelyben  
ő töltötte be az elnöki funkciót. 

Később a mennyiség és a földrajzi 
elhelyezkedés tükrében - meg 
lettek vizsgálva a parlamenti 
választásokon a lengyel nemzeti-
ségi listára leadott szavazatok és 
áttekintették a 2019. őszi önkor-
mányzati választásokkal kapcsola-
tos feladatok is. Elhangzott, hogy  
a szavazatok jelentős hányada 
olyan településekről származott, 
ahol jelenleg nincs lengyel önkor-
mányzat.

A tavaszi parlamenti választások 
eredményének következménye-
ként  képviselői mandátumáról 
és elnöki tisztségéről lemondott 
dr. Rónayné Słaba Ewa. Döntését 
a Közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta. A Közgyűlés döntésének 
értelmében a következő rendes 
közgyűlés időpontjáig az elnöki 
teendőket Małgorzata Soboltyński 
addigi elnök-helyettes látja el.  
A betöltetlen képviselői mandá-
tumról a Bem József LKE külön 
gyűlésen fog dönteni – ennek 
oka, hogy a távozó elnök asszony 
a Bem listájáról került be. 

A gyűlésen megemlítették az idei 
Derenki Búcsú előkészületeinek, 
valamint a létrehozandó lengyel 
óvodának és az ezzel kapcsolatos 
ötleteknek ügye is.

(red.)

Az Országos Lengyel Önkormányzat 
beszámolója  

a 2014. október 28. és 2018. május 8-a  
közötti időszakra vonatkozóan

Az alakuló közgyűlésen 
megválasztásra került a 15 fős 
képviselőtestület, amely ezt 
követően megválasztotta  
az elnököt, valamint 2 alelnököt 
és 3 bizottságot (Kulturális, 
Pénzügyi, valamint egy teljesen új 
bizottságot: Vallási-és szociális 
néven).

Ez idő alatt lemondott 2 képviselő: 
dr. Paszt Patricía és Bárkányi 
Wieslawa. Bayer Urszula képviselő 
asszony elhunyt. A megüresedett 
helyekre név szerint a következő 
képviselők kerültek: Florianska 
Jadwiga, Hardy Olivér, és Winero-
wicz-Papp Renáta.

A Lengyelség Múzeumát  
és Levéltárát átalakítottuk  
és átneveztük Lengyel Kutató 
Intézet és Múzeummá. 

Kineveztünk 3 intézményvezetőt. 
A Lengyel Kutató Intézet  
és Múzeum vezetője Piotr Piętka. 
A Lengyel Iskola vezetője Lang 
Anna, a Lengyel Kulturális 
Központ vezetője pedig Molnár 
Mónika lett.

A meghatározott időszakban  
3 Állami Számvevőszék vizsgála-
tunk volt. 2015-ben (melynek 
utóvizsgálata jelenleg is tart), 
valamint 2018-ban a Lengyel 
Iskolának.

Teljesen újjáépítésre került  
az Önkormányzat Székházának  
a tetőtere, valamint felújítottuk  
a Székház irodáit. Jelenleg készen 
van a közbeszerzés, és rövid időn 
belül elkezdődhetnek a tetőtér-
nek a beépítési munkálatai.

2016-ban megvásárlásra került 
Balatonbogláron egy ingatlan, 
amelynek a bontási munkálatait 

részben elkezdtük. Készen vannak 
az átalakítási tervek, és idén 
nyáron folytatódhatnak tovább  
az átalakítási és felújítási munkák.

Az udvarban elkezdődött  
a játszótér építése.

Három fontos és nagy horderejű 
konferenciát szerveztünk: 2016-
ban megrendezésre került 
Budapesten a Testvérvárosi 
Konferencia, 2017-ben Derenk 
300 éves fennállásnak a megün-
neplését tartottuk meg a Parla-
mentben, valamint még ebben  
az évben megrendezésre került  
a Kereszténységi Konferencia.

A tavalyi év nagy eseménye, hogy 
a Szent László Évben egy dele-
gáció kiutazott a Vatikánba  
a Szent László Lánggal, hogy  
a Pápa megszentelje a Lángot.

Befejeződött a tankönyv projekt, 
mely során a Lengyel Iskola 
tanárai megírták a tankönyveket, 
amelyek ezt követően ingyen 
biztosítva lettek a diákok részére.

Ebben az évben az Országos 
Lengyel Önkormányzat immáron 
harmadik alkalommal megsze-
rvezte a Lengyel Napokat  
a Budapesti Nagycsarnokban.

Sikernek könyveljük el a Polonia 
Napot, amely évente júniusban 
kerül megrendezésre, és egy-egy 
alkalommal kb. 400 fő van jelen.  
A beszámoló időszakában  
ez a létszám évről évre nőtt.

Szeretném megemlíteni, hogy  
a tavalyi év a működés szempon-
tjából nagyon nehéz volt  
a korábbi Gazdasági Vezető  
és Hivatalvezető munkatevékeny-
sége miatt. Az okozott gondok 
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még a mai napig érezhetőek. Erről 
többet most nem szeretnék 
beszélni, mivel az erről szóló 
konkrétumok a tavalyi közgyűlési 
jegyzőkönyvekben megtalálha-
tók.

A volt Gazdasági Vezető, Lapis 
Balázs munkaszerződését egyol-
dalúan felbontottuk. Ezt követően 
rövid időn belül felmondott  
a Hivatalvezető is. Szerencsére  
2 hónap múlva sikerült új Hivata-
lvezetőt találni a dr. Tupcsia Éva 
személyében. A Hivatalvezető 
nem csak megfelelő végzettség-
gel, hanem közigazgatási 
szakvizsgával is rendelkezik.

2017. év szeptemberében  
a pénzügyi területen Horváth 
Balázs lett az új munkatárs. 

2017. novemberében felvettünk 
Bodnár Éva könyvelőt és 2018 
áprilisa óta pedig új Gazdasági 
Vezetőnk van Frikker Erika 
személyében.

A 2017-es évre vonatkozó 
pénzügyi helyzet ellenőrzésére és 
a szabályoknak megfelelő állapot 
elérésére 2017 novemberében 
szerződést kötöttünk egy külsös 
Kft-vel. 

Fél év alatt sikerült a személyi 
állományt feltölteni.

Fontosnak tartom még az alább 
felsoroltakat megemlíteni:

Foglalkoztatói bejelentések – 
minden dolgozó biztosított, 
egészségbiztosításuk rendezve 
van, amennyiben igénybe akarja 
venni az orvosi ellátást, „zöld 
lámpát” kap. Ezt még a bérügyes 
kolléganő-könyvelő érkezése előtt 
rendeztük.
- havonta van számfejtés
- megállapítjuk a közterheket
- levonjuk a járulékot, megálla-
pítjuk a munkáltatót terhelő 
szochó adót,
- bevallásokat adunk be
- a befizetés ennek megfelelően,  

a Kincstár szabályos bevonásával, 
a hiteles adatok alapján történik.
- a fizetések – amelyek a képvise-
lők, dolgozók, megbízottak 
számlájára érkeznek – szabályosan 
számfejtettek, a bevallásokkal 
szabályosan alá vannak támasz-
tva.

A tiszteletdíjakat és a fizetéseket 
minden hónap 5-ig utaljuk.  
A megbízottak megbízási díjat 
kapnak.

A Kincstár számfejtési rendsze-
rében kezdeményezésünkre 
létrehozták a Hivatalt; hatályos 
szerződés alapján mindenkit  
a megfelelő szervezethez jelentet-
tünk be, a törvényeknek megfele-
lően beállított illetménnyel. 
(Hivatali dolgozókat a Hivatalhoz, 
az Önkormányzatnál csak  
a képviselők vannak, ahogy ennek 
lennie kell.)

A Kormányhivatali kapcsolattartás 
(ún. NJT-rendszer) vezetése 
szabályos, határidőben feltöltünk 
mindent. A megrendelések, 
beszerzések szabályosan bizony-
latoltak. Ezt nehéz volt mindanny-
iunknak megszokni, de a kollégák 
hamar belejöttek; ha fölöslege-
snek is tűnik egy megrendelő 
kiállítása, muszáj megcsinálnunk; 
ez két perc alatt megoldható.

A balesetvédelmi és tűzbiztonsági 
szabályoknak megfelelünk. 
Bonyolult, nem nagyon ismert és 
enyhén túlszabályozott a terület. 
Az érintésvédelmi ellenőrzés 
megvolt, a használt vegyszerek 
biztonsági lapjának jegyzékét 
kikértük (matricák a falon, tűzoltó 
készülékek felszerelve). A szabály-
zatok felülvizsgálata folyamatos.  
A gazdasági területen dolgozó 
kolléganők, Horváth úr, Pusztai 
Csabáék és a belső ellenőrök 
segítenek benne. A szeptemberi 
közgyűlésre várható valamennyi 
szabályzat megújítása.

A szabályos leltározás első 
lépéseként megtörtént a pincehe-

lyiség kipakolása, felületkezelése, 
és lefestése.

Folyamatban van (ajánlatok 
bekérése, tárgyalások) a közgy-
űlési terem bútor beszerzése,  
a számítógéppark felújítása  
és bővítése. Ezekre a forrás 
biztosított.

Jelenleg ennyit soroltam fel 
vázlatszerűen. Azt a sok munkát 
és nehézséget, amivel nap mint 
nap meg kellett küzdenünk, 
nehéz lenne átadni. Szeretném 
megemlíteni, hogy a Hivatal 
szabályos működése csak  
a beszámoló időszakában 
kezdődött el.

Szeretném megköszönni  
a Testületnek Elnökké választáso-
mat. Öröm volt együttdolgozni 
velük. Köszönöm a sok segítséget, 
tanácsot, az építő jellegű kriti-
kákat. Köszönetet szeretnék 
mondani Dr. Nemes Dénesnek, 
akire mindig tudtam számítani,  
a Hivatalvezetőnek is, aki mindig 
teljes odaadással dolgozik. 
Szeretnék köszönetet mondani  
a helyetteseimnek, valamint 
Intézményvezetőknek az együtt-
működésért. Az irodadolgozóknak 
is szeretnék köszönetet mondani 
a munkájukért. Szeretném 
megköszönni a munkájukat  
a média képviselőinek is.

Továbbá szeretném megragadni 
az alkalmat és megköszönni  
a Képviselőtestület bizalmát  
a Szószólói tisztségre való 
megválasztáshoz. Őszintén 
remélem, hogy a továbbiakban 
helyreáll a viszony az Önkormány-
zat valamint a Lengyelség  
és a szószóló között, én minden 
erőmmel azon leszek, hogy  
a további közös munka és 
szándék példás eredményeket fog 
hozni.

dr. Rónay Słaba Ewa
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Uroczystość przekazania mandatów wyborczych  
rzecznikom narodowości

 Nemzetiségi szószólók megbízólevelének  
ünnepélyes átadása 

4 maja w Budapeszcie miała 
miejsce uroczystość przekazania 
mandatów wyborczych nowo 
wybranym rzecznikom narodowo-
ści w węgierskim Parlamencie.
Rzecznikiem narodowości polskiej 
na rozpoczynającą się kadencję 
została wybrana dr Rónayné Słaba 
Ewa Maria

Nowo wybrana rzecznik prywatnie 
jest mamą dorosłej córki i szczę-
śliwą babcią. 

Urodziła się na Śląsku. Tam też,  
na Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach w 1975 roku 
obroniła pracę magisterską  
na Filologii rosyjskiej, by później 
uzupełnić go w 2005 roku dyplo-
mem nauczyciela języka polskiego 
jako obcego na tej samej uczelni  
i dyplomem z kierowania 
jednostką edukacyjną i admini-
stracji na Budapesti Műszaki  
és Gazdasági Egyetem.

Jej droga zawodowa przez lata 
związana była z edukacją. Uczyła 
języka rosyjskiego na Uniwersyte-
cie Śląskim, a później także  
w Szkole Głównej Policji  
w Budapeszcie. Tam też zaczęła 
zajmować się nauczaniem języka 
polskiego i opracowała materiały 

językowe dla węgierskich policjan-
tów, a w dziesięć lat później 
Słownik ilustrowany dla uczniów 
polonijnych na Węgrzech.

W 1998 roku przygotowała 
dokument „Új nemzetiségi iskola 
rendszerének koncepciója 
kidolgozása”, który dał początek 
procesowi tworzenia szkolnictwa 
narodowościowego na Węgrzech 
– z akcentem na możliwość 
zastosowania przez mniejszości 
liczebnie niewielkie i terytorialnie 
rozproszone, by później, przez 10 
lat – w latach 2004-2014 kierować 
stworzoną przez siebie Ogólnokra-
jową Szkołą Polską na Węgrzech. 
Powstały w ten sposób model 
nauczania przedstawiła Komisji 
Europejskiej w Strasbourgu, gdzie 
spotkal się z dużym zainteresowa-
niem.

Pracę w polonijnych organizacjach 
i strukturach samorządowych 
rozpoczęła w 1991 roku w Polskim 
Stowarzyszeniu Kulturalnym  
im. Bema na stanowisku sekreta-
rza, by potem podjąć pracę w 
Stołecznym Samorządzie Polskim 
najpierw jako zastępca przewod-
niczącego (1995-1999), a potem 
przewodnicząca (1999-2003).  
W latach 2015-2018 (do 8 maja) 
pełniła funkcję przewodniczącej 
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech.

(red.)

Május 4-én a Parlamentben 
ünnepélyes keretek között átadták 
a megbízóleveleket az újonnan 
megválasztott nemzetiségi szószó-
lóknak. A most kezdődő ciklusban 
dr. Rónayné Słaba Ewa Maria lett  
a Lengyel Nemzetiségi Szószóló. 

A szószóló asszony Lengyelország-
ban, a sziléziai régióban született. 

1975-ben Katowicében, a Sziléziai 
Egyetem orosz nyelv és irodalom 
szakon védte meg diplomamun-
káját, amelyet 2005-ben lengyel, 
mint idegen nyelv nyelvtanári 
diplomával egészített ki,  
a Budapesti Műszaki és Gazdasági 
Egyetemen pedig közoktatási 
vezetői diplomát szerzett. 

Munkája évekig a közoktatáshoz 
kapcsolódott. A Sziléziai Egyete-
men és később a Budapesti 
Rendőrtiszti Főiskolán is oroszt 
tanított. Ott is kezdett el foglal-
kozni a lengyel nyelv tanításával. 
Összeállított egy lengyel alapfokú 
rendőri szakmai tansegédletet,  
10 évvel később pedig a Lengyel 
képes szótárt állította össze  
a Magyarországon élő polóniai 
tanulóknak. 1998-ban előkészí-
tette az Új nemzetiségi iskola 
rendszerének koncepciója 
kidolgozását, amellyel kezdetét 
vette a magyarországi nemzetiségi 
iskoláztatás új szakasza, különös 
tekintettel a kis létszámú szétszó-
ródott nemzetiségekre. Ezt a nagy 
érdeklődést kiváltó oktatási 
modellt az Európai Bizottságnak  
is bemutatta Strasbourgban.  
10 éven át (2004-14) pedig a saját 
maga által létrehozott Lengyel 
Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát 
vezette. 

A polóniai szervezetkben  
és önkormányzati struktúrákban 
való tevékenységét 1991-ben  
a Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesületben kezdte, mint titkár. 
Később a Fővárosi Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzatban 
dolgozott, mint elnökhelyettes 
(1995-1999), majd pedig, mint 
elnök (1999-2003). 2015-től 2018. 
május 8-ig a magyarországi 
Országos Lengyel Önkormányzat 
elnöki tisztségét töltötte be.



Polonia Węgierska 7

kronika

krónika

Święto Narodowe 
Trzeciego Maja

3 maja 2018 w Muzeum Historii 
Wojskowości (Hadtörténeti 
Muzeum) w Budapeszcie odbyło 
się zorganizowane przez Amba-
sadę RP przyjęcie z okazji 
polskiego święta narodowego 
- rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

W tym roku majowe przyjęcie 
ambasady odbyło się w nieco 
zmienionej formule - wyłącznie 
polsko-węgierskiej - i nieco 
mniejszej skali. Wszystko dlatego, 
że w związku z przypadającą  
11 listopada setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości główne uroczystości 
polskie na Węgrzech zostały 
przeniesione na listopad. Wtedy 
to odbędzie się przyjęcie trady-
cyjne narodowe w pełnym tego 
słowa znaczeniu - z udziałem 
korpusu dyplomatycznego oraz 
węgierskich i polskich gości 
najwyższego szczebla.

3 maja do zebranych gości 
przemówili ambasador Jerzy 
Snopek i podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych i Handlu Węgier Kristóf 
Altusz. Obaj w swoich przemówie-
niach podkreślali długie tradycje 
demokratyczne Polski, których 
najlepszym wyrazem jest uchwa-
lona w 1791 roku Konstytucja  
3 Maja.

źródło: Ambasada RP

Potrójne majowe święto  
w Békéscsabie

5 maja tradycyjnie, jak co roku –  
w Domu Kultury na osiedlu Lenc-
sési – obchodziliśmy  
w Békéscsabie Święto Konstytucji 
3 Maja, Święto Flagi i Dzień Pola-
ków mieszkających za granicą

Przybyłych powitała Małgorzata 
Leszkó, przewodnicząca tutej-
szego samorządu polskiego,  
a okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Máté László, prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. 
Przypomniał historię powstania 
oraz idee wszystkich trzech świąt, 
a na zakończenie życzył Polakom 
mieszkającym w Békéscsabie, aby 
w zdrowiu i szczęściu spełniali swe 
powszednie obowiązki, pamię-
tając o tym, że są ambasadorami 
Polski na Węgrzech.

W części artystycznej, jako 
pierwszy wystąpił chór chłopięcy 
ze szkoły zawodowej im. Trefort 
Ágoston w Békéscsabie, który 
tym pięknym majowym koncer-
tem zakończył swą działalność 
artystyczną z dyrygentką Olgą 
Tóth, odchodzącą na emeryturę, 
a później chór im. Chopina pod 
dyrekcją Pétera Szak Kocsisa  
z solistką Adrienn Juhász, 
zabawiał publiczność polskimi 
ludowymi piosenkami i przy-
śpiewkami.

Miklós Mitrovits – historyk, polo-
nista i pracownik naukowy Akade-
mii Nauk na podstawie napisanej 
razem z historykiem Istvánem 
Kovácsem książki „Węgierskie 
pamiątki w Polsce" bardzo intere-
sująco opowiedział o węgierskich 
tablicach, nazwach ulic, pomni-
kach i grobach znajdujących się 
na terenie całego kraju i zachęcał 
do odwiedzenia Polski  
i osobistego ich poszukania. 

Na zakończenie Balázs István  
– z Polskiego Instytutu Badaw-

czego i Muzeum – otworzył 
wystawę fotograficzną „UNESCO 
– polskie skarby". Dwujęzyczna 
wystawa prezentuje 19 polskich 
pamiątek kultury dziedzictwa 
narodowego, pamiątek archi-
tektonicznych, jak i pamiątek 
przyrody. 

Małgorzata Leszkó
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SOLTÉSZ MIKLÓS

A lengyelség szimpatizánsaként,  
a magyarországi nemzetiségek ügyéért 
elkötelezett emberként is ismert.  
Jelentős érdemei vannak a magyar  
és lengyel egyházak közötti együttműködés 
terén. A budapesti Lengyel Templomunk 
jelentős támogatást kapott a magyar minisz-
tériumból, ezért egy éve az Államtitkár urat 
Vincenty Danek atya emlékéremmel tüntet-
tek ki. 

Szeretnénk köszönetünket kifejezni  
a magyarországi Lengyel Keresztény  
Kulturális Napok, valamint a „Lengyelor-
szág és Magyarország történelmi szerepe 
a keresztény Európa védelmében” című 
konferencia, az OLÖ székház felújítása, 
beépítésé valamint Balatonboglárra Oktatási 
és Továbbképzési Központ támogatásáért.

Szent László az ilyen jellegű ügyek  
és kezdeményezések védőszentje, ezért 
ez a díj köszönetnyilvánítás Soltész Miklós 
felé azért az odaadó munkáért, amellyel 
a lengyel–magyar barátság erősítéséért 
hosszú ideje fáradozik. 

Jest znany, jako sympatyk Polaków,  
jako człowiek zaangażowany w sprawy 
węgierskich narodowości. Ma wielkie  
zasługi w rozwijaniu współpracy między 
kościołem węgierskim i polskim. Nasz buda-
peszteński Kościół Polski otrzymał znaczne 
wsparcie finansowe ministerstwa węgier-
skiego w związku z tym rok temu  
Miklós Soltész otrzymał medalion  
ks. Vincentego Danka. 

Chcielibyśmy wyrazić podziękowanie  
za wsparcie Dni Polskiej Kultury  
Chrześcijańskiej na Węgrzech, konferencji  
o historycznej roli Polski i Węgier w obronie 
chrześcijańskiej Europy, za wsparcie finan-
sowe remontu i zabudowy siedziby OSP  
oraz Centrum Oświatowo-Szkoleniowego  
w Balatonboglár.

Święty Władysław jest patronem tego typu 
działań i dlatego nagroda ta jest wyrazem 
podziękowania Polonii za wkład i pracę 
Miklosa Soltésza w umacnianiu polsko–
węgierskiej przyjaźni. 
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EWA HALINA NAGY
Od 2008 roku jest pracownikiem Domu Polskiego, sumiennie wykonując swoje 

obowiązki. Od początku zaangażowała się społecznie w pomoc starszym  
i samotnym Polakom na Węgrzech, odwiedzając ich w domach i szpitalach.  

Od trzech lat z polskimi siostrami zakonnymi organizuje i wspiera działalność 
Klubu Seniora. Jej praca, to wytrwała, ofiarna służba rodakom na Węgrzech.  

2008 óta a Lengyel Ház munkatársaként tevékenykedik. Lelkiismeretesen végzi  
a munkáját, már a kezdetek óta elkötelezett volt az idősebb és magányos 

magyarországi lengyelekért végzett társadalmi munkában, melynek folyamán 
ezeket az embereket otthonaikban és a kórházakban látogatta. Három éve  
a magyarországi lengyel rendi nővérekkel közösen szervezi a Senior Klubot. 
Munkáját áldozatos szolgálatkészség jellemzi lengyel honfitársai irányába.

Imre Mihalik

Od dekad jest zapalonym i sumiennym orędownikiem Derenku, związanych z nim wartości, tradycji i historii.
Od lat jest jednym z głównych organizatorów Odpustu w Derenku. Zwiedzającym autentycznie przedstawia historię 
miejscowości. Jako opiekun Derenku przez cały rok nadzoruje i utrzymuje stan byłej miejscowości, oraz cmentarza, 

jest również uczestnikiem i organizatorem innych imprez polonijnych. Jest orędownikiem sprawy uregulowania 
statusu byłej wsi, szkoły i cmentarza, walczący o powrót wymienionych obiektów do środowiska polonijnego.  

Évtizedek óta lelkes és lelkiismeretes támogatója Derenknek, őrzője az értékeknek, a hagyományoknak, a történelem-
nek. Évek óta egyik fő szervezője a Derenki Búcsúnak. Derenk történelmét az odalátogatók részére hitelesen mutatja 

be.  Derenk gondnokaként rendben tartja a romközség, a temető területét egész évben. Szorgalmas résztvevője  
és szervezője egyéb lengyel rendezvényeknek is. Nemcsak Derenk történelmének elhívatott idegenvezetője, hanem 

élharcosa annak a törekvésnek is, hogy a romközség kezelői joga az iskolával, temetővel, kápolnával együtt  
visszakerüljön a lengyel közösséghez.     

Stowarzyszenie Rodzin Polsko–Węgierskich w Újpeszcie
Újpesti Lengyel-Magyar Családok Egyesülete

Stowarzyszenie działa już od 1986 roku – wcześniej jako Klub Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. Jego celem jest wspiera-
nie polsko–węgierskich mieszanych rodzin, tak pod względem kulturalnym jak i społecznym. Rodziny spotykają się  
w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie SNP w Újpeszcie. Do klubu w chwili obecnej zapisanych jest 37 rodzin, 

nie tylko z Újpesztu, ale także i z innych dzielnic miasta. Klub ściśle współpracuje z SNP w Újpeszcie.  
Od lat raz w miesiącu członkowie klubu spotykają się w swojej siedzibie na polskiej mszy.

Az egyesület 1986-ban keletkezett Újpesti Lengyel-Magyar Baráti Kör néven. Az egyesület célja a lengyel–magyar 
vegyes családok kulturális és társadalmi szintű támogatása. Minden hónap harmadik csütörtökén ezek a polóniai 
családok összejönnek az Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat székházában. A klubnak jelenleg 37 család  
a tagja és ezek nem csak Újpesten hanem a város egyéb kerületeiben is megtalálhatóak. A klub szorosan együtt-

működik az Újpesti LNÖ-al. Évek óta havonta egyszer a klub tagjai szentmisére jönnek össze az önkormányzati 
székházba. 

Krzysztof Verő 
Pochodzi z rodziny polsko–węgierskiej. Jest byłym uczniem Szkoły Polskiej na Węgrzech oddziału w Székesfehérvár,  

a obecnie studiuje w Gödöllő. Nie szczędzi energii ani czasu na pracę społeczną na rzecz rozwoju kontaktów i przyjaźni 
polsko–węgierskiej. Ponieważ świetnie mówi w obu językach wielokrotnie pracował jako tłumacz na obozach młodzie-

żowych czy też pomagał w wydarzeniach umacniających przyjaźń i kontakty z braterskim miastem Székesfehérváru 
– polskim Opolem. Jako uczeń Szkoły Polskiej w Székesfehérvárze, często brał udział w międzynarodowym konkursie 

recytatorskim im. W. Broniewskiego w Tarnowie, gdzie kilkakrotnie zajął pierwsze miejsce.
Verő Kristóf lengyel–magyar családból származik. A magyarországi Lengyel Iskola székesfehérvári intézményének  

az egykori tanulója, aki jelenleg Gödöllőn tanul. Nem sajnálja az energiáját, amelyet a lengyel–magyar kapcsolatok  
és barátság bővítésében,  ápolásában kifejtett társadalmi munkába fektet bele. Mivel mindkét nyelven kitűnően 

beszél, számos alkalommal tevékenykedett tolmácsként ifjúsági táborokban, ezen kívül segített a Székesfehérvár és 
Opole közötti testvérvárosi kapcsolat erősítését célzó programokban. Mint a Székesfehérvári Lengyel Iskola tanulója 

gyakran vett részt a W. Broniewski tarnówi nemzetközi szavalóversenyen, ahol többször is első díjat nyert.
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60 urodziny „Bema”
26 maja w Budapeszcie odbyła się 
świąteczna gala Polskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalnego im. Józefa 
Bema na Węgrzech. Stowarzy-
szenie, które liczy obecnie około 
500 członków zakładała niespełna 
20-osobowa grupa. 

Wszystko rozpoczęło się 60 lat 
temu. Po trwającej blisko 10 lat  
– wymuszonej przez komuni-
styczny reżim lat 50-tych przerwie 
– odżyła zorganizowana działal-
ność polonijna na Węgrzech w 
wyniku czego w maju 1958 roku 
rozpoczęło działalność Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalne im. 
Józefa Bema.

Bezpośredni wpływ na fakt ten 
miała – pierwsza po 1956 roku – 
wizyta polskiej delegacji partyjno-
-rządowej. A tuż po niej, grupie 
ówczesnych zapaleńców, udało 
się pokonać niezliczone trudno-
ści i – jak się okazało nie małe – 
bariery w wyniku czego zawiązała 
się bemowska rodzina  
i trwa szczęśliwie do dzisiaj.

Urodzinową galę rozpoczął werni-
saż wystawy składającej się  
z 10 plansz przedstawiających 
życie stowarzyszenia, a przygo-
towanych przez redakcję „Głosu 
Polonii”.

Każdy jubileusz dla organizacji 
jest wydarzeniem wyjątkowym  
i szczególnym tak więc uważali-
śmy, że 60-lecie, które w tym roku 
obchodzimy zobowiązuje nas  
do przypomnienia Państwu 
tego wszystkiego, co zdołaliśmy 
udokumentować i co uważaliśmy 
za ważne – powiedziała w czasie 
otwarcia wystawy prezes „Bema” 
Korinna Wesolowski. 

Na uroczystości zjechali goście  
z Węgier i zza granicy, senator RP 
Robert Gaweł, przedstawicielka 
Rady Polonii Świata i EUWP Halina 
Subotowicz-Romanowa, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia „Wspól-

nota Polska” z Warszawy  
w osobach Tatiany Čepukoit  
i Andrzeja Grzeszczuka. 

Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” złotymi medalami „WP" 
odznaczyło panów Andrzeja 
Wesołowskiego i Andrzeja Stra-
szewskiego, a srebrnymi Barbarę 
Pál i Bożenę Bogdańską-Szadai. 

Obecni byli ambasador RP  
na Węgrzech Jerzy Snopek wraz  
z małżonką, konsul RP Marcin 
Sokołowski. Wicepremiera RW 
reprezentował radca Zoltán 
Csallóközi, obecna była rzecznik 
narodowości polskiej w ZN RW  
dr Rónayne Słaba Ewa, wice-
burmistrz Budapesztu dr Bagdy 
Gábor, burmistrz III dzielnicy 
Budapesztu Bús Balázs, burmistrz 
Isaszegu Hatvani Miklós. 

Specjalnie na bemowskie święto  
z warszawskiego Bemowa przyje-
chała delegacja pod przewodnic-
twem przewodniczącego zarządu 
dzielnicy Michała Grodzkiego. 
Bemowo i PSK im. J. Bema  
od lat łączy umowa o partnerskiej 
współpracy, dzięki której m.in 
odnowiony został sztandar „Bema" 
i właśnie podczas gali urodzino-
wej sztandar ten został uroczyście 
poświęcony przez proboszcza 
Polskiej Parafii Personalnej  
na Węgrzech ks. Krzysztofa Grze-
laka SChr. 

Przybyła p.o. przewodniczącego 
OSP Małgorzata Soboltyński i 
wiceprzewodniczący OSP Zsolt 
Bátori. 

Galę zaszczycili dawni prezesi 
PSK im. J. Bema: Halina Csúcs, 
Aldona Héjj, Alicja Nagy, Andrzej 
Wesołowski i Władysław Wiśniew-
ski. Licznie przybyli członkowie 
stowarzyszenia i ich węgierscy 
przyjaciele. Całość ubogacił 
występ sławnego w całej Polsce 
Quartetu Obsession i okoliczno-
ściowe przyjęcie.
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„Bem” 60. születésnapja
Május 26-án Budapesten megren-
dezésre került a magyarországi 
Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesület születésnapi gálája.  
A nem egész 20 fő által alapított 
egyesületnek jelenleg mintegy 
500 tagja van. 

Minden 60 éve kezdődött.  
Egy közel 10 éves szünet után – 
amelyet a kommunista rezsim 
kényszerített ki az ötvenes évek-
ben – éledt újra a polóniai szer-
veződés, 1958. májusában pedig 
létrejött a Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesület. 

Az eseményre nagy hatással volt 
az 1956 utáni első lengyel párt-  
és kormány delegáció látoga-
tása. Ezután egy csapat lelkes 
embernek köszönhetően sikerült 
leküzdenie a nehézségeket  
és megmutatták, hogy nincs 
akadály. Megalakult a bemes 
család, amely mind a mai napig 
fennáll. 

A gálát egy kiállítás megnyitó 
kezdte meg, ahol 10 tablón bete-
kintést nyerhetünk az egyesület 
életébe; a tablók a  "Głos Polonii" 
szerkesztőségének munkájaként 
jöttek létre.

Az egyesület számára minden 
egyes jubileum egy kivételes és 
rendkívüli alkalom, ezért úgy 
gondoltuk, hogy a 60. évforduló, 
amelyet az idén ünneplünk arra 
kötelez minket, hogy megmutas-
suk Önök felé azt, amit sikerült 
dokumentálnunk és amit fontos-
nak tartunk – mondta a kiállítás 
megnyitójakor Wesolowski 
Korinna az Bem Egyesület elnöke.

Az ünnepségre Magyarországról 
és külföldről is érkeztek vendégek: 
Robert Gaweł, a Lengyel Köztársa-
ság szenátora, Halina Subotowicz-
Romanowa, a Polóniai Világtanács 
és a Külhoni Lengyelek Európai 
Unió képviselője, a Varsóból érke-
zett „Wspólnora Polska” Egyesület 

képviselői  – Tatiana Čepukoit és 
Andrzej Grzeszczuk. 

A „Wspólnora Polska” az Egyesü-
let arany medáljaival tüntette ki 
Andrzej Wesołowskit és Andrzej 
Straszewskit, ezüst medált kapott 
Pál Barbara és Bożena Bogdańska-
Szadai. 

Az ünnepségen jelen volt Jerzy 
Snopek nagykövet a feleségével 
és Marcin Sokołowski konzul. 
Magyarország miniszterelnök-
helyettesét Csallóközi Zoltán 
főtanácsadó képviselte. Jelen volt 
dr. Rónayné Slaba Ewa lengyel 
nemzetiségi szószóló, dr. Bagdy 
Gábor főpolgármester-helyettes, 
Bús Balázs, Budapest III. Kerület 
polgármestere és Hatvani Miklós 
Isaszeg polgármestere. 

A bemes ünnepségre Varsóból 
delegáció érkezett Michał Grodzki 
vezetésével. Bemowót és a Bem 
J. LKE-t együttműködési megál-
lapodás is összeköti, amelynek 
köszönhetően megújult a „Bem” 
dísz lobogója, amelyet a gála 
keretében Krzysztof Grzelak atya 
– a Lengyel Perszonális plébánia 
plébánosa fel is szentelt. 

Az ünnepségen megjelent  
Małgorzata Soboltyński, az OLÖ 
mb. elnöke és Bátori Zsolt elnök-
helyettes. 

Jelen voltak a Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesület korábbi elnö-
kei is: Csúcs Halina, Héjj Aldona, 
Nagy Alicja, Andrzej Wesołowski 
és Władyslaw Wiśniewski.  
Az Egyesület számos tagja  
és magyar barátja is jelen volt.  
Az ünnepség pompáját pedig  
az egész Lengyelországban ismert 
Obsession Quartet és barátai 
emelték.

(b.) 
zdj. Barbara Pál

kronika

krónika
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Polonia  
w obiektywie  

Basi Pál
17 maja w salonie Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego  
im. J. Bema w Budapeszcie odbyło 
się niecodzienne spotkanie  
z fotografią i muzyką. 

Zebranych na – zorganizowanym 
przez oddział POKO przy Nádor 
utca 34 – wernisażu wystawy 
fotograficznej pt. „Polonia  
w obiektywie Basi Pál" gości 
powitała prezes PSK im. Bema 
Korinna Wesolowski. 

Zaprezentowana wystawa  
na ponad dwudziestu planszach 
pokazuje bardzo interesujące  
i ciepłe w swojej atmosferze 
zdjęcia z blisko 10-ciu ostatnich 
lat codziennego życia bemowców. 

Wernisażowi wystawy zdjęć 
autorstwa naszej polonijnej 
Koleżanki i fotoreporterki mediów 
polonijnych na Węgrzech Barbary 
Pál towarzyszyło spotkanie 
literacko–muzyczne „Széchenyi  
i Zamojski – rozwój świadomości 
muzycznej w Polsce  
i na Węgrzech" przygotowane  
i przedstawione przez dr Attilę 
Horvátha i Alexa Szilasiego 
podczas którego obaj panowie 
poprzez utwory Fryderyka 
Chopina, Ferenca Liszta i muzykę 
ludową zaprezentowali cechy 
charakterystyczne muzyki polskiej 
i węgierskiej omawianego okresu. 
Popołudnie zakończyły improwi-
zacje muzyczne w wykonaniu 
Alexa Szilasiego. 

Gośćmi spotkania, które było 
kolejnym elementem obchodów 
60-lecia powstania PSK im. J.Bema 
byli członkowie stowarzyszenia, 
ich przyjaciele, a także uczestnicy 
konferencji „Józef Bem w historii, 
kulturze i literaturze krajów 
Europy Środkowej”.

(b.) zdj. Barbara Pál

Józef Bem  
w historii,  
kulturze  

i literaturze
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
im. Józefa Bema we współpracy  
z Katedrą Polonistyki Uniwersy-
tetu Loránda Eötvösa w Buda-
peszcie (ELTE) oraz Fundacją 
Badań nad Europą Środkową  
i Wschodnią im. św. Wojciecha 
było organizatorem międzyna-
rodowej konferencji naukowej 
poświęconej roli Józefa Bema 
w historii, kulturze i literaturze 
krajów Europy Środkowej. 

Konferencja została zorganizo-
wana w cyklu imprez z okazji  
60. rocznicy powstania PSK  
im. Józefa Bema.

Program konferencji był bardzo 
bogaty, a wykłady m.in. wygłosili: 
prof.Jerzy Snopek (ambasador 
RP na Węgrzech), Baros Gábor, 
Lukács István, Szalai Attila, 
Wojciech Kaliszewski, Janiec-
-Nyitrai Agnieszka, Petneki Áron, 
Szalai Attila, Mitrovits Miklós, 
Andrzej Kow+alak, Tomáš Móri, 
Mészáros Andor. Moderatorami 
byli: Ráduly Zsuzsanna, Nyitrai 
Zoltán i Attila Szalai.

Gości konferencji – przybyłych  
z Polski, Węgier, Słowacji i Czech 
oraz studentów polonistyki  
na ELTE – powitała prezes PSK  
im. J. Bema Korinna Wesolowski. 

List specjalny do uczestników 
obrad przesłała ambasador 
Węgier w Polsce Orsolya Kovács. 

Konferencja odbyła się 17 maja  
na Uniwersytecie ELTE w Buda-
peszcie, a wsparcia finansowego 
w jej organizacji „Bemowi" 
udzieliło Ministerstwo Zasobów 
Ludzkich Węgier.

(b.)
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Działający  
pod kierownictwem 

dyrygenta Sylwestra 
Rostettera

Chór św. Kingi 
zaprasza wszystkich 

chętnych  
do wspólnego 

śpiewania w każdy  
wtorek o godz.19.oo  
do Domu Polskiego!

kronika

krónika

Zaśpiewajmy wszyscy razem!
6 maja działający pod kierow-
nictwem Sylwestra Rostettra 
polonijny Chór św. Kingi został 
zaproszony do budapesztań-
skiego kościoła pw. św. Anny, 
którego proboszczem jest  
ks. Mariusz Nowaczka – Polak 
pochodzący z Podkarpacia.

Jak to się stało, że Polak jest 
proboszczem parafii w Budapesz-
cie w XVI dzielnicy?

Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie musimy wrócić do czasów 
komunizmu, kiedy to János Kadar 
sekretarz generalny Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej 
w 1958 roku rozwiązał zakony 
duchowne i nakazał, aby nabo-
żeństwa można było odprawiać 
tylko w kościołach. W wyniku 
tych poczynań w okresie rządów 
Komuny kościół na Węgrzech 
bardzo zubożał. Wiara została  
z serc katolików wytrzebiona.

Po upadku Komuny, węgierski 
kościół na nowo się odradza,  
a wiarę wśród ludzi szerzą 

misjonarze przybywający między 
innymi z Polski – na chwilę 
obecną aż 16. Misja jaką pełnią 
jest bardzo ważna. Księża z Polski 
podjęli się zadania  prowadzenia 
parafii  
na Węgrzech ucząc się bardzo 
szybko języka węgierskiego. Takiej 
roli podjął się właśnie nasz rodak 
ks. Mariusz.

Wywiązuje się z niej doskonale 
– miło było nam, chórzystom 
oglądać w kościele przy ołtarzu 
portret papieża Jana Pawła II  
i vota związane z św. Kingą. 

Chór św. Kingi został zaproszony 
na mszę świętą, którą odprawiał 
proboszcz Polskiej Parafii Perso-
nalnej, Krzysztof Grzelak SCH w 
związku prezentacją witraża, który 
został umieszczony w drzwiach 
zakrystii kościoła św. Anny. 

Jak objaśniał nam ksiądz Mariusz 
od dawna zastanawiał się,  
co zrobić z luką w drzwiach 
zakrystii i pewnego dnia wpadł 
na piękny pomysł, by umieścić 
tam witraż przedstawiający Matkę 
Boską Częstochowską – jest ona 
przedstawiona na tle barw flag 
obu narodów polskiego i węgier-
skiego. 

Podczas spotkania Chór razem  
z wiernymi parafii zaśpiewał 
w obu językach pieśń „Czarna 
Madonna”.

Nic dodać i nic ująć! Księże 
Mariuszu piękną i chwalebną 
pracę duszpasterską prowadzisz! 
Życzymy Ci wielu Łask Bożych, 
niech na swej drodze zawsze 
ksiądz ma dobrych i oddanych 
wiernych!

My natomiast wyjechaliśmy  
z stamtąd bogatsi o piękne wspo-
mnienia, nowe znajomości  
i węgierskich przyjaciół.

Asia Priszler
zdj. Barbara Pál
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Polska msza 
w Kościele  

Skalnym
26 maja z okazji Dnia Matki 
w budapeszteńskim Kościele 
Skalnym, SNP IV dzielnicy 
miasta zorganizował tradycyjną 
mszę świętą. Mszę sprawował 
proboszcz Polskiej Parafii Perso-
nalnej na Węgrzech ks. Krzysztof 
Grzelak SChr. 

Najmłodsza generacja Polonii 
przygotowała z tej okazji okolicz-
nościowy program dedykowany 
mamom. 

W mszy, oprócz wiernych  
z budapeszteńskiej parafii, uczest-
niczyli goście, którzy zjechali  
do Budapesztu na obchodzone  
26 maja uroczystości 60-lecia 
najstarszego polonijnego stowa-
rzyszenia na Węgrzech PSK im. 
Józefa Bema. 

W imieniu Stowarzyszenia "Wspól-
nota Polska" w jubileuszu uczest-
niczyła Dyrektor Biura Zarządu 
Tatiana Cepukoit wraz z koordy-
natorem zespołu projektowego 
ds. Europy środkowej i wschodniej 
Andrzejem Grzeszczukiem. 

Május 26-án a IV. Kerületi LNÖ 
Anyák Napja alkalmából szentmi-
sét szervezett a Sziklakápolnában.
A szentmisét Krzysztof Grzelak 
atya – a Lengyel Perszonális 
Plébánia Plébánosa mutatta be. 

A Polónia legifjabb nemzedéke 
egy műsorral kedveskedett  
az édesanyáknak. A szentmisén  
a lengyel egyházközség hívei 
mellett olyan vendégek is részt 
vettek, akik a főváros több 
pontjáról érkeztek a Bem József 
LKE – a legrégebbi polóniai 
szervezet fennállása 60. évforduló-
jának megünneplése alkalmából.

(b.)
zdj. Barbara Pál

Odpust  
w Emőd-

Istvánmajor
29 kwietnia w Emőd-Istvánma-
jor, odbył się odpust i dzień wsi. 
Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w tamtejszym kościele,  
a następnie odbyło się spotkanie 
potomków dawnych Drenczan.
Istvánmajor to jedna z tych wsi  
w województwie Borsod-Abaúj-
Zemplén, do której w latach 
40-tych minionego stulecia  
po wysiedleniu z Derenku trafili 
jej mieszkańcy. Obecnie mieszka 
ich tam bardzo niewielu, ale  
o pamięć o polskich korzeniach 
tej miejscowości dba m.in. Samo-
rząd Narodowości Polskiej z Emőd, 
który był organizatorem obec-
nego spotkania. W uroczystości 
obok burmistrza Emődu Tibora 
Fekete uczestniczyli także radni 
OSP Korinna Wesolowski i István 
Rémiás oraz jego przewodnicząca 
dr Rónayné Słaba Ewa.

Április 29-én búcsú és falunap volt 
Emőd-Istvánmajorban. Az 
ünnepség szentmisével kezdődött  
a helyi templomban, ezután pedig 
találkozójuk volt a derenkiek 
leszármazottjainak. Istvánmajor 
egyike azoknak a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei falvaknak, 
amelyekre a múlt évszázad 40-es 
éveiben beköltöztek az egykori 
Derenk lakói. Bár jelenleg elég 
kevesen laknak ott közülük,  
de a helység lengyel gyökereiről 
nem feledkezik meg és ápolja 
azokat az Emődi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat, amely  
ezt a találkozót szervezte. Fekete 
Tibor emődi polgármester mellett 
a találkozón jelen voltak 
Wesolowski Korinna és Rémiás 
István Országos Lengyel Önkor-
mányzati képviselők, valamint  
dr. Rónayné Słaba Ewa, az Orszá-
gos Lengyel Önkormányzat 
elnöke.

Korinna Wesolowski



Pamięci  
cywilnych ofiar 

wojen
Jak co roku – z okazji rocznicy 
zakończenia II wojny światowej 
– przedstawiciele władz i armii 
węgierskiej oraz reprezentanci 
placówek dyplomatycznych wzięli 
udział w uroczystości upamiętnia-
jącej cywilne ofiary wojen. 

Z tej okazji 4 maja ambasador RP 
Jerzy Snopek i attaché obrony  
płk Tomasz Trzciński złożyli kwiaty 
pod budapeszteńskim pomni-
kiem Cywilnych Ofiar Wojny – 
pomnik znajduje się w pobliżu 
peszteńskiego przyczółku mostu 
Rakoczych (Rákoczi híd), między 
Könyves Kálmán körút a Máriássy 
utca.

Jerzy Snopek nagykövet  
és Tomasz Trzciński katonai 
attaché részt vettek  
 május 4-én a háború civil 
áldozatai tiszteletére tartott 
megemlékezésen. Ahogy 
minden évben, idén is részt 
vettek a kormány, a magyar 
hadsereg képviselői  valamint 
a külképviseletek a II. világhá-
ború légibombázásainak civil 
áldozatai tiszteletére állított 
emlékműnél, hogy elhelyezzék 
virágaikat. 

źródło: Ambasada RP

kronika

krónika

IV Szolnockie  
Dni Kultury  

Polskiej 
Występami SS ZPiT „Rzeszowiacy” 
na placu Kossutha w Szolnoku  
i występem polonijnego chóru św. 
Kingi zakończyły się IV Szolnockie 
Dni Kultury Polskiej, organizo-
wane w ramach Dnia Europej-
skiego w Szolnoku.

Festyn uliczny poprzedził występ 
grupy Teatru Międzynarodowo-
ściowego z Budapeszt, który  
pod kierownictwem Tünde Trojan 
przyjechał ze sztuką „Dom 
Otwarty”. 

Ponadto w programie Dni 
Polskich znalazła się prezentacja 
wystawy poświęconej świętemu 
Władysławowi i promocja walory 
turystycznych Polski. 

Poprzedniego dnia w kościele 
Śródmiejskim p.w. Trójcy Świętej 
odbyła się uroczysta msza święta. 

Szolnockie Dni Kultury Polskiej 
swą obecnością zaszczyciły panie 
rzecznik narodowości polskiej  
dr Rónayné Słaba Ewa, kierownik 
Urzędu OSP dr Tupcsia Éva  
i prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. J. Bema  
na Węgrzech Korinna Wesolowski. 

Organizatorami „Dni” tradycyjnie 
był miejscowy Samorząd Narodo-
wości Polskiej w Szolnoku  
i tamtejszy Klub Polsko–Węgierski.

(b.) 
zdj. Barbara Pál
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III spotkanie 
węgierskich 

chórów  
polonijnych

1 maja, w Budapeszcie –  
już po raz trzeci – Stołeczny 
Samorząd Polski zorganizował 
spotkanie węgierskich chórów 
polonijnych. Tym razem swój 
repertuar – na wysokim poziomie 
artystycznym i w miłej atmosferze 
– zaprezentowały chóry:  
im. F. Chopina z Békéscsaba, 
„Dalárda” z Nyíregyháza i „Akord”  
z Győr. Ponad 2-godzinny koncert 
wypełniły przede wszystkim 
pieśni polskie i węgierskie wywo-
dzące się z kręgu muzyki poważ-
nej i ludowej. 

Spotkanie odbywające się już 
tradycyjnie w przeddzień Świato-
wego Dnia Polonii i Polaków  
za Granicą swą obecnością 
zaszczycił ambasador RP  
na Węgrzech Jerzy Snopek wraz  
z małżonką. Funkcję gospodyni 
pełniła przewodnicząca Stołecz-
nego Samorządu Polskiego  
dr Dorota Várnai, która podczas 
uroczystości dwojgu studentom 
polonistyki budapeszteńskiego 
Uniwersytetu ELTE wręczyła 
przyznawane od 3 lat przez ten 
samorząd stypendia naukowe  
im. Gracji Kerényi.

Május 1-én Budapesten immáron 
harmadik alkalommal a Fővárosi 
Lengyel Önkormányzat szervezte 
meg a magyarországi polóniai 
kórusok találkozóját. Fellépett  
a békéscsabai F. Chopin kórus,  
a nyíregyházi „Dalárda” és a győri 
„Akord”. A több, mint kétórás 
koncert műsorát lengyel  
és magyar komolyzenei és népze-
nei dalok tették ki. 

(b.) zdj. Barbara Pál

Polski  
węgierski las

7 maja w Pilisi Parkerdő miała 
miejsce kolejna odsłona szlachet-
nej akcji „Zapuszczamy korzenie” 
rozpoczętej w 2004 roku  
przez członków Stowarzyszenia 
Polonia Nova. 

Coroczne sadzenie 
kolejnych drzewek 
w „polskim lesie”  
to nie tylko praca 
– jakże szlachetna – ale także 
świetna okazja do spotkania 
rodzin polonijnych  
i wspólnego piknikowania.

Powiększająca się z roku na rok 
grupa polonijnych leśników-
-ochotników zasadziła już prawie 
20 tysiecy drzewek, z których, 
przez lata, wiele wyrosło już  
na całkiem poważne, dorosłe 
drzewa. 

Polonia Nova
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Ostatnie spotkanie koordynatorów 
Na łamach naszej gazety regular-
nie zdajemy sprawozdanie  
z przebiegu realizacji projektu 
Erasmus+, a to dlatego,  
że uznaliśmy go za wyjątkowy, 
pod względem tak edukacyjnym, 
jak i integracyjnym. W programie 
uczestniczymy już od ponad roku, 
a kolejny etap wymiany doświad-
czeń i prezentacji przygotowa-
nych wcześniej materiałów miał 
miejsce w Budapeszcie w ostat-
nim tygodniu kwietnia (21-26 IV). 

Wcześniej – w Wilnie – zapoznali-
śmy się ze strukturą naszego 
nowego portalu edukacyjno-
-społecznościowego e-akademia, 
który powstał w ramach projektu 
– czyli ze sposobami logowania 
się, umieszczania i wyszukiwania 
materiałów (scenariuszy lekcji, 
filmów, zdjęć). Teraz pogłębiali-
śmy tę wiedzę  oraz poznawaliśmy 
nowe scenariusze i materiały 
dydaktyczne. 

Agnieszka Wieszczycka-Bromska, 
jedna z twórców portalu  
w ciekawej i nowoczesnej formie 
przeprowadziła warsztaty doty-
czące tworzenia materiałów 
dydaktycznych. W trakcie szkole-

nia odbyły się działania związane 
z wymianą doświadczeń i najlep-
szych praktyk pomiędzy organiza-
cjami partnerskimi. 

Każdy z uczestników zaprezento-
wał jakąś ciekawą formę pracy. 
Część zaproponowanych scena-
riuszy dotyczyła co prawda 
matematyki, której w naszej 
szkole nie uczymy, ale za to 
skorzystamy z wielką chęcią  
ze słownika pojęć matematycz-
nych, który – z pomocą męża-
-matematyka – przetłumaczyła  
na węgierski dyr. Anna Lang.  
To nieceniona pomoc dla uczniów 
zdających na studia do Polski. 
Ponadto cała grupa odwiedziła 
Uniwerset Korwina, którego 
ofertę, z zakresu przedmiotów 
ścisłych, przeanalizowaliśmy  
i zamierzamy wykorzystać.

Na konferencji omówiony został 
także „Pakiet migracyjny i pakiet 
opiekuna", czyli przygotowany  
dla migrantów poradnik doty-
czący załatwiania formalności  
w związku z przybyciem do Polski. 
Można z niego zaczerpnąć 
szeroką wiedzę na temat  
np.: gdzie prosić o stypendium, 

jak znaleźć mieszkanie, jak 
sprawdzić swoją znajomość 
języka i wiele innych.

Oczywiście, jak zwykle, przy okazji 
konferencji odbyły się tematyczne 
wycieczki. Tym razem wyruszyli-
śmy z naszymi gośćmi do Wyszeh-
radu i Szentendre, ponieważ 
zawiodły nas tam scenariusze 
lekcji historii przygotowane przez 
Alę Papiewską (można je znaleźć 
na portalu e-akademia). 

W Wyszehradzie, w pałacu króla 
Macieja, w wymarzonym entoura-
ge’u dla lekcji historii, omówiliśmy 
scenariusz lekcji poświęcony 
początkom państwa Jagiellonów. 
Oczywiście nie pominęliśmy 
miejsca, w którym została podpi-
sana umowa o współpracy 
państw naszego regionu, czyli 
Grupy Wyszehradzkiej.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy 
do Szentendre, gdzie znajduje się 
bardzo prężnie działający oddział 
naszej szkoły. Tam, jego gospodyni 
– Ala Papiewska, przeprowadziła 
nader ciekawą lekcję. Jej ucznio-
wie biorą również udział  
w projekcie Erasmus+ i byli dobrze 
znani naszym gościom z zajęć  
w Wilnie, Warszawie i Budapeszcie, 
toteż radości nie było końca.
Jeszcze krótki spacer po urokli-
wych uliczkach miasteczka, m. in. 
szlakiem polskich pamiątek – i już 
przyszło nam się żegnać. Kolacja 
uwieńczyła nasz wspólny trud  
i zakończony sukcesem projekt.

Było to bowiem ostatnie spotka-
nie koordynatorów tego  
– ze wszech miar pożytecznego  
i interesującego – projektu. 
Pozostanie nam jedynie podzielić 
się zdobytą wiedzą z naszymi 
nauczycielami oraz wszystkimi 
związanymi z oświatą i kulturą.

Barbara Virágh

z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei
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Warsztaty historyczne  
i konferencja Lokalnego Ośrodka Metodycznego 

Drugi weekend maja obfitował  
w wydarzenia edukacyjne 
adresowane, zarówno do uczniów, 
jak i nauczycieli. 

Nasze majowe spotkanie  
w ramach Lokalnego Ośrodka 
Metodycznego rozpoczęliśmy  
od interaktywnych warsztatów 
historycznych na temat „czym jest 
wolność”. Jest to oferta eduka-
cyjna Muzeum J. Piłsudskiego  
w Sulejówku skierowana  
do młodszych i starszych uczniów. 
Zajęcia poprowadziły edukatorki  
z tego muzeum. 

Dwie przemiłe Panie, tryskające 
energią i pomysłami, szybko 
podbiły serca naszych uczniów, 
proponując dalekie od szkolnej 
rutyny sposoby przekazywania 
wiedzy historycznej. Dobrze się 

więc stało, że na lekcje przyjechali 
uczniowie ze wszystkich oddzia-
łów, zwłaszcza, że warsztaty były 
częścią szkolnych obchodów  
100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Uczniowie aktywnie  
i mądrze spędzili sobotnie 
przedpołudnie, a nasi nauczyciele 
i wszyscy zaproszeni goście mieli 
z kolei świetną sposobność 
podpatrzenia zaprezentowanych 
metod i możliwość porozmawia-
nia edukatorkami.
 
Po obiedzie uczniowie powrócili 
do domów, zaś pedagodzy  
(w tym m. in. – zaprzyjaźnione  
z nami i miłe naszym sercom 
nauczycielki z Czarnogóry: Wanda 
Vujisić i Teresa Medojević) mogli  
kontynuować szkolenie w ramach 
LOM-u.
  
Jako pierwsza Basia Virágh 
poprowadziła warsztaty na temat 
„Jak pisać komentarz do tekstu 
literackiego”. Ponieważ wybrała 
teksty współczesne o różnorodnej 
tematyce i stylistyce (Stasiuka, 
Dygata, Wiecha, Witkowskiego) 
atmosfera przy ich analizach  
i interpretacjach zrobiła się 
gorąca. Poziom zaangażowania  
i zainteresowania uczestników 
udało się podtrzymać Anii Lang  
i Ani Petrovics, które w ramach 
cyklu „Metody aktywizujące  
w nauczaniu” zaprezentowały 
aktywne sposoby nauki ortografii, 
czyniąc to w sposób ciekawy  
i naprawdę zabawny.

Następnego dnia (w niedzielę) 
dyr. Anna Lang omówiła projekty 
dofinansowane przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska. 
Odniosła się przede wszystkim  
do projektów, w których nasza 
szkoła brała udział i które uznała 
za godne polecenia, najwięcej 
czasu poświęcając temu z nich,  

z którego realizacji jest bardzo 
zadowolona, czyli projektowi 
Rodzina Polonijna. Ponadto 
wskazała, jak, gdzie i na jakich 
zasadach można starać się  
o przystąpienie do wybranego 
projektu, podkreśliła korzyści, 
jakie uczniowie wynoszą z udziału 
w nich, dając za przykład bardzo 
owocną współpracę naszej szkoły 
ze szkołą z Wrocławia.

Po zrealizowaniu tematów 
przewidzianych na konferencję 
LOM-u – a zarazem korzystając  
z tak licznej obecności pedago-
gów – postanowiliśmy podzielić 
się efektami naszej pracy intelek-
tualnej będącej owocem projektu 
Erasmus. W programie tym uczest-
niczyliśmy od ponad roku warz  
z nauczycielami z Litwy  
i Warszawy.

Tę część konferencji poprowadziła 
Ala Papiewska. Przedstawiła 
zebranym  stronę internetową,  
na której można pobierać gotowe 
scenariusze lekcji, filmy, zdjęcia 
etc. Zademonstrowała, jak 
tworzyć atrakcyjne materiały 
dydaktyczne, jak je rozbudowy-
wać, jak dodawać własne mate-
riały na portal stworzony  
w ramach projektu. Zapoznała nas 
również z ofertą Liceum Polonij-
nego z Warszawy

I to był ostatni punkt tej nadzwy-
czaj bogatej konferencji. Ciekawa, 
różnorodna tematyka zajęć, możli-
wość zapoznania się z projektami 
Wspólnoty i świadomość korzy-
ści, które przynosi udział w tego 
rodzaju projektach, (o których 
często nauczyciele nie mają poję-
cia) zrobiła duże wrażenie  
na uczestnikach spotkania. Żegna-
jąc się, wyrażali swą wdzięczność 
i nadzieję na następne równie 
twórcze spotkania. 

Barbara Virágh

z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei
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z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei

XIX Międzynarodowa Akademia Polskiej Poezji
Tradycyjnie już od wielu lat 
Tarnów jest miejscem święta 
poezji. Akademia jest rozbudo-
waną formą Międzynarodowego 
Konkursu Recytatorskiego, organi-
zowanego od 19-tu lat przez 
Szkołę Podstawową z Klasami 
Sportowymi nr 20 w Tarnowie  
i Stowarzyszenie Absolwentów  
i Przyjaciół Szkoły Sportowej  
w Tarnowie. Głównymi patronami 
są Senat RP, Grupa Azoty oraz 
urząd Miasta Tarnowa. 

W tym roku Międzynarodowa 
Akademia Poezji Polskiej  
w Tarnowie odbyła się w dniach 
9-13 maja. 

Wszyscy uczestnicy mieszkali  
i stołowali się w hotelu Cristal Park 
w Tarnowie Mościcach, a było ich 
w tym roku naprawdę wielu  
– na Akademię Poezji Polskiej 
przyjechało ponad 100 osób  
z kraju i zagranicy. Goście zagra-
niczny przyjechali z Węgier 
(Veszprém, Csór), Czech (Hrojnik), 
Litwy (Wilno), Ukrainy (Żytomierz, 
Strzelczyska, Biała Cerkiew). 

Wszyscy uczestnicy imprezy 
zostali podzieleni na 3 grupy:  
1. Warsztaty języka polskiego- 
„Poezja polska- opis realiów życia 
Polaków na przestrzeni wieków”, 
2. Warsztaty plastyczne- „Interpre-
tacja poezji polskiej w formach 
plastycznych” oraz udział  
w konkursie plastycznym, 
3. Warsztaty taneczne oraz udział 
w konkursie finałowym.

Tematem przewodnim imprezy 
była poezja polska. Opiekunką 
grupy węgierskiej byłam ja- 
Lucyna Światłoń- Szabados, 
nauczycielska Ogólnokrajowej 
Szkoły Polskiej na Węgrzech. 
Ponieważ uczę w dwóch oddzia-
łach tej szkoły, więc do udziału  
w tegorocznym konkursie  
z każdego oddziału wybrałam  
po jednym uczniu. 

Natalka Csete reprezentowała 
oddział z Csór, a Tamás Sperg 
oddział z Veszprém. Obydwoje 
pięknie recytowali w języku 
polskim po dwa wiersze. 

Nadmienię tylko, że Natalka była 
najmłodszą uczestniczką tego 
konkursu, ale swoją piękną 
recytacją zachwyciła wszystkich 
członków jury i samego dyrektora 
tarnowskiej delegatury Kurato-
rium Oświaty Artura Pucinłow-
skiego, który osobiście wręczył  
jej dyplom. Mnie również pan 
dyrektor przekazał gratulacje  
i podziękowania za rozpowszech-
nianie kultury polskiej poza 
granicami kraju. 

Moi uczniowie wzięli udział  
w warsztatach tanecznych 
prowadzonych przez nauczycielkę 
szkoły tańca Izabelę Florek.  
Pod fachowym okiem pani Izabeli 
nauczyli się kilku polskich tańców 
ludowych m. in. poloneza, 
którego wspólnie zatańczyli  
na zakończenie Akademii. 

W sobotę 12- go maja odbył się 
też Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny i Międzynarodowy 
Konkurs Recytatorski. Zmagania 
młodzieży zakończone były 
rozdaniem pięknych nagród, które 
wręczali dyrektor tarnowskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty  
Artur Pucinłowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Tarnowie 
Andrzej Kot oraz radna Miasta 
Tarnowa i przewodnicząca jury, 
polonista Anna Krukowska.  

W trakcie projektu uczniowie  
z różnych krajów mieli możliwość 
współuczestniczyć ze swoimi 
rówieśnikami w zaplanowanych 
działaniach, co pozwoliło im na 
budowanie dialogu społeczno-
ściami, minimalizowanie dystansu 
dzielącego Polaków, zrozumienie-
potrzeby wzajemnego poznania 
się. 

Ważnym jest, że podczas imprezy 
młodzi Polacy z różnych krajów 
mieli możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności językowych 
oraz poznania miejsc związanych 
z historią i kulturą swoich przod-
ków gdyż poza zmaganiami 
konkursowymi i warsztatami 
młodzież miała okazję zwiedzić 
Kraków i Tarnów. 

Niestety wszystko, co dobre  
i piękne szybko się kończy tak  
i nasz pobyt w Tarnowie  
też dobiegł końca.

W niedzielę wczesnym rankiem 
po wspólnym, obfitym polskim 
śniadaniu jeszcze była jeszcze 
tylko chwilka na ostatnie wymiany 
adresów, ostatnie uściski  
i zapewnienia, że na pewno 
zobaczymy się za rok, na XX już 
Konkursie.

Lucyna Światłoń- Szabados
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Ryszard Bongowski rozmawia  
z ojcem Józefem Puciłowskim

Ukazała się nowa książka ojca 
Józefa Puciłowskiego „Alfabet”. 
Węgierską prezentację książki 
zorganizowało Stowarzyszenie 
św. Wojciecha 20 maja w Domu 
Polskim w Budapeszcie. 

Dominikanin jest osobą dobrze 
znaną węgierskiej Polonii, gdyż 

przez osiem lat był wikariuszem 
generalnym Zakonu Dominika-
nów na Węgrzech. 

Książka jest wywiadem-rzeką, 
który przeprowadził z ojcem  
Józefem Ryszard Bongowski. 
Podczas rozmowy poruszają 
tematy, ważne dla człowieka 
wierzącego i żyjącego w dzisiej-
szych czasach, czasach przemian 
epokowych, jakich do tej pory 
ludzkość nie przeżywała. Pytania 
jakie zadają są ponadczasowe, 
natomiast odpowiedzi na nie  
są bardziej dostosowane do życia 
w dzisiejszym świecie. 

„Alfabet” nie jest podręcznikiem 
etyki, moralności i wiary Kościoła 
katolickiego. Ma skłonić czytelnika 
do: zastanowienia się nad kondy-
cją człowieka szukającego własnej 
drogi do Boga, do nieustającego 
dialogu z Bogiem, do przemyśleń 
nad nauczaniem Kościoła,  
nad życiem zgodnym z Ewangelią.

Ostatni rozdział książki jest 
poświęcony osobie ojca Józefa  
i przedstawia jego niezwykłe losy 
jako człowieka dwóch kultur  
i dwóch wyznań (matka 
Węgierka–kalwinka, ojciec Polak–
katolik), który jako mężczyzna  
w sile wieku zdecydował się 
wstąpić do zakonu dominikanów 
w Polsce. Miał już wtedy osiągnię-
cia naukowe na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie obronił 
doktorat z historii. Kiedy był wika-
riuszem na Węgrzech zetknął się 
z ogromnym spustoszeniem jakie 
rządy komunistyczne wyrządziły 
kościołowi węgierskiemu. Nim 
wstąpił do klasztoru pracował 
w opozycji i był pilnie śledzony 
przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Jako duszpasterz o bogatej prze-
szłości uważa, że różnorodność 
ubogaca kościół katolicki.

Małgorzata Soboltyński 
zdj. Barbara Pál

Husaria  
i śpiący rycerze

5 maja w Muzeum Historii 
Wojskowości w Budapeszcie  
pod hasłem: „Husaria i śpiący 
rycerze w Budzie” odbywał się 
Dzień Polski współorganizowany 
przez Instytut Polski.

Całodniowy program rozpoczęła 
konferencja naukowa z udziałem 
historyków: dr Vilmosa Kovácsa, 
Adama Buławy, Sebastiana 
Warlikowskiego, Endre Varga  
i Miklósa Mitrovitsa, poświęcona 
polsko–węgierskim kontaktom 
wojskowym. Towarzyszyła jej 
wystawa przedstawiająca postacie 
Henryka  Sławika i Józsefa Antalla 
(seniora) oraz prezentacja węgier-
skiego wydania książki Marii Zima 
„Węgrzy wobec Powstania 
Warszawskiego".  

Od godzin południowych  
na dziedzińcu Muzeum odbywał 
się Rodzinny Dzień Polski.  
W programie znalazły się między 
innymi występy młodzieżowej 
Orkiestry Dętej ze Szkoły im. Jenő 
Hubay, musztra paradna Legionu 
Wysockiego i prezentacja broni  
pod hasłem „Od Sobieskiego  
do Piłsudskiego", pokaz Węgier-
sko-Polskiej Szkoły Szermierki 
Szablą, potańcówka prowadzona 
przez Zespół „Polonez", malowanki 
dla dzieci, oraz pierogi -  czyli 
polskie smakołyki kulinarne. 

(b.) 
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Wystawa karykatur  
i przygoda z fraszkami 

27 maja Polski Ośrodek Kultu-
ralno–Oświatowy oddział Óhegy 
utca zorganizował w Domu 
Polskim spotkanie z przedstawi-
cielami Forum Twórców Polonij-
nych: karykaturzystą László 
Dluhopolskym oraz poetą, 
autorem fraszek Markiem Rakiem.

Na początku spotkania dzieci  
z polonijnego przedszkola 
recytowały wiersze z okazji Dnia 
Matki. A po wstępie muzycznym 
w wykonaniu Łukasza Piaseckiego 
wystawę karykatur uroczyście 
otworzył zastępca burmistrza 
dzielnicy Köbánya – Tibor Weeber.
 
Na spotkaniu obecny był Ambasa-
dor RP prof. Jerzy Snopek  
z małżonką oraz Ewa Słaba Rónay 
– rzecznik narodowości polskiej  
w Parlamencie Węgier. 

László Dluhopolsky to znany 
karykaturzysta, redaktor, grafik, 
uczeń Lajosa Luzsicsa. W 1987 
roku otrzymał nagrodę  
na festiwalu rysunku w Tokio,  

w 1993 roku Nagrodę wolnych 
mediów Sándora Petőfiego,  
a w 1999 – nagrodę Akademii św. 
Władysława. W latach 1990-92 był 
redaktorem naczelnym pisma 
„Ludas Matyi”. Jego prace można 
obejrzeć w Węgierskiej Galerii 
Narodowej, były także  publiko-
wane przez polskie czasopismo 
satyryczne „Szpilki”.
 
Marek Rak – autor kilku tomików 
fraszek, znany Polak z Györ.  
Fraszki to gatunek literacki 
chętnie uprawiany w Polsce 
poprzez wszystkie epoki,  
aż do czasów nam współczesnych. 
Pierwszy tom fraszek Marka Raka 
„Spod figowego listka” ukazał się 
w 2001 roku. Od tego czasu poeta 
publikuje regularnie poruszając 
najrozmaitsze tematy. Warto 
chyba przytoczyć fraszkę na temat 
polsko–węgierskiej przyjaźni :

„1956”
Byliśmy biedni  

– ale w krew bogaci,
To pierwsza pomoc  

– dla węgierskich braci.

Ciekawostką jest, że w zbiorze 
wierszy „Romans z fraszkami” 
wydanym w 2004 roku inny 
polonijny poeta, Konrad Sutarski 
napisał fraszkę o fraszkach Marka 
Raka:

Bywałaś, Polonio, dotąd zuchwała,
Boś fraszkopisarza jeszcze  

nie miała.
Od dziś musisz strzec się strzec 

WueMa Raka,
Bo fraszką, z uśmiechem  

da ci kopniaka.”

Spotkanie dwóch twórców  
– ku uciesze wszystkich zebranych 
– zakończyło się wzajemnym 
czytaniem fraszek Marka Raka  
po polsku i węgiersku.

Monika Molnárné Sagun
zdj. Barbara Pál

kronika
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wywiad

interjú

Jak malować muzyką?  
– spotkanie z Zenobią Siekierski, malarką

Zaproszenie Stowarzyszenia 
Katolików Polskich pod wezwa-
niem św. Wojciecha oraz Polskiego 
Ośrodka Kulturalno-Oświatowego 
na kolejną wystawę artystyczną 
Zenobii Siekierskiej pt. „Muzyka 
krajobrazów” bardzo ucieszyło 
naszą Polonię, a szczególnie tych 
wszystkich, którzy z Zenobią znają 
się od dawna – nic dziwnego, jest 
ona bowiem córką nieżyjącego 
już polskiego uchodźcy wojsko-
wego na Węgry Jerzego. Warto 
zaznaczyć, że otwarcia jej pięknej 
wystawy dokonała Marta Trojan 
– historyk sztuki, również córka 
uchodźcy wojskowego, znanego 
artysty grafika i malarza, Mariana 
Trojana.

Ja natomiast Zenobię Siekierski, 
po polsku mówiąc Siekierską, 
znam od przynajmniej kilkudzie-
sięciu lat i najczęściej spotykam 
się z nią i jej starszą siostrą Felicją 
na rozmaitych imprezach polonij-
nych. Wówczas jednak nie ma 
czasu na dłuższe rozmowy.  
Tak więc teraz, korzystając z jej 
ostatniej wystawy, postanowiłam 
zrobić z nią porządny wywiad,  
aby przybliżyć Polonii sylwetkę tej 
znanej w naszym środowisku 
artystki-malarki oraz pokazać 
troszkę dokładniej dzieje jej 
polsko–węgierskiej rodziny.

Zenobia zaprosiła mnie  
do swojego rodzinnego domu  
w XII dzielnicy Budapesztu przy  
ul. Kiketet, abyśmy na spokojnie 
mogły ze sobą porozmawiać. 

– Ten dom, a właściwie tylko 
jedno pomieszczenie, do którego 
potem dobudowywane były inne 
pomieszczenia – kuchnia, pokoje  
i itd. kupili tutaj moi dziadkowie 
przed ponad stu laty i własną 
pracą, ogromnym wysiłkiem 
swoim i całej rodziny powiększali 
go całymi latami aż do stanu 
obecnego –  wspomina. 

W tej chwili jest to naprawdę duży 
dom z ogromnym ogrodem, gdzie 
można wspaniale wypoczywać  
i rozkoszować się przepięknym 
widokiem panoramy Budapesztu. 

Mieszka tu nie tylko sama artystka 
z rodziną, ale w jego drugiej części 
wspomniana już siostra Felicja,  
a na piętrze jeden z dwóch synów 
Zenobii z żoną i małą córeczką 
Laurą, jedyną wnuczką malarki 
oraz jej adoptowana córka.  
Tak więc jest to dom wieloro-
dzinny i wielopokoleniowy. 

W mieszkaniu zajmowanym  
przez Zenobię panuje jakaś 
niezwykła atmosfera. Artystka 
pokazała mi przede wszystkim ten 
najstarszy pokój, pełen pamiątek 
po jej dziadkach i rodzicach, pokój 
będący żywą historią rodziny. 
Malarka wspomina, że kiedy 
próbowała go trochą uwspółcze-
śnić, najbliżsi wymusili wręcz, 
żeby wszystkie stare pamiątki  
pod dziadkach i rodzicach wróciły 
na swoje miejsce. I tak się stało.

W drugim, dobudowanym  
już przez dziadków pokoju zwraca 
uwagę przede wszystkim piękny 
zabytkowy i ogromny bardzo 
stary kredens, podarowany 
rodzinie przez Artura Gergelya, 
kiedy ten opuszczał ojczyznę.  
I wszędzie na ścianach olejne 
obrazy – dzieła matki Gizelli, 
malarki, po której talent odziedzi-
czyła Zenobia. Uczyła się ona 
malarstwa jeszcze na studiach, 
których jednak nie skończyła,  
ale przez całe życie starała się 
dokształcać sama.

– Od najwcześniejszych lat, 
zapewne pod wpływem matki,  
z którą byłam bardzo silne 
związana emocjonalnie i z którą 
rozumiałyśmy się właściwie bez 
słów chciałam zostać malarką. 
Niestety, nie dostałam się  

do Akademii Sztuk Pięknych,  
ale za to do Akademii Muzycznej, 
gdzie zdobyłam dyplom nauczy-
ciela gry na akordeonie i przez 
kilka lat uczyłam nawet w Szkole 
Muzycznej. 

– Po śmierci mamy w 1992 roku 
świat mi się świat mi się po prostu 
załamał. Nie potrafiłam prze długi 
czas pogodzić z jej stratą.  Dopiero 
po jakichś dwóch latach z wiel-
kimi oporami postanowiłam 
najpierw dokończyć rozpoczęte 
jeszcze przez nią obrazy. Wzięłam 
prywatne lekcje rysunku  
i malarstwa – opowiada. 

Początkowo wykonywałam 
obrazy w plenerze tego,  
co widziałam w swoim sąsiedz-
twie, później natomiast zaczęłam 
pokazywać elementy natury,  
jako odbicie stanu swej duszy, 
uczuciowości, jak np. samotne 
drzewa, bezludne lasy, zbitki 
drzew, krajobrazy w różnych 
porach roku. Starałam się budo-
wać swoje kompozycje delikat-
nymi środkami malarskim, raczej 
powściągliwym użyciem kolorów.

– Kiedy oglądałam Twoje pierwsze 
obrazy przed wielu laty były  
to przeważnie krajobrazy, pejzaże 
węgierskie. Z czasem jednak 
Twoje choryzonty znacznie się 
poszerzyły. 

– Zostałam odkryta na Węgrzech, 
stałam się nawet członkiem 
założonego dzięki Konradowi 
Sutarskiemu, ówczesnemu 
przewodniczącemu Ogólnokrajo-
wego Samorządu Mniejszości 
Polskiej Forum Twórców Polonij-
nych. Zaczęto zapraszać mnie  
na malarskie warsztaty plenerowe 
dla członków Forum, na które  
to przyjeżdżali również artyści  
z Ustronia. Te warsztaty odbywały 
się nie tylko na Węgrzech,  
ale i w Polsce, a nawet byliśmy  
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we Włoszech, Niemczech  
czy Grecji. Dzięki tym wyjazdom 
tematyka moich obrazów znacz-
nie się poszerzyła. 

Pamiętam jak kiedyś Marta Trojan, 
otwierająca wystawę w Muzeum  
i Archiwum Węgierskiej Polonii  
w pięknym katalogu artykuł  
o moim malarstwie zatytułowała 
„Muzyka krajobrazów i barw”.  
To ona dopatrzyła się w mojej 
twórczości łączności sztuki 
malarskiej ze sztuką muzyki  
i ma bardzo dużo racji. 

Rzeczywiście obraz malarski 
wypracowuje się odcieniami 
kolorów, a kompozycję muzyczną 
dźwiękami muzycznymi.  
Ja nie zostałam co prawda artystą 
muzykiem, ale muzykę kocham 
bardzo. Towarzyszy mi ona przy 
tworzeniu obrazów. Właściwie 
pracuję szybko. Szkice swoich 
obrazów robię na wolnym 
powietrzu, ale potem długo 
jeszcze pracuję nad nimi w domu 
właśnie przy dźwiękach muzyki 
np. divertimenta Mozarta.  
I to zazębianie się sztuki malar-
skiej z muzyką jest bardzo piękne.

– Na ostatniej pięknej wystawie  
w Domu Polskim poznaliśmy 
jeszcze inną Zenobię Siekierski. 
Poza pięknymi pejzażami, krajo-
brazami przestawiłaś nam się jako 
artystka sztuki nowoczesnej.

– Uważałam, że powinnym 
również tworzyć coś innego, 
nowego. Ukończyłam więc kurs 
malarstwa nowoczesnego, 
prowadzonego przez Piroskę 
Schmidt, nauczyciela Uniwersy-
tetu Berlińskiego. Dzięki temu 
bardzo zmienił się świat barw, 
figur moich obrazów. Nawet mój 
mąż – również artysta – jubiler, 
który początkowo nie akceptował 
tego nowoczesnego malarstwa 
coraz bardziej się do niego 
przekonuje. 

– Zauważyłam na tej wystawie,  
że wszyscy najpierw podziwiali 

Twoje wspaniałe krajobrazy,  
z których niejeden chcieliby mieć 
u siebie na stałe, dopiero potem 
zatrzymywali się przy tych 
formach nowoczesnych.  
I jak niektórzy twierdzili, właśnie 
to malarstwo nawet bardziej  
ich zafascynowało, nie mogli 
przejść wobec niego obojętnie. 
Piękne mocne kolory, figury, 
widoki ulic, domów, ale przedsta-
wionych zupełnie inaczej.   
I to wszystko razem stworzyło 
właśnie tę „muzykę krajobrazów”. 

– Ale ponieważ pochodzisz  
z rodziny polsko-węgierskiej, 
wielu naszych tych starszych 
rodaków znało jeszcze twoich 
rodziców, chciałabym więcej się 
dowiedzieć o tej twojej polskiej 
„połowie”.

– Mój ojciec, który w Polsce służył 
w lotnictwie, przybył na Węgry 
jako uchodźca jeszcze w 1939 
roku i był zakwaterowany  
w obozie dla Polaków w Zugliget 
w dawnej posiadłości letniskowej 
Horthyego. 

Na pierwsze Boże Narodzenie 
mieszkańcy kilku domów znajdu-
jących się w naszej okolicy 
postanowili zaprosić do siebie  
4 Polaków. Mój przyszły ojciec 
trafił do moich dziadków, którzy 
mieli 7 córek. W jednej z nich, 
przyszłej mojej matce zakochał się 
i już u nich został na stałe.  
A potem chronił dziewczyny 
przed Rosjanami.  

Już po wojnie ożenił się moją 
matką. Niestety, nie nauczył nas 
języka polskiego – sam zresztą 
słabo mówił po węgiersku  
– ale  zaszczepił w nas miłość  
do Polski. 

Pamiętam z dzieciństwa, kiedy 
wyjeżdżaliśmy do Polski na obozy. 
Jakież to było dla nas przeżycie!
I dlatego później z taką radością 
brałam udział w plenerach 
malarskich organizowanych  
w Polsce i na Węgrzech, razem  
z polskimi malarzami z Ustronia. 
To właśnie dzięki tym plenerom 
powstało sporo moich polskich 
pejzażów. 

Brałam też udział w wystawach 
indywidualnych w Polsce.  
Jak już wiadomo jestem człon-
kiem Forum Twórców Polonijnych 
na Węgrzech i z nimi razem 
wystawiałam swoje prace  
w galeriach czterech krajów 
wyszegradzkich. 

W ilu wystawach brałam udział?  
W wielu. Doskonale pamiętam  
tą pierwszą, w 1998 roku w Galerii 
w Újpeszcie, gdzie też w cztery 
lata później miałam kolejną swoją 
wystawę wraz Marią Rajmon, 
świetną artystką gobeliniarką.

Lista wszystkich wystaw jest 
bardzo długa i dlatego nię będę 
ich wymieniać. Przy przygotowy-
waniu każdej kolejnej najważniej-
sze dla mnie jest to, że ktoś chce  
i może oglądać moje obrazy, 
podziwiać je, zachwycać się nimi 
lub je krytykować, bo przecież  
nie malujemy ich tylko dla siebie. 
Każda opinia o moim malarstwie 
jest dla mnie ogromnie cenna.  

--Bardzo długo mogłybyśmy 
jeszcze rozmawiać i mam 
nadzieję, że jeszcze nie raz będzie 
ku temu okazja. 

Póki co życzymy Ci dalszej pięknej 
drogi artystycznej i do rychłego 
spotkania.

rozmawiała: Alicja Nagy

Wywiad

interjú
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Pociągiem do Győr  
– seniorki z Budapesztu wycieczką świętują dzień matki 

Relację z jesiennej wycieczki 
Seniorów z Domu Polskiego  
do Szentendre Alina zakończyła 
zdaniem: „A może pojechalibyśmy 
też w inną stronę i poznalibyśmy 
jeszcze inne zakątki Węgier?!”

Wielką majową niespodziankę 
przygotował dla członków klubu 
Seniora Samorząd Polski  
XIII dzielnicy Budapesztu – Márton 
i Marcin „zaprosili” nas przed 
Dniem Matki na obiad nad rzekę 
Rabę w Győr.

A było nas 8 starszych Laszek 
przed laty porwanych przez 
„madziarskich autostopowiczo-
wych rumaków” wraz z naszą 
Siostrą Anną.

Zapragnęłyśmy zapoznać się  
z wielowiekową historią Győr, 
miasta czterech rzek, leżącego 
przy wpadających do Dunaju 
wód: Mosoni-Duna, Rába, Rábca  
i Marcal. 

Najpierw wybrałyśmy się przez 
urozmaiconą okolicę pagórkową 
pociągiem z biletami kupionymi 
przez Ewę i Adelę z naszego 
stowarzyszenia a potem piechotą 
zwiedzaliśmy Győr, stolicy zachod-
niej części kraju Dunántúlu .

Przewodniczką była Pani Mária 
Kun Hirkóné, która jest artystką 
malarką znającą język polski  
i należącą do Stowarzyszenia  
im. Jana Sobieskiego. 

Pokazała tablicę mówiącą  
o pobyciu króla Jana III w Győr, 
gdy szykował się do odsieczy 
wiedeńskiej. Zobaczyłyśmy też 
miejsce, gdzie mieszkał przez  
3 lata, zjeżdżający z Syberii Brat 
Rafał Kalinowski. 

Győr jest miastem przemysłowym, 
lecz ma też wielkie tradycje 
historyczne. Domy i uliczki 
znalazłyśmy uśpione w baroku, 
który przywędrował na Węgry  
z sąsiedniej Austrii i Włoch. 
Charakterystyczną cechą węgier-
skiego baroku jest spokojny 
bardziej prosty element dekora-
cyjny. W przeciwieństwie  
do większości węgierskich 
miejscowości, Győr nie był 
zruinowany przez Turków, gdyż 
stacjonowały tutaj w okresie 
najazdu muzułmanów, wojska 
austriackie. 

Bogate zabytki przechowują ruiny 
dawnego zamku wzniesionego  
na Káptalan domb (Wzgórze 
Kapituły), jak również średnio-
wieczna bazylika położona u stóp 
wzgórza. Zachowały się też 
fragmenty murów miejskich  
z cegłami z wypalonym na nich 
rokiem 1525. 

Odwiedziliśmy, wielokrotnie 
przebudowywaną, świątynię, 
którą polecił wznieść Król Stefan, 
załoźyciel Państwa. Tam, przy 
hermie św. Władysława Siostra 
Anna odczytała życiorys Rychezy, 
Polki, matki Św. Władysława.

Oprócz spaceru po barokowych 
uliczkach i placykach, zaglądali-
śmy do najważniejszych kościo-
łów słuchając opowiadań  

o dziejach miasta. W rankingu 
zabytkowych miejsc Győr  
po Budapeszcie i Sopron zajmuje 
tzecie miejsce; ze 130 tysięczną 
ludnością jest prężnym ośrodkiem 
kulturalno-oświatowym.  
W ubiegłym roku odbyła się  
tu Europejska Sportowa Olim-
piada Młodzieży, a kobiece kluby 
sportowe pięki ręcznej i obecnie 
są słynne w Europie.

Miasto ma ścisły związek  
z Opactwem Pannonhalma,  
ze znajdującym się o przysło-
wiowy „rzut beretem” (25 km) 
Klasztorem Benedyktyńskim  
i działającą tam od 1676 roku 
apteką.

Podczas naszej wizyty prawdziwą 
miłością otoczyła nas zakonnica 
węgierska, Siostra Maria Emeryka, 
która mówiąc po polsku, oprowa-
dziła nas po swoim Klasztorze  
i Kościele Urszulanek. 

Z wielką radością zaprosiliśmy  
ją do nas, na Kőbánya!

Bardzo dziękujemy młodym 
ludziom z Samorządu Polskiego 
 z Angyalföld za słodkości  
i poobiednią kawę spożywane  
też w centrum Győr, oddalonego 
o 130 km od obu stolic „szwagier-
skich”. Te odległości za zasługą 
sponsorów z XIII dzielnicy  
i  Stowarzyszenia św. Wojciecha  
nie są już dla nas nie do pokona-
nia.

Grażyna Filipowicz Herendi

Kronika
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INstytut badawczy zaprasza 
 

Reakcje na Węgrzech na odrodzenie Polski  
w świetle materiałów prasowych II

…22 listopada 1918 roku Pesti 
Hírlap (ulubiony dziennik liberal-
nego mieszczaństwa) pisał,  
że rozbiory Polski to „jedna  
z największych hańb w historii 
świata”, która została zmyta dzięki 
odrodzeniu się państwa polskiego. 

Nieco inaczej, ale też w pozytyw-
nym tonie, pisał o państwach 
niepodległych Népszava – według 
pisma Monarchia Austro–Węgier 
była utrzymywana siłą przez 
władze, dlatego dobrze się stało, 
że narodziły się niepodległe, 
jednolite państwa narodowe, takie 
jak nowa Polska i Węgry. 

Z czasem zmieniło się stanowisko 
gazet lewicowych w sprawie 
Polaków, przede wszystkim  
z powodu pogromów w Galicji.  
W związku z tym warto przyjrzeć 
się czynnikom, które zmniejszyły 
radość Węgrów w kwestii niepod-
łej Polski.  Jeszcze 26 października, 
podczas obrad Klubu Węgiersko–
Polskiego w Budapeszcie zabrał 
głos Tadeusz Stamirowski, 
oficjalny delegat Komitetu 
Narodowego w Budapeszcie, który 
tak spróbował rozwiać trzy lęki 
pojawiające się u Węgrów:
I) niestety pogromy są nieunik-
nione w takich „niepewnych 
czasach”, ale władza polska robi 
wszystko, żeby powstrzymać 
hołotę i ochronić obywateli
II) nie Polacy, ale Rusini rabują 
węgierskich żołnierzy, którzy 
spróbują wrócić do domu przez 
polskie ziemie
III) wojsko polskie nie okupowało 
Spiszu i Orawy: polscy żołnierze 
pojawili się na tych terenach tylko 
po to, aby Czechosłowacy  
nie mogli zająć tych terenów 

Tą ostatnią sprawą długo się 
zajmowała węgierska opinia 
publiczna: stołeczny reporter 
peczeńskiego dziennika Dunántúl, 
23 listopada przeprowadził 

wywiad z Władysławem Konop-
czyńskim oraz Tadeuszem 
Grabowskim, historykami Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, którzy 
przybyli na Węgry jako członkowie 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 
żeby negocjować z rządem 
węgierskim. 

Opowiedzieli w wywiadzie,  
że władza polska zgłosi pretensję 
do wszystkich terenów, gdzie 

mieszkają Polacy, czyli również  
do Spiszu i Orawy, natomiast tylko 
wtedy, gdy mieszkańcy tych 
terenów wyrażą zgodę w referen-
dum, iż chcieliby przyłączyć się  
do Polski – do tego momentu 
Polacy nie użyją żadnej propa-
gandy na terenie Węgier.

Mimo tych wszystkich napięć, rząd 
węgierski znalazł także zalety 
odrodzenia Polski. Na przykład 
Barna Buza, minister rolnictwa  
w Budapesti Hírlap oświadczył,  
że niepodległa Polska będzie mieć 
kluczową rolę z punktu widzenia 
gospodarki węgierskiej, ponieważ 
do rozbiorów Polska była najlep-
szym rynkiem zbytu dla węgier-
skiego wina – i teraz branża 
winiarska odzyskała swojego 
ulubionego partnera.

Widzieliśmy już kilka opinii 
(pozytywnych czy krytycznych)  
ze strony węgierskiej w sprawie 
nowej Polski. 

Teraz chcielibyśmy przedstawić 
dwa przykłady, które pokazują,  
że już pod koniec listopada 1918 
roku możliwe było znalezienie  
w węgierskiej prasie tylko skraj-
nych opinii (albo za, albo przeciw)  
w temacie polskim.
 
Wspaniały poeta, Gyula Juhász tak 
pisał we swoim artykule "Quo 
usque tandem?", opublikowanym 
przez pismo Délmagyarország  
24 listopada 1918 roku: „…nowa 
Polska jest żywą rzeźbą upokorzo-
nej i bezczeszczonej wierności  
i bohaterstwa.” 

Równolegle z tym Pesti Napló 
(dziennik lewicowego mieszczań-
stwa) stwierdził, że pogrom 
lwowski zorganizował „zdradziecki 
legion polski, który już w trakcie 
wojny cieszył się złą sławą  
z powodu swojej nikczemności  
i tchórzostwa…”
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co będzie?

mi lesz?
 

1 lipca w budapeszteńskim 
Kościele Polskim o godz. 10.30 
rozpocznie się msza święta  
z udziałem dzieci.
Július 1-én 10.30-kor a gyerekek 
részvételével szentmisét tartanak  
a budapesti Lengyel Templom-
ban.

13 lipca o godz. 17.00 w buda-
peszteńskim Kościele Polskim 
odbędzie się nabożeństwo 
fatimskie.
Július 13-án 17.00-kor fatimai 
istentiszteletet tartanak a buda-
pesti Lengyel Templomban.

22 lipca o godz. 10.30 w buda-
peszteńskim Kościele Polskim,  
w uroczystość św. Krzysztofa –
patrona podróżnych, mostów, 
miast położonych nad rzekami, 
przewoźników, flisaków, biegaczy 
i kierowców. Z tej okazji odbędzie 
się uroczystość poświęcenia 
pojazdów.
Július 22-én 10.30-kor Szent 
Kristóf – az utazók, hidak, folyó-
parti városok, szállítócégek, 
tutajosok, futók és sofőrök 
védőszentjének – ünnepe lesz.  
Ez alkalomból járműszentelés lesz.

29 lipca na ruinach najstarszej 
polskiej wsi Derenk odbędzie się 
tradycyjny doroczny odpust 
polsko–węgierski. 
Július 29-én a legrégebbi egykori 
lengyel romfalu, Derenk területén 
a hagyományok szerint megren-
dezésre kerül lengyel–magyar 
Derenki Búcsú

Przez cały lipiec w budapeszteń-
skim Domu Polskim czynna 
będzie wystawa węgierskich 
twórców poświęcona świętemu 
Stefanowi. Jej organizatorem jest 
tamtejszy Oddział POKO.
Egész júliusban a budapesti 
Lengyel Házban megtekinthető 
lesz a magyar alkotók munkáiból 
életre keltett Szent István témájú 
kiállítás. A kiállítás szervezője az 
ottani LKK részleg.

1 sierpnia o Godzinie „W” (17.00) 
na cmentarzu alianckim  
w Solymár Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalne im. J. Bema  
na Węgrzech organizuje spotka-
nie rocznicowe upamiętnniające 
wybuch Powstania Warszaw-
skiego. 
Augusztus 1-én a “W” Órában 
(17.00) a solymári katonai temető-
ben a Bem József Lengyel Kulturá-
lis Egyesület évfordulós találkozót 
szervez a Varsói Felkelés évfordu-
lójának megemlékezésén.

W dniach 6-12 sierpnia SNP IV 
dzielnicy Budapesztu organizuje 
wycieczkę autokarową  
do Zakopanego. Szczegółowych 
informacje można zasięgnąć 
mailowo: apriszler@gmail.com, 
lub telefonicznie 06 30 546 76 42. 
Augusztus 6-12-ig a Budapest IV. 
kerületi LNÖ kirándulást szervez 
Zakopanéba. További információk 
kérhetők e-mailben  
az apriszler@gmail.com címen 
vagy a 06 30 546 76 42 telefonszá-
mon.

(b.)

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności  za zmiany dokonywane  
w w/w programach.
Figyelem! A szerkesztőség a programok 
változásáért nem vállal felelősséget.

Dodatkowo chcielibyśmy przyto-
czyć jeszcze dwa przykłady  
z węgierskiej prasy, w których 
dziennikarze spróbowali ocenić 
sytuację Węgier w świetle odro-
dzenia Polski.

Az Újság (gazeta elity, która odrzu-
ciła każdą formę radykalizmu) tak 
pisała 7 listopada 1918 roku: nowe 
państwa (np. Polska i Czechosło-
wacja) nie mają sensu, jeśli  
po wojnie Węgry zostaną roze-
brane, ponieważ w takiej sytuacji 
Węgrzy kontynuowaliby działania 
podejmowane uprzednio przez 
Polaków walczących o swoje utra-
cone ziemie, i tym samym Węgry 
stałyby się krytycznym punktem 
regionu – możemy powiedzieć,  
że słowa te były prorocze, zważyw-
szy co się stało półtora roku 
później w Trianon. 

W ostatnim numerze tygodnika 
Vasárnapi Újság z 1918 roku, 
Zsigmond Szőllősi napisał esej 
pod tytułem „A szenvedések 
nemzedéke” (czyli „Pokolenie 
cierpień”), w którym stwierdził,  
że chociaż zmartwychwstanie 
Polski jest budujące dla Węgrów, 
to powinniśmy pamiętać,  
że kluczem jedności krajów nie 
jest tożsamość etniczna czy 
językowa, ale istnienie w ramach 
„naturalnych granic”. Dokładnie 
wiemy, gdzie takie koncepcje 
zaprowadziły Europę Środkową  
w latach ’20 i ’30: różnica między 
Polską i Węgrami była tylko taka, 
że Polska za utrzymanie, a Węgry 
za odzyskanie swoich terenów 
były wstanie zrobić wszystko.

Anna Szczęsnowicz  
István Balázs

Polski Instytut Badawczy i Muzeum

Źródła
• Az Ujság, 1918/261.
• Budapesti Hírlap, 1918/263. i 280.
• Dunántúl, 1918/269.
• Gyula Juhász: Quo usque tandem?  
in: Délmagyar, 1918/284.
• Népszava, 1918/258.
• Pesti Hírlap, 1918/274.
• Pesti Napló, 1918/279.
• Szőllősi Zsigmond: A szenvedések 
nemzedéke. In: Vasárnapi Újság, 1918/52.



Polonia Węgierska 27

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
Országos Lengyel Önkormányzat

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 261-17-98 olko@polonia.hu

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy
Lengyel Közművelődési Központ

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 261-17-98 adalbert@dombudapeszt.com

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1102 Budapest, Állomás u. 10. 
tel.: +36 1 261-27-48 szkolpol@polonia.hu

Polski Instytut Badawczy i Muzeum
Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 260-80-23 muzeum@polonia.hu

Stołeczny Samorząd Polski
Fővárosi Lengyel Önkormányzat

1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. 
tel.: +36 1 332-19-79 flko@t-online.hu

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech
Magyarországi „Bem József” Lengyel Kulturális Egyesület

1051 Budapest, Nádor u. 34. II. p.  
tel.: +36 1 311-02-16
www.bem.hu bem@bem.hu

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski im. Jana Pawła II
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: +36 1 262-69-08 
www.dombudapeszt.com                        adalbert@dombudapeszt.com

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

1061 Budapest, Jókai tér 1/2.
www.polonianova.hu biuro@polonianova.hu

Szkolny Punkt Konsultacyjny – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP
A Lengyel Nagykövetség mellett működő Lengyel Iskola

1025 Budapest, Törökvész út 15.
tel.: +36 1 326-83-06
tel.: +36 70 701-38-47 polish_school@gazeta.pl

Polska Parafia Personalna na Węgrzech
Lengyel Perszonális Plébánia

1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: +36 1 431-84-13
www.parafiabudapeszt.republika.pl plebaniapl@onet.eu

Ambasada Polska w Budapeszcie
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége

1068 Budapest, Városligeti fasor 16. 
tel.: +36 1 413-82-00 
www.budapeszt.polemb.net budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Referat Konsularny Ambasady RP 
A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli Osztálya

1068 Budapest, Városligeti fasor 16. 
tel.: + 36 1 413-82-08
www.budapeszt.polemb.net budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl 

Instytut Polski w Budapeszcie
Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15. 
tel.: +36 1 311-58-56
www.polinst.hu info@polinst.hu

biblioteka@polinst.hu

Polonijna strona internetowa: 
www.polonia.hu

Program radiowy w języku polskim:
Magazyn Polski – emisja w soboty, godz. 13.30  
MR4 (fale średnie 873 kHz) i ze strony www.mediaklikk.hu 
Redakcja Polska MTVA.
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
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Prenumerata PW i GP 
A PW és a GP előfizetése

Roczna prenumerata miesięcznika „Polonia Węgierska”  
(12 numerów) i jego kwartalnego dodatku „Głos Polonii”  
(4 nrumery) na rok 2018 wynosi dla prenumeratorów: 
A „Polonia Węgierska” havilap éves előfizetése (12 szám)  
és negyedéves melléklete, a „Głos Polonii” (4 szám) 2017. évre:

• indywidualnych (1 egzemplarz) – 4.000 HUF/rok
• zbiorowych (5 egzemplarzy) – 20.000 HUF/rok

Płatność: przelew na konto.
Előfizetés módja: banki átutalás.
Przyjmujemy również zamówienia na numery wcześniejsze - 
można je zgłaszać na analogicznych warunkach. 

Vállaljuk a korábbi számokra vonatkozó rendelések teljesíté-
sét – azonos feltételek mellett.

Redakcja z wdzięcznością przyjmuje także większe sumy 
wpłat prenumeraty od osób oraz instytucji  
i samorządów, jeżeli ich stan finansowy to umożliwia. Wspar-
cie finansowe prosimy przekazywać na konto K&H:10400157-
00026536-00000004. W rubryce „Közlemény” prosimy wpisać 
„Lapkiadás támogatás” (wsparcie dla pisma).
A szerkesztőség hálásan elfogad nagyobb előfizetői összege-
ket is, úgy magánszemélyektől, mint intézményektől, ha ezt 
pénzügyi helyzetük lehetővé teszi.

polonia
węgierska

M I E S I Ę C Z N I K  W Ę G I E R S K I E J  P O L O N I I
A MAGYARORSZÁGI LENGYELEK HAVILAPJA

Pismo Ogólnokrajowego 
Samorządu Polskiego  

z kwartalnym  
dodatkiem GŁOS POLONII

Az Országos Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 

lapja a GŁOS POLONII 
negyedévi mellékletével
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