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Jajko na baczność
najciemniej jest pod latarnią, 
a najtrudniej wymyślić coś 
najprostszego i na pierwszy rzut 
oka oczywistego. a tak śmiano się 
z kolumba, kiedy wrócił do domu 
zmęczony po odkryciu ameryki! 

„przecież każdy umie płynąć 
przed siebie! tylko przy okazji 
odkryłeś nieznany ląd, kolumbie!“ 

– przekrzykiwano się w karczmach. „a spróbujcie postawić 
jajko na sztorc, mądrale“ – rzucił od niechcenia podróżnik 
i pociągnął porządny łyk ze swojego kufla. spróbował i 
ospały karczmarz, i wytworny szlachcic… nie da się, jajko 
jak na złość stać nie chce, wesoło toczy się po stole, wymyka 
się wszelkim próbom postawienia na baczność. może być 
na miękko, na twardo, ale na baczność ani myśli. jajko 
jest przecież wolne jak ptak i będzie sobie leżało, ile tylko 
chce. ani myśli stać. „sam spróbuj, kolumbie, skoroś taki 
mądry“. kolumb uśmiechnął się zwycięsko i postawił jajko, 
nadtłukując lekko skorupkę. „ale to się nie liczy, to oszustwo, 
my przecież też tak mogliśmy zrobić“ – podniosły się głosy 
świętego oburzenia. „to dlaczego tego nie zrobiliście? z moją 
wyprawą do ameryki jest tak samo“ – odparł odkrywca nie 
kryjąc zadowolenia. 

wesołych Świąt wielkiej nocy! oby wszystkie nasze 
pomysły były genialne w swej prostocie i obyśmy w swoich 
peregrynacjach zaszli przynajmniej tak daleko, jak krzysztof 
kolumb.

Agnieszka Janiec-Nyitrai

WiTAMY

Tojás vigyázzállásban
a lámpa alatt van a legnagyobb sötétség; a legegyszerűbb, első 
látásra nyilvánvalónak tűnő dolgokat a legnehezebb kigon-
dolni. kolumbuszt mégis kinevették, amikor amerika felfede-
zését követően fáradtan hazatért kalandos útjáról. „mindenki 
képes egyenesen előrefelé hajózni! csak véletlenül fedeztél fel 
egy ismeretlen földrészt, kolumbusz!” – harsogták egymást 
túlkiabálva a kocsmákban. „próbáljatok hát a csúcsára állítani 
egy tojást, ti nagyokosok” – vetette oda nekik az utazó, és jó 
nagyot húzott a korsójából. próbálkozott az álmatag kocsmá-
ros is, az előkelő nemes is... nem sikerült nekik, a tojás sehogy 
sem akart állva maradni, vígan gurult az asztalon, a vigyázzba 
állítás minden igyekezetének ellenállt. egy szikrányi okot sem 
adott a reménykedésre. a tojás lehet lágy, lehet kemény, de 
ácsorgásra a legkisebb szándékot sem mutatja. hiszen szabad, 
mint a madár, annyiszor dől el, ahányszor csak akar. „most 
próbáld meg te, kolumbusz, ha olyan okos vagy!” a megszó-
lított győzedelmesen felnevetett, és enyhén megroppantotta 
a tojás héját, majd felállította azt. „nem ér, ez csalás, mi is 
csinálhattunk volna így” – csattantak fel a szent felháborodás 
hangjai. „akkor miért nem tettétek? az én amerikai utammal 
ugyanez a helyzet” – vágott vissza nem titkolt elégedettséggel 
a felfedező.

áldott húsvéti Ünnepeket! kívánom, hogy ötleteink a maguk 
nemében mind zseniálisak és egyszerűek legyenek, és kalan-
dozásaink során legalább olyan messzire jussunk, mint annak 
idején kolumbusz kristóf.

Agnieszka Janiec-Nyitrai
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Bemowski 
Dzień Kobiet 
8 marca w dniu kobiet  psk 
im. j. Bema na węgrzech 
wraz z samorządem polskim 
w v dzielnicy Budapesztu 

– inicjatorem i fundato-
rem koncertu - zaprosiło 
polonijne panie na wieczór 
piosenki w wykonaniu 
znanej śpiewającej pary 
aktorskiej erzsébet nagy-
váradi i jánosa vasicseka, 
którzy przy akompania-
mencie szabolcsa nagya z 
dużym wdziękiem wyko-
nali węgierskie szlagiery lat 
70-tych, autorstwa ivána 
szenesa. koncert okazał się 
przysłowiowym „strzałem w 
dziesiątkę” i bardzo podobał 
się widowni. artyści biso-
wali, a potem były kwiaty i 
pyszny słodki poczęstunek 
ubogacony wypiekami Basi 
pál. wieczór, którego gospo-
darzem był andrzej weso-
łowski (członek zarządu psk 
im. j. Bema i radny snp v 
dzielnicy) upłynął w miłej i 
odświętnej atmosferze. 

dzień kobiet to coroczne 
święto obchodzone 8 marca 
jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równoupraw-
nienie kobiet, ustanowione 
zostało w 1910 roku. za 
pierwowzór dnia kobiet 
przyjąć można obchodzone 
w starożytnym Rzymie 
matronalia. Było to święto 
przypadające na pierwszy 
tydzień marca, związane z 
początkiem nowego roku, 
macierzyństwem i płodno-
ścią. początki międzynarodo-
wego dnia kobiet wywodzą 
się z ruchów robotniczych 
w ameryce północnej i 
europie. pierwsze obchody 
narodowego dnia kobiet 
odbyły się 28 lutego 1909 
r. w stanach zjednoczo-
nych. w 56 krajach na świe-
cie – w tym w polsce i na 
węgrzech dzień kobiet jest 
obecnie oficjalnym świę-
tem. mężczyźni zwyczajowo 
wręczają wtedy znajomym 
kobietom – matkom, żonom, 
partnerkom i koleżankom 
kwiaty.

(b., foto: b.)

15 lat SNP 
w Szolnoku

9 marca otwarciem wystawy pt. „ z wami i wśród was” szol-
nocka polonia zainaugurowała obchody 15-lecia istnienia 
tamtejszego samorządu polskiego. otwarcia wystawy znaj-
dującej się w salonie artystycznym Biblioteki im. Ferenca 
verseghy dokonał zsolt Bátori, wiceprzewodniczący ogól-
nokrajowego samorządu polskiego na węgrzech. podczas 
uroczystości obecny był konsul andrzej kalinowski, kierow-
nik Referatu konsularnego ambasady Rp w Budapeszcie, 
oraz wiceburmistrz miasta szolnok, istván szabó, a patronat 
honorowy nad czynną do 30 marca wystawą objął burmistrz 
miasta Ferenc szalay. prezentowane na wystawie zdję-
cia są efektem 15-letniej pracy szolnockiego snp i klubu 
polskiego i ich dotyczą. po południu odbyła się uroczystość 
przy tablicy generała józefa wysockiego, gdzie m.in. prze-
mawiał konsul andrzej kalinowski, a oprócz miejscowej 
polonii obecni byli przedstawiciele tamtejszych władz miej-
skich i przedstawiciele władz samorządowych z okolicznych 
miejscowości, reprezentanci organizacji społecznych oraz 
członkowie historycznego Legionu polskiego z Budapesztu. 
od godziny 15.00 na placu kossutha odbywała się insceni-
zacja bitwy z okresu wiosny Ludów.

(b.)

KRONiKA
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Film Agnieszki Holland 
w Czeskim Centrum

27 lutego o godz. 11 w czeskim centrum w Budapeszcie 
(1063 Budapest,  szegfű utca 4.) odbył się uroczysty pokaz 
pierwszej części serialu „krzew gorejący“ („hořící keř“) w 
reżyserii agnieszki holland. spotkanie otworzył dyrektor 
czeskiego centrum michal Černý oraz ambasador Repu-
bliki czeskiej na węgrzech helena Bambasová. ze strony 
polskiej na projekcję przybyli ambasador Roman kowalski 
oraz dyrektor polskiego instytutu katarzyna sitko. 

serial poświęcony jest tragicznym wydarzeniom po praskiej 
wiośnie 1968 roku i protestowi dwudziestoletniego studenta 
filozofii jana palacha, który w roku 1969 dokonał samospale-
nia na placu wacława w pradze, by zwrócić uwagę na sytu-
ację polityczną w czechosłowacji po inwazji wojsk układu 
warszawskiego. przed projekcją w krótkim wprowadzeniu 
historycznym został wspomniany również polski kontekst 
i akt samospalenia, którego dokonał w roku 1968 Ryszard 
siwiec, chcąc wstrząsnąć sumieniami mieszkańców tzw. 
Bloku wschodniego, w milczeniu przyglądających się inwa-
zji na czechosłowację. 

Film wyreżyserowała agnieszka holland, która ukończyła 
studia na praskej akademii Filmowej i na przełomie lat 60. i 
70. była świadkiem wydarzeń uchwyconych w filmie. trzy-
częściowy mini serial „krzew gorejący“ został sfinansowany 
przez telewizję hBo i spotkał się z gorącym przyjęciem 
czeskiej publiczności, ponieważ reżyserce udało się oddać 
gorącą atmosferę tamtych dni, a jednocześnie zachować tak 
potrzebny w mówieniu o historii dystans. 

(red. foto.: hbo.hu)

Veszprém: tablica pamięci 
ks. Béli Vargi 

17 lutego po porannej mszy świętej celebrowanej w bazylice św. 
michała w veszprém odbyło się uroczyste poświęcenie dwuję-
zycznej polsko–węgierskiej tablicy pamiątkowej, upamiętniają-
cej zasługi  księdza Béli vargi, legendarnego proboszcza parafii 
w Balatonboglár. 

Bence Rétvári, sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedli-
wości i administracji publicznej, w swojej mowie przedsta-
wiającej sylwetkę proboszcza podkreślil jego zaangażowanie 
w sprawy wiernych i ogromną wiarę, która nie oparła się  
potędze politycznej władzy. tablicę pamiatkową poświęcił 
arcybiskup diecezji w veszprém, Gyula márfi, który w mowie 
poświęconej zmarłemu księdzu wyeksponował jego udział w 
pomocy dla uchodźców innych krajów, szczególnie polaków.

ksiądz Béla varga urodził się 110 lat temu. Był uczniem semi-
narium w veszprém, na którego ścianie obecnie umieszczona 
została tablica pamiątkowa, po czym został wyświęcony na 
księdza w położonej nieopodal bazylice św. michała. swoje 
pierwsze posługi kapłańskie pełnił również na terenie komi-
tatu veszprém, w miejscowościach: somlóvasárhely i várpa-
lota.

w pamięci polaków ksiądz varga zajmuje szczególne miej-
sce. podczas ii wojny światowej wraz z innymi duchownymi 
i wojskowymi oganizował pomoc dla polskich uchodźców na 
węgrzech. w ramach tej pomocy przeznaczył budynek domu 
kultury przy kościele w Balatonboglár na szkołę dla polskiej 

młodzieży, tworząc gimnazjum, które przy jego aktywnym 
wsparciu działało do 1944 roku. ks. varga i jego parafianie 
pomagali również uciekinierom zmierzającym do armii 
polskiej we Francji i udzielali schronienia kurierom rządu 
londyńskiego.

po wojnie ks. varga został prezesem komitetu stołecznego 
partii drobnych Rolników i wziął udział w wyborach, w 
których jego partia odniosła absolutne zwycięstwo, po czym 
wybrano go przewodniczącym zgromadzenia narodowego. 
niestety, w roku 1947 sytuacja polityczna stała się tak napięta, 
że ksiądz varga zmuszony byl opuścić kraj. 

kolejne ponad 40 lat swojego życia spędził na emigracji w 
stanach zjednoczonych, gdzie swoją działalnością próbował 
przyczynić się do zmniejszenia wpływu sowietów na węgier-
skie życie polityczne i społeczne.

po upadku komunizmu w 1990 roku ciężko chory ks. Béla 
varga wrócił na węgry, gdzie został przyjęty z honorami. w 
1991 ostatecznie osiedlił się w domu, w Balatonboglár, gdzie 
obrano go honorowym obywatelem. zmarł w szpitalu w Buda-
peszcie 13 października 1995 roku. pochowano go w krypcie 
kościoła w Balatonboglár.

w 2010 roku został odznaczony pośmiertnie krzyżem 
komandorskim z Gwiazdą orderu zasługi Rzeczypospolitej 
polskiej.

(inf. RWP- Veszprém)

KRONiKA
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wieczorek Muzyczny
w "Bemie"

w sobotę 16 lutego, o godz. 16 do salonu polskiego stowa-
rzyszenia kulturalnego im. j. Bema na zaproszenie snp v dz. 
Budapesztu przybył na koncert alex szilasi, jeden z najlepszych 
pianistów węgierskich.

przewodnicząca snp v dz. Budapesztu, jadwiga abruszan 
ciepło przywitała gości honorowych, pana andrzeja kalinow-
skiego, konsula Rp na węgrzech oraz pana istvána wohlmu-
tha, przewodniczącego komisji kultury, praw człowieka i 
narodowości samorządu v dz. Budapesztu, jak i licznie przy-
byłą publiczność. na wstępie krótko przedstawiła ważniejsze 
osiągnięcia artystyczne pianisty i wspomniała o jego licznych 
zagranicznych występach. nie omieszkała wspomnieć o głów-
nych nagrodach i wyróżnieniach, a także o aktywnym udziale 
pianisty w rozsławianiu utworów chopina na węgrzech, jak i 
zagranicą.

po teoretycznym wprowadzeniu pani przewodniczącej, alex 
szilasi kontynuował program koncertu, który składał się z 
mazurków i nokturnów chopina, z sonat mozarta i Beetho-
vena. w przerwach między kolejnymi utworami w interesujący 
sposób opowiadał o nich. widownia z dużym skupieniem i 

zainteresowaniem słuchała muzyki w jego interpretacji.

całość programu nawiązywała do czci, jaką okazywał 
chopin wielkim kompozytorom muzyki klasycznej: mozar-
towi i Beethovenowi. dowiedzieliśmy się, jak wielki wpływ 
miała muzyka tych kompozytorów na chopina, bardzo chęt-
nie je interpretował, przekazywał swoim uczniom, niektóre 
wątki przeniósł nawet do swoich utworów, aby podkreślić ich 
wielkość, genialność, nieśmiertelność. chopin był pierwszym 
w swoim stuleciu kompozytorem, który odważnie sięgnął po 
melodie ludowe.

alex szilasi w bardzo zrozumiały sposób przedstawił nam 
te rzeczywiście zaskakujące porównania, na przykład sonatę 
mozarta kv 332 F-dur i przepiękny utwór chopina - nokturn 
F-dur. sonata Beethovena op.26 as-dur i bardzo znana kompo-
zycja op. 31 nr 2 d-moll również była nawiązaniem do mazur-
ków i nokturnów.

publiczność nagrodziła bardzo udany koncert alexa szila-
siego gromkimi brawami oraz pięknym bukietem kwiatów. po 
koncercie widownia została zaproszona na symboliczny poczę-
stunek z lampką wina, gdzie również panowała bardzo miła 
atmosfera.

Kinga Barbara Tóth, foto.: B. Pál

Na wywiad z Alexem Szilasim zapraszamy do marcowego 
numeru "Głosu Polonii"

Kobiety górą, mężczyźni usługuJą!
7 marca w siedzibie snp w Újpeszcie zebrała się spora grupa pań, której towarzyszyli mężczyźni i dzieci ze szkoły polskiej w 
Újpeszcie, by razem świętować dzień kobiet. 

Gościem była przewodnicząca halina csúcs, która dotarła do siedziby samorządu po wielkich trudach. wszyscy cierpliwie czekali 
na nią, bo to przecież święto wszystkich kobiet i nikt się specjalnie nie spieszył. Gospodarzem całego spotkania był György priszler. 
atmosfera była świąteczna i uroczysta, no bo jak nie przyjąć życzeń od chóru męskiego, który nie tylko wręczył słodycze i kwiaty, 
ale także zaśpiewał 100 lat. panie czuły się bardzo dobrze i mamy nadzieję, iż mężczyźni będą je traktować równie wspaniale cały 
rok, nie tylko 8 marca. 

György Priszler

KRONiKA
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Budapeszt: 
obradował OSP

23 lutego w Budapeszcie na kolejnym 
posiedzeniu plenarnym zebrał się ogól-
nokrajowy samorząd polski. przybyło nań 
17 radnych, a więc zebranie było prawo-
mocne. ponadto obecni byli dyrektorzy 
instytucji podległych temu samorządowi.  

Radni zatwierdzili sprawozdanie z wyko-
nania budżetu  dotyczące minionego roku, 
a także poprawki do budżetu na rok 2013. 
przyjęto programy działania polskiego 
ośrodka kulturalno-oświatowego (insty-
tucji osp) i  programy działania komisji 
samorządowych. 

samorząd zatwierdził wyłonioną drogą 
konkursu na stanowisko dyrektora 
poko  zdzisławę molnárné sagun (do 
tej pory funkcję tę pełniła odchodząca na 
emeryturę elżbieta molnárné cieślewicz). 
zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 
kwietnia 2013r.  

na wniosek komisji kultury samorząd 
postanowił ogłosić konkurs dla polo-
nijnych organizacji społecznych i osób 
prywatnych, a wnioski konkursowe 
należy składać do Biura urzędu ogólno-
krajowego samorządu polskiego do dnia 
31 marca. 

ponadto osp zatwierdziło zmianę nazwy 
szkoły – instytucji osp, która obecnie 
w języku polskim brzmi: polska szkoła 
na węgrzech, a także postanowiło, iż 
wydawcą „polonii węgierskiej” z dniem 
1 marca będzie urząd ogólnokrajowego 
samorządu polskiego na węgrzech, a nie 
jak dotychczas osp. Radni wysłuchali też 
informacji dotyczącej stanu uzyskanego 
dofinansowania z ministerstwa zasobów 
Ludzkich na węgrzech. okazało się, że 
na złożonych ze strony polskiej narodo-
wości 35 wniosków, wymogi konkursowe 
spełniło 29 aplikacji. ogółem przedstawi-
ciele polskiej narodowości w roku 2013 
uzyskali 3.835.897 forintów na działalność 
kulturalną i 7.258.333 forinty na działal-
ność organizacji społecznych. 

mówiono również o przygotowywanych 
na węgrzech polonijnych imprezach zwią-
zanych z dniem polsko-węgierskiej przy-
jaźni oraz możliwościach uczestniczenia 
w obchodach centralnych dpwp, które w 
tym roku w dniu 23 marca odbędą się w 
tarnowie. 

postanowiono, że kolejne posiedzenie osp 
odbędzie się w kwietniu br.

(b., foto.: Z. Nyitrai)

Budapest: 
ülésezett az OlÖ

Február 23-án a soron következő testületi ülésére gyűlt össze az országos Lengyel 
Önkormányzat. 17 képviselő jelent meg, így a testület határozatképes volt. jelen 
voltak továbbá az önkormányzati intézmények igazgatói is.

a képviselők jóváhagyták az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, 
illetve a 2013. évi költségvetés módosítását. elfogadták a Lengyel köznevelési 
központ működési programját és az önkormányzati bizottságok működési tervét.

az Önkormányzat pályázat útján zdzisława molnárné sagunt választotta az Lkk 
igazgatójává (eddig elżbieta molnárné cieślewicz töltötte be ezt a tisztséget, ő 
azonban nyugdíjba megy). a kinevezés 2013. április 1-jétől lép életbe.

a kulturális Bizottság javaslata alapján az önkormányzat pályázatot hirdet 
polóniai társadalmi szervezetek és magánszemélyek részére. a pályázatokat az 
országos Lengyel Önkormányzat hivatali irodájába kell eljuttatni március 31-éig.

az oLÖ döntött az intézményeként működő iskola átnevezéséről, amelynek új 
lengyel elnevezése polska szkoła na węgrzech. arról is döntöttek, hogy a polonia 
węgierska kiadója március 1-jétől az oLÖ helyett az országos Lengyel Önkor-
mányzat hivatala lesz. a képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy miként 
alakult az emberi erőforrások minisztériuma által megítélt kiegészítő költ-
ségvetési támogatás mértéke. kiderült, hogy a lengyel kisebbség részéről beadott 
35 pályázat közül 29 sikeresnek bizonyult. Összességében a lengyel kisebbség 
képviselői a 2013-as évre 3.835.897 Ft támogatást szereztek kulturális célokra és 
7.258.333 Ft-ot a társadalmi szervezetek működtetésére.

szó esett a március 23-i Lengyel-magyar Barátság napjához kapcsolódó idei 
magyarországi polóniai rendezvényekről, illetve az LmBn tarnówi központi 
rendezvényein való részvétel lehetőségeiről.

döntés született arról, hogy az oLÖ következő ülése idén áprilisban lesz.

(b., foto.: Z. Nyitrai)
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KonferencJa o przyJaźni 
polsKo – węgiersKieJ: 

historia, eKonomia, Kultura
w dniach 2 – 4 marca br. w Budapeszcie odbyła się konferencja 
zorganizowana przez Fundację młodzież węgierska bez Granic, 
przy wsparciu węgierskiego narodowego Funduszu współpracy. 
tematem konferencji była przyjaźń polsko – węgierska. hono-
rowy patronat nad spotkaniem młodzieży polskiej i węgierskiej 
objął ambasasdor dr. Géza jeszenszky, były minister spraw 
zagranicznych węgier. do konferencji doszło przy współdziale 
uniwersytetu jana kochanowskeigo w kielcach oraz uniwersy-
tetu warszawskiego.  obrady, na które, oprócz młodzieży węgier-
skiej przybyli studenci polscy z kielc i warszawy, a także dość 
licznie, zainteresowani tematyką przedstawiciele węgierskiej 
polonii, odbywały się w budapeszteńskiej siedzibie polskiego 
stowarzyszenia kulturalnego im. józefa Bema na węgrzech oraz 
na uniwersytecie corvinus. 

na konferencji, która trwała trzy dni poruszono następu-
jące tematy: wspólna przeszłości od czasów średniowiecza po 
niemal dzień dzisiejszy, dylematy współczesnej polityki i ekono-
mii, problemy przynależności obu krajów do unii europejskiej, 

a także problemy narodości polskiej na węgrzech oraz, z 
pewnością liczebnie mniejszej, narodowści węgierskiej w polsce.

wśród referentów, którzy wygłosili bardzo interesujące 
wykłady, zawierające także wiele nowych, dotychczas niezna-
nych informacji byli m. in.: dr mária puskely z uniwersytetu 
segedyńskiego, márton okos, dziennikarz pisma erdélyi 
napló, dr tadeusz kopyś z uniwersytetu jagiellońskiego, prof. 
dr károly kapronczay z muzeum medycyny im. semmelwe-
isa, dr miklós mitrovics z instytutu politologii, prof. dr Géza 
jeszenszky, były minister spraw zagranicznych węgier, dr 
László zsinka z budapeszteńskiego uniwerytetu corvinus, prof. 
Grzegorz w. kołodko z centrum Badawczego transformacji, 
integracji i Globalizacji przy akademii Leona koźmińskiego, 
dr milán constantinovits z uniwersytetu im. sz. istvána, dr 
piotr wiśniewski z warszawskiej szkoły Głównej handlowej 
oraz studenci polskich i węgierskich uniwersytetów. obrady 
oraz dyskusje dotyczyły ewenementu, jakim jest tysiącletnia już 
przyjaźń polsko-węgierska, jej tła historycznego, a także proble-
mów, jakie niesie współczesnoć oraz perspektyw, które dostrzega 
dzisiejsza młodzież, od której przecież zależy kształt przyszłości, 
także kształt przyszłych kontaktów polsko – węgierskich.

(v.)

Niedziela w Domu Polskim
10 marca o godz. 12 po uroczystej mszy św. w domu polskim odbyła się 
prezentacja książki piotra stefaniaka „a titkos szentség. ukryta świętość”, 
połączona z otwarciem wystawy poświęconej bł. ilonie oraz dniem kobiet. 
na licznie przybyłych gości czekała prezes stowarzyszenia katolików 
polskich na węgrzech pw. św. wojciecha, elżbieta cieślewicz molnáné, 
która powitała przybyłych oraz przewodnicząca polskiego samorządu 
Xviii dzielnicy, katarzyna mirosława Balogh. spotkanie rozpoczął koncert 
zespołu polish coffee Band. Lider zespołu, Robert dakowicz, poinformo-
wał o zmianie nazwy zespołu, który nosi teraz nazwę polski drom. zespół 
przy wielkim aplauzie publiczności zagrał przeboje, m. in. eugeniusza 
Bodo „sex appeal” i mieczysława Fogga „w małym kinie”. 

następnie uroczystego otwarcia wystawy poświęconej bł. ilonie dokonał ks. 
Leszek kryża, były proboszcz polskiej parafii personalnej w Budapeszcie. 

kolejnym punktem programu było przedstawienie książki piotra stefa-
niaka „a titkos szentség. ukryta świętość”. autor podczas krótkiego 
wykładu przybliżył genezę powstania książki i samą niezwykle ciekawą 
postać bł. ilony. narodziła się ona około roku 1200 w mieszczańskiej 
rodzinie w veszprém. wychowały ją beginki, stowarzyszenie bogoboj-
nych kobiet, opiekujących się pannami z dobrych domów i pomagające 
ubogim. po osiągnięciu 12 roku życia ilona została w stowarzyszeniu, by 
już w wieku 20 lat stać się jego przełożoną. ilona prowadziła głębokie życie 
duchowe. na jej ciele pojawiły się stygmaty, uznane przez przedstawicieli 
kościoła. Była pierwszą kobietą, u której potwierdzono zjawisko stygmatów. 
w roku 1240 dzięki staraniom ilony erygowano na węgrzech w veszprém 
pierwszy klasztor dominikański pod wezwaniem św. katarzyny. piotr stefa-
niak przedstawił również ikonografie bł. ilony. w polsce znajdują się jej 
dwie podobizny, w orawce i w Łagiewnikach.  

po części artystyczno-naukowej mężczyźni obdarowali przybyłe panie 
kwiatami. wszyscy zostali zaproszeni na obiad, który, podobnie jak 
koncert zespołu polski drom, sponsorował polski samorząd Xviii dziel-
nicy Budapesztu. 

(red. foto.: ajn) 
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Horváth Veronika a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett 
szilikátipari tervező szakon, porcelán szakirányon 2011-ben. Kb. egy 
éve kezdett el a porcelán-borostyán ékszerekkel foglalkozni. A 2011-es 
Designhét (októberben) vendégországa Lengyelország volt. Az egyik 
kiállításon a borostyán volt a fő téma. Horváth Veronika szebbnél szebb 
ékszereket látott, hol ezüsttel, hol fával párosították e nagyszerű anyagot. 
Ekkor döntötte el, hogy porcelánnal fogja párosítani a borostyánt. Elkez-
dett tervezgetni. Mivel akkor még nem volt kemencéje, csak papírra 
vetette fel a gondolatait. Az igazi kezdőlökést az adta, amikor meglett 
a kemencéje, és elkezdte az első darabok gyártását. A borostyán szinte 
feléledt a porcelán háttéren. Horváth Veronika számára eddig sötétnek 
és komornak tűnt a borostyán, de erről egy igazi nyári kavalkád jutott 
eszébe. Előhozta a borostyán játékos, vidám, életteli oldalát. A mély 
tónusokat felváltotta a sokszínűség.

Pár szó a technikáról: a porcelánformák öntéssel készülnek, kétszer 
vannak kiégetve, egyszer zsengélve, másodszor mázazva (a mázazási 
hőfok: 1250-1260°C körüli). A borostyánt kőcsiszológép segítségével 
méretre csiszolja (az adott porcelán formához), aztán polírozza őket. A 
legvégső stádium a két anyag ragasztása.

 Horváth Veronika édasanyja lengyel. „Ez nagyban hozzájárult ahhoz, 
aki most vagyok, s amivel foglalkozom. Egyetlenegy dolog biztos, a 
lengyel gyökereimnek hála megtaláltam azt az utat, amit járni akarok.“ 

– vallja. Az egyetemi évek alatt sok mindennel foglalkozott, vázáktól 
készletekig mindent kipróbált, de csak ezeknél az ékszereknél érzett 
igazán önazonosságot a tárgyaival. Már nem feladatként tekint a 
tárgykészítésre, hanem belső késztetésre készíti őket. Az a célja, hogy 
a porcelán-borostyán ékszerek ugyanolyan értéket képviseljenek, mint 
ezüst-borostyán és fa-borostyán társai. 

19 grudnia 2012 roku w Galerii ágens przy 
ulicy Fő 73 (blisko Batthány tér) została otwarta 
wystawa veroniki horváth, młodej utalentowa-
nej węgierskiej artystki pochodzenia polskiego. 
uroczystego otwarcia dokonał zoltán Lublóy, 
znany projektant ceramiki i porcelany. zapra-
szamy na krótką rozmowę z młodą artystką, która 
w swoich pracach łączy elementy typowo polskie 
i węgierskie. 

„Moja biżuteria jest 
dwujęzyczna jak ja“ 

-rozmowa z Veroniką Horváth
Jak zaczęła się Pani fascynacja biżuterią?

ukończyłam wyższą szkołę Rzemiosła artystycznego na 
wydziale ceramiki i porcelany w Budapeszcie.  dyplom otrzy-
małam w roku 2011. Biżuterią z porcelany zaczęłam się zajmo-
wać pół roku po ukończeniu studiów. można powiedzieć, że 
biżuteria z porcelany jest teraz w modzie na węgierskim rynku. 
największe firmy porcelanowe zaczęły się tym zajmować, ponie-
waż rynek tradycyjnych produktów zmniejszył się. tradycyjne 
wyroby porcelanowe, jak np.: naczynia, zestawy do herbaty, 
kawy, wazony są coraz mniej poszukiwane na rynku, dlatego 
były potrzebne pewne zmiany. 

Praca z jakimi materiałami najbardziej Panią interesuje i 
dlaczego?

zajęłam się wyrobem biżuterii z porcelany i z bursztynu. na 
pierwszy rzut oka może się wydać, że chodzi o dwa niepasu-
jące do siebie materiały, ale paradoksalnie mają one ze sobą 
wiele wspólnego. oba są niezwykle trwałe, mocne, odporne, 
ale jednocześnie bardzo kruche. tworzą razem jeszcze silniejszą 
całość, ale wydają się także być bardziej wrażliwe. Bursztyn na 
tle porcelany świeci jak słońce. kiedy promienie słońca dotykają 
powierzchni bursztynu, ożywiają go.

Czy biżuteria Pani autorstwa jest dostępna w sprzedaży?

tak, prezentowałam już biżuterię swojego autorstwa na różnych 
kiermaszach i jarmarkach rękodzielniczych. zapraszam również 
na stronę http://www.vercelain.hu, gdzie można znaleźć moje 
prace, a także link do sklepu internetowego, w którym można 
zakupić wybraną biżuterię – wisiorki, pierścionki i kolczyki. 

Jakie są Pani plany na przyszłość?

moje plany są związane właśnie z wyrobem biżuterii z bursz-
tynu i porcelany, ponieważ to moja prawdziwa pasja. z tym 
właśnie chciałabym związać swoją przyszłość. jeśli chodzi o 
plany na najbliższe miesiące: planuję pojechać z biżuterią na 
jarmark dominikański, który będzie odbywał się od 27 lipca do 
18 sierpnia w Gdańsku. zależy mi na tym, by polacy również 
zapoznali się z moimi pracami, ponieważ chciałabym potwier-
dzić, iż bursztyn wciąż ma w sobie wiele nieodkrytych tajemnic. 
wierzę, że dając coś z siebie, mogę w pewien sposób odkrywać 
go na nowo. 

Czy Pani polskie pochodzenie wpływa w jakiś sposób na Pani 
twórczość artystyczną?

nie bez powodu zaczęłam zajmować się właśnie bursztynem, 
który kojarzy mi się z polskim morzem. w mojej twórczości 
spotykają się dwie kultury – polska i węgierska, bo sama jestem 
dwujęzyczna, moja mama, Grażyna horváth z domu Guzowska, 
pochodzi z warszawy. węgierska porcelana jest znana na całym 
świecie, podobnie jak polski bursztyn. w moich pracach zostaje 
więc uchwycony związek między polską i węgrami, moje prace 
to połączenie węgierskości i polskości, a moja miłość do tych 
dwóch wyjątkowych materiałów jest jak najbardziej szczera.   

Rozmawiała Agnieszka Janiec-Nyitrai
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Wysokie polskie odznaczenie państwowe dla węgierskiego polityka
12 marca w ambasadzie  Rp w Budapeszcie miała miejsce uroczystość wręczenia wysokiego polskiego odznaczenia państwowego 
węgierskiemu politykowi. tamás vargha - sekretarz stanu ds. parlamentarnych w mon odznaczony został przez prezydenta Rp 
Bronisława komorowskiego krzyżem kawalerskim orderu zasługi Rp. odznaczenie wręczył Roman kowalski, ambasador Rp 
na węgrzech.

podczas uroczystości obecny był janusz karpiński, pełnomoc-
nik prezydenta miasta opola ds. kontaktów z zagranicą, który był 
inicjatorem przyznania węgierskiemu politykowi tego odznaczenia. 
tamás vargha od 2006 roku jest radnym miasta székesfehérvár, które 
z opolem łączą intensywne kontakty partnerskie. między innymi 
tamás vargha w 2011 roku, w okresie przekazania przez węgry 
polsce przewodnictwa w Rue był m. in. pomysłodawcą sztafety 
rowerowej pomiędzy obu tymi miastami, a w 2012 r. w dniu polsko-

-węgierskiej przyjaźni również dzięki jego staraniom w székesfe-
hérvár odsłonięty został krzyż  upamiętniający polskich oficerów 
wojskowych, którzy zginęli w katyniu. od 2010 roku tamás  vargha 
jest posłem zgromadzenia narodowego węgier i wkłada wiele starań 
w zacieśnianie polsko-węgierskich kontaktów. 

podczas uroczystości wręczenia odznaczenia wielokrotnie podkre-
ślano, że krzyż kawalerski orderu zasługi Rp, jest najwyższym 
polskim odznaczeniem państwowym, jakie przyznawane jest obco-
krajowcom, a na węgrzech niewiele osób zostało nim uhonorowane.

(b.) foto.: MRV 

BudAPeSzt: " PRO MASOVIA" 
14 marca w przeddzień Święta narodowego węgier, 15 marca, dr tibor szép - sekretarz urzędu wojewódzkiego woj. peszteńskiego, 
oddany przyjaciel osiadłej na węgrzech polonii, laureat nagrody św. władysława, odznaczony został jako pierwszy obcokrajowiec 
polskim medalem "pRo masovia". to nadzwyczajne odznaczenie, przyznane mu za ogromny wkład - również osobisty - w 
zacieśnianie partnerskich kontaktów pomiędzy obu województwami, dr. tiborowi szépowi wręczył waldemar kuliński - sekre-
tarz  - dyrektor urzędu marszałkowskiego woj. mazowieckiego. uroczystość poprzedziło skadanie wieńców przy tablicy kossutha, 
znajdującej się na frontonie siedziby woj. peszteńskiego w Budapeszcie. między innymi o w/w można czytać: http://www.pestme-
gye.hu/sport/kozos-emlekezes-lengyel .

(b.) 
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Küngös – relikwia św. Kingi
9 marca 2013 w küngös w niewielkiej miejscowości położo-
nej na środkowym zadunaju węgier w tamtejszym (budowa-
nym) kościele pw. św. kingi arpadówny z udziałem polonii 
odbyła się uroczysta msza święta sprawowana przez księdza 
doktora arcybiskupa Gyulę márfiego, w asyście miejscowego 
proboszcza ks. zsolta Beke, a polską parafię na węgrzech 
reprezentował jej były proboszcz ks. Leszek kryża schr.

podczas mszy w kościele umieszczona została przywieziona 
ze starego sącza relikwia św. kingi.

miejsce złożenia relikwii oraz obraz przedstawiający św. 
kingę namalowany przez Gyöngyi proksza pobłogosła-
wił veszprémski arcybiskup. w mszy świętej obok wier-
nych węgierskich – uroczystość zaszczycił sekretarz stanu 
dr károly kontrát -  obecni byli polacy, a ogólnokrajowy 
samorząd polski na węgrzech reprezentowała jego prze-
wodnicząca dr halina csúcs Lászlóné wespól z andrásem 
Buskó – wiceprzewodniczącym osp. całość wzbogacił udział 
polskiego chóru parafialnego św. kingi z Budapesztu.

podobne relikwie poza küngös znajdują się w egerze, vecsés 
oraz kościele polskim w Budapeszcie.

(b., foto: B. Pál)

Święto Flagi Państwowej

2 maja obchodzić będziemy Święto Flagi Państwowej. 
Największej mocy nabiera ono szczególnie na emigra-
cji, daleko od domu, gdzie najmniejszy element zwią-
zany z Polską i polskością nabiera wyjątkowo silnego 
przekazu.

To okazja nie tylko do zamanifestowania patriotyzmu, 
bo każdy robi to na swój sposób niemal codziennie. 
To okazja do jego podkreślenia i pokazania innym, że 
może to być sympatyczną zabawą.

Wszyscy, na swój sposób, starają się zachować tożsa-
mość narodową. Akcję chcemy skierować właśnie 
do tych, którzy mówią "Tak! Jestem Polką, jestem 
Polakiem!" Ale są też i obcokrajowcy, którym Polska 
i polskość jest z różnych przyczyn wyjątkowo bliska 
i ich także chcemy zachęcić do udziału w projekcie.

Czekamy na zdjęcia Was samych z symbolami naro-
dowymi. Mogą to być kubki z flagą, chorągiewki, 
koszulki z orzełkiem, polska lub polskobrzmiąca 
nazwa ulicy czy placu, pomnik, mogą to być kwiaty 
w kolorze bieli i czerwieni, podkładki pod szklanki, 
cokolwiek znajdziecie i cokolwiek Wam przyjdzie do 
głowy. Tutaj wyobraźnia należy do Was. Nie macie 
niczego takiego pod ręką? Możecie napisać słowo 

"Polska" na piasku, kredą na chodniku, wyryć na 
kawałku drewna, cokolwiek przyjdzie Wam do głowy. 
Techniki i formy nikt nie będzie Wam narzucać.

Na Wasze zdjęcia z polskimi symbolami czekamy 
do 15 kwietnia. Później, wraz z kilkoma redakcjami 
polonijnymi na świecie stworzymy z nich galerię, którą 
opublikujemy 2 maja.

Przysyłajcie zdjęcia na adres: info@polarityintl.com 
z dopiskiem kraju, z jakiego do nas piszecie. Mobi-
lizujcie znajomych, rodziny, przyjaciół, nawet jeśli 
mieszkają w Polsce. To święto dotyczy w końcu nas 
wszystkich.

Stanowimy ogromną siłę. Dlaczego tego nie pokazać 
właśnie teraz, z okazji Święta Flagi Państwowej?

Dalsze szczegóły na:

www.polarityinternational.com/pl/component/k2/
item/821-galeria-flagi-panstwowej.html

(na podstawie:www.polarityinternational.com/pl)

KRONiKA
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Oddział 
SzkOły POlSkiej 

w Gödöllő
uczniowie z Gödöllő ii półrocze nauki rozpoczęli wyjazdem 
do żywca, bratniego miasta Gödöllő. jak co roku odbywa się 
tam międzynarodowy festiwal kolęd i pastorałek. uczestniczą 
w nim grupy folkloru z 4 krajów wyszehradzkich. ze strony 
węgierskiej organizatorem imprezy był tradycyjnie już samo-
rząd narodowości polskiej w Gödöllő. pojechaliśmy z grupą 
śpiewaczą składającą się z młodzieży węgierskiej, która zapre-
zentowała śliczne zadunajskie i siedmiogrodzkie ludowe kolędy. 
celem naszego wyjazdu było nie tylko zapoznanie się z pastorał-
kami i strojami ludowymi okolic żywca, ale przede wszystkim 
sprawdzian umiejętności języka polskiego w roli tłumacza. nasi 
uczniowie spisali się na piątkę. Byli łącznikiem nie tylko między 
młodzieżą węgierską i polską ale też między słowacką i czeską. 
przyjęto nas bardzo serdecznie, festiwal był cudowny, a wieczór 
integracyjny wspaniały. w wolnym czasie zwiedziliśmy zabytki 
miasta i interakcyjne muzeum piwa. węgrzy byli zachwyceni 
całym wyjazdem, a my dumni z naszej drugiej ojczyzny.

wróciliśmy rozśpiewani, z nowymi znajomościami i zdanym 
egzaminem tłumacza na piątkę.

Elżbieta Jezierska - Szabó

Co potrafią wymyślić uczniowie w wypra-
cowaniach:

mickiewicz spotykał wielu ludzi, od 
których zawsze coś wynosił.

mickiewicz urodził się w latach 1789 – 
1855.

wisła płynąc przez żuławy wpada w depre-
sję.

królowa jadwiga została świętą, bo Bole-
sław był wstydliwy.

O matematyce.

ojciec pyta syna: co robiliście dzisiaj 
na matematyce? szukaliśmy wspólnego 
mianownika. coś podobnego! kiedy ja 

byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 
mianownika! że też nikt go do tej pory nie 

znalazł!

Lekcja  chemii. 

nauczyciel napisał na tablicy wzór 
chemiczny: jasiu, co ten wzór oznacza-

?to jest, ojej, mam na końcu języka.……..
dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 

siarkowy!

Proszę uzupełnić:

w marcu..............

kwiecień plecień..............

jedna jaskółka.................

Gdyby kózka nie skakała ...........

pieczone gołąbki................

póty dzban wodę nosi...........

kto pod kim dołki kopie............

Wyszukaj w tekście zwierzęta:

wczoraj była wielka ulewa.

Biegamy szybko po boisku.

tam jest bar, a naprzeciw sklep.

wyjeżdżam jutro na wieś do babci.

Babcia przysłała mi długi list.

marek kolekcjonuje małe samochodziki.

Przyjemnej zabawy życzy Elżbieta Jezierska - 
Szabó z uczniami

Uśmiechnij się i pomyśl przez chwilę

Uwaga,
 zmiana nazwy
naszeJ szkoŁy

Na posiedzeniu OsP, 
które odbyło się 23 
lutego, doszło do 
oficjalnego zatwier-
dzenia zmiany nazwy 
szkoły – instytucji 
OsP - która obecnie w 
języku polskim brzmi: 
polska szkoŁa na 
węgrzech. Nazwa 
ta od tej chwili oficjal-
nie obowiązuje i tylko 
ta nazwa może być 
używana w stosunku 
do polskiej szkoły - 
instytycji OsP. 

(red.)

Z żYCIA polskIej sZkołY nA węgrZeCh
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Tarnowscy Przyjaciele węgier
z Wiesławą Kozaka- Jaworską – 

prezes tarnowskiego towarzystwa 
przyjaciół węgier rozmawia Bożena 

Bogdańska-szadai
23 marca 2013 roku w Tarnowie odbyły się centralne - międzynaro-
dowe obchody Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. Tarnów zasłużył 
na to, aby być gospodarzem uroczystości, wszak jest to niewątpli-
wie najbardziej węgierskie z polskich miast od czasów Jana Zapolyi, 
poprzez gen. Józefa Bema, aż po rok 1956, kiedy to tarnowianie jako 
pierwsi pospieszyli Węgrom z pomocą. O węgierskich powiązaniach 
miasta można obszerniej czytać w 112. numerze „Głosu Polonii”. 

Pani Prezes, pomówmy o Państwa stowarzyszeniu. Kiedy 
powstało, kto je założył i dlaczego ? 

tarnowskie towarzystwo przyjaciół węgier rodziło w się w pamięt-
nym 1956 roku na fali powszechnej sympatii do węgrów walczących 
przeciw tyranii i zniewoleniu. spontanicznie powstał w tarnowie 
zespół ludzi pod nazwą komitet pomocy węgrom. w ciagu 2 dni 
zebrano w tarnowie 125 litrów krwi, 2 wagony lekarstw, odzieży i 
żywności. zebrano również 200 000 zł, które wykorzystano na zorga-
nizowanie wakacji w polsce pięćdziesięciorgu dzieciom węgierskim 
z najbardziej poszkodowanych rodzin. komitet pomocy węgrom 
przekształcił się w tarnowskie towarzystwo przyjaciół węgier i od 
6 grudnia 1956 roku, kiedy to został zatwierdzony statut, rozpoczęło 
swoją działalność. członkami założycielami byli m.in. dr Barbara 
krupińska, dr stanisław ksyk, inż. norbert Lippóczy, tadeusz 
Ratajski, dr wanda wróblewska-składzień. w momencie utworze-
nia tpw liczyło 39 członków. pierwszym prezesem towarzystwa 
pełniącym tę funkcję przez 10 lat była dr wanda wróblewska skła-
dzień. przez okres 40 lat (aż do śmierci) funkcję wiceprezesa pełnił 
inż. norbert Lippóczy - honorowy obywatel miata tarnowa, który 
mówił o sobie : "jestem węgrem z duszą polaka".  

w rodowodzie towarzystwa, w okolicznościach jego powołania 
zjednoczyły się dwie najszlachetniejsze tradycje przyjaźni i solidar-
ności naszych narodów. symbolicznego wymiaru nabiera też fakt , 
że ttpw powstało i działa w mieście rodzinnym gen. józefa Bema 

- wodza walk o wolność polski i węgier. stąd też w celach statuto-
wych ttpw znalazło się upowszechnianie tradycyjnej przyjaźni 

między narodem polskim i węgierskim, popularyzowanie wiedzy 
o węgrzech oraz tarnowie, jako mieście urodzin gen. józefa Bema.

Niewątpliwie rok 1956 był w jakiś sposób decydującym w historii 
Państwa organizacji. Czym zajmuje się ona dziś i jaki ma charak-
ter, kto do niej należy, czy sprawami tymi interesuje się młodzież?

w okresie od momentu powstania do chwili obecnej ttpw swoją 
działalnością pozostawiło wiele stałych symboli świadczących o przy-
jaźni polsko-węgierskiej. są to między innymi: medalion na fron-
tonie domu małych dzieci im. józefa Bema i sándora petőfiego z 
głowami ich imienników, pomnik gen. józefa Bema przy ulicy wało-
wej, popiersie sándora petőfiego na skwerku przy ulicy krakowskiej, 
tablica w brązie Bálinta Balassiego na zamku w dębnie upamięt-
niająca pobyt poety w polsce, głowa generała józefa Bema na fron-
tonie szkoły podstawowej jego imienia, popiersie generała Bema 
w białym mundurze - dar dla szkoły jego imienia w Balatonfüred, 
odlew miniatury generała józefa Bema dla miasta kiskőrös, portret 
w płaskorzeźbie dr józsefa antalla - wielkiego opiekuna polaków 
w czasie ii wojny światowej - umieszczony na frontonie budynku 

– siedziby ttpw przy ul. waryńskiego, tablica w języku węgier-
skim na budynku, w którym urodził się józef Bem, tablica w brązie 
upamiętniająca postać norberta Lippóczyego na frontonie budynku 
przy ulicy mickiewicza, w którym mieszkali państwo Lippóczy, cokół 
na nagrobku norberta Lippóczyego, tablica pamiątkowa poświęcona 
norbertowi Lippóczyemu na ścianie jego domu rodzinnego w tállya, 
wmurowana w 110 rocznicę jego urodzin. tarnowskie towarzystwo 
przyjażni węgier przez cały okres swej działalności prowadzi własną 
działalność wydawniczą i kolekcjonerską. posiada własną bibliotekę 
o tematyce polsko-węgierskiej, która zawiera literaturę, beletrystykę, 
poezję, słowniki, podręczniki do nauki języka węgierskiego, a także 
przewodniki, mapy, informatory. towarzystwo zbiera i gromadzi 
wszelkie dokumenty potwierdzające kontakty polski z węgrami. 
organizuje wystawy, spotkania z twórcami kultury węgierskiej, 
spotkania oklicznościowe z okazji węgierskich świąt narodowych, 
prowadzi kursy języka węgierskiego.cyklicznie co dwa lata organi-
zowane są konkursy poezji petőfiego, w których uczestniczą ucznio-
wie tarnowskich szkół podstawowych i średnich oraz konkursy 
plastyczne  „mały artysta”, w ktorych biorą udział dzieci w wieku 
5-10 lat z przedszkoli i szkół na terenie polski i węgier.

Tarnów utrzymuje partnerskie kontakty z kilkoma miejscowo-
ściami na Węgrzech. Jaką rolę w tym odgrywa stowarzyszenie? 

tarnów utrzymuje stałe kontakty z miastami kiskőrös, veszprém i 
miskolc  na węgrzech.  z tymi miastami podpisane są porozumienia 
o wzajemnej współpracy. delegacje węgierskie z miast partnerskich 
biorące udział  w ważnych uroczystościach miejskich są zawsze 
gośćmi ttpw. w czasie tych spotkań omawiane są głównie dalsze 
kierunki działań w  umacnianiu przyjacielskich kontaktów.

Jaki według Pani współczesny wymiar ma owe niespotykane 
chyba nigdzie indziej na świecie zjawisko, jakim jest magiczna 
więź łącząca oba nasze narody?

miasto tarnów zostało wybrane w tym roku do centralnych obcho-
dów dnia przyjaźni polsko-węgierskiej, co jest dla nas niewątpliwie 
wielką radością i zaszczytem. przyjaźń polaków i węgrów ma głębo-
kie korzenie. zbliża nas historia, tradycja, otwartość i chęć przemian. 
nasze narody powiązane są wspólną historią i teraźniejszością. Łączą 
nas nie tylko tysiącletnie dzieje, ale także wyzwania współczesno-
ści. na nowo odkrywamy ducha dawnej przyjaźni. w minionych 
dziesięcioleciach, mimo szumnych i pięknie brzmiących deklaracji, 
stosunki polsko-węgierskie uległy deformacji. dziś nic nie dzieje się 
na siłę, a obraz polski na węgrzech i węgier w polsce znowu nabiera 
prawdziwych barw. myślę, że coraz więcej ludzi przekonuje się, że w 
zmieniającej się europie węgrzy i polacy są na siebie skazani i to nie 
z przymusu, ale z potrzeby serca i rozumu.

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Dlaczego według Pani tak istotne jest pielęgnowanie dwuję-
zyczności?

dwujęzyczność to kontakt z naszymi korzeniami. nie można 
drzewu obcinać połowy korzeni. ani patrzeć na świat tylko 
jednym okiem. język to tożsamość. to dostęp do naszych 
źródeł człowieczeństwa. to dostęp do sposobu myślenia, do 
znaczeń, to klucz do rozumienia innych ludzi. 

dziecko musi mieć kontakt z obiema rodzinnymi kulturami, 
obiema historiami. żadna kultura ani żaden język nie jest 
ważniejszy niż drugi. to, że dzieci posługują się językiem kraju, 
w którym mieszkają, jest zrozumiałe. to, że ten język będzie 
lepiej rozwinięty, to też zrozumiałe.  ale dlatego też ten drugi 
język (język rodzica lub rodziców) musi być pielęgnowany. 

W jaki sposób możemy wpływać na rozwój dwujęzyczności 
u dzieci? 

wpływać możemy tylko własnym przykładem. szukajmy przy-
jaciół wśród polonii, kontaktujmy się często z rodziną i przy-
jaciółmi z polski. zapraszajmy do siebie osoby, które z polski 
przyjeżdżają na krótko. szukajmy ciekawych wydarzeń, w 
których biorą udział polacy. nie odwracajmy się od polskich 
gazet, kultury czy wydarzeń sportowych. w dzisiejszych 
czasach nie jest łatwo znaleźć pozytywne wiadomości i prze-
kazy w gazetach czy telewizji. poszukajcie takich, które was 
najmniej denerwują, są najbliższe waszemu systemu wartości. 
Lepiej, żeby dla waszych dzieci wiedza o polsce nie była nazna-
czona waszą irytacją, gniewem czy zniechęceniem. 

jeśli dzieci mówią do nas w języku kraju, a nie rodzinnym - 
trudno. warto im przypominać, że oczekujecie rozmowy po 
polsku. komunikacja powinna przebiegać wprost: wolę, żebyś 

mówił do mnie po polsku. Łatwiej mi się skupić na twoich 
sprawach. 

Jak rozwijać umiejętność mówienia i pisania po polsku w 
rodzinach dwujęzycznych? 

niezależnie od wieku dziecka, język rodzinny musi być 
słyszany w domu. najlepiej, żeby rodzice mówili do dzieci w 
swoim ojczystym języku. mogą sprowadzać książki z rodzin-
nego kraju, czytać dzieciom bajki na dobranoc, śpiewać 
piosenki. im starsze dziecko, tym ważniejsza jest atrakcyjność 
języka. warto sprowadzać ciekawe filmy,  stowrzyć dostęp do 
gier w rodzinnym języku. umożliwić kontakt z rówieśnikami, 
przez internet lub bezpośrednio. Facebook czy inne media 
społecznościowe nie dają co prawda przykładu pięknej polsz-
czyzny,  ale na pewno umożliwiają nastolatkom utrzymanie 
się w głównym nurcie przekazu i zainteresowań rówieśników.

coraz gorzej idzie pisanie listów, zwłaszcza do dziadków czy 
cioć. może więc stwórzcie wspólną rodzinną książkę o waszej 
rodzinie? albo napiszcie wspólną bajkę czy opowiadanie? 
dobra, prosta forma to także komiksy. 

Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice w rodzinach 
dwujęzycznych i jak się ich wystrzegać?

nie wiem, jakie błędy popełniają rodzice. wiem, jakie ja 
popełniałam. zamieniałam się w nauczycielkę. poprawiałam 
wymowę, sprawdzałam poprawność, podsuwałam książki i 
podręczniki szkoły polskiej. Bardzo (może za bardzo) zależało 
mi , żeby dzieci uczyły się w takim samym stopniu po angielsku, 
jak po polsku. to jest niemożliwe, choćby dlatego, że na naukę 
polskiego zostaje naprawdę mało czasu. więc trzeba się pogo-
dzić z tym, że umiejętność pisania będzie najsłabiej rozwinięta. 

„Nie możNa drzewu obciNać 
połowy korzeNi. aNi patrzeć 

Na świat tylko jedNym okiem” –
z moniką rościszewską – woźniak Rozmawia 

aGnieszka janiec-nYitRai

monika Rościszewska – Woźniak 
jest z wykształcenia psychologiem, a 
prywatnie mamą pięciorga dzieci. 
stworzyła jedno z pierwszych w polsce 
przedszkoli integracyjnych, w którym 
przez 15 lat była dyrektorem. współ-
tworzyła Fundację Rozwoju dzieci im. j. 
a. komeńskiego, w której obecnie pełni 
funkcję doradczyni zarządu. Fundacja 
jest  organizacją pozarządową dzia-
łającą od 2003 roku, której celem jest 
zapewnienie optymalnych warunków 
rozwoju i wyrównania szans edukacyj-
nych wszystkim dzieciom od urodze-
nia do 10 roku życia. stworzyła wiele 
szkoleń i programów edukacyjnych dla 
nauczycieli przedszkolnych. jej program 

„dobry start przedszkolaka” otrzymał 
w 2009 r. i nagrodę w „konkursie na 
najlepsze programy wychowania przed-
szkolnego”, zorganizowanym przez 
men i codn. jest również autorką 
wielu felietonów o tematyce wychowaw-
czej oraz publikacji z zakresu jakości 
pracy przedszkoli i zarządzania oświatą. 
napisała podręcznik „z dzieckiem w 
świat. Rodzice małych dzieci za grani-
cami“, w którym poruszane są kwestie 
wychowania dzieci dwujęzycznych oraz 
dzieci, których rodzice zdecydowali się 
osiedlić za granicą.

(inf. na podstawie www.frd.org.pl) 
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Bardzo ważne jest czytanie i mówienie. 

z drugiej strony kolejnym błędem, jaki przychodzi mi do 
głowy jest odwracanie się od języka. znam rodziny pola-
ków na obczyźnie, którzy w pewnym sensie wstydzą się 
swojego pochodzenia. nie mówią po polsku poza domem, 
nawet jeśli są razem np. w sklepie. dzieci dostają wtedy 
komunikat, że ojczysty język to coś gorszego. 

Które momenty w rozwoju umiejętności językowych 
dziecka z rodzin dwujęzycznych są krytyczne? Co 
należy wtedy robić? 

polecam książkę Bogumiły Baumgartner „przeżyć dwuję-
zyczność. jak wychować dziecko dwujęzyczne”.  autorka 
na przykładzie własnej rodziny mieszkającej w Bawarii 
pokazuje w przystępny sposób, jak uporać się z tym wiel-
kim wyzwaniem, którym niewątpliwie jest wychowanie 
dziecka dwujęzycznego. 

tak naprawdę okres krytycznej wrażliwości mózgu do 
naturalnego nabywania („wchłaniania”) języka drugiego 
jako własnego osiąga swoje apogeum ok. 3-5 roku życia. 
potem coraz większe znaczenie ma uczenie się na pamięć. 
dlatego tak ważne jest, żeby do niemowlaków w ogóle 
mówić , a w rodzinach dwujęzycznych - mówić w obu 
językach. Być może dziecko zacznie mówić nieco później 
lub będzie mylić słowa z obu języków, ale wkrótce to 
się wyrówna, a dziecko będzie mogło przestawiać się z 
jednego na drugi język, tak jak się włącza światło.

Czy mogłaby Pani podać przykłady zabaw, które rozwi-
jają umiejętności językowe u dzieci?

trochę pisałam o tym w książce „z dzieckiem w świat. 
Rodzice małych dzieci za granicami“. książka jest 
dostępna w formacie pdf na stronie internetowej http://
www.polska-szkola.pl/file.php/1/poradniki/porad-
nik_dzieci_web.pdf.  polecam wszystkie zabawy języ-
kowe, które dają radość. nawet najbardziej absurdalne. 
tworzenie dowcipnych i bezsensownych rymów. zabawy 
w zagadki, podpisywanie produktów (np. słoików w 
spiżarni) zabawnymi nazwami. zostawianie liścików 
dzieciom, pisanie komunikatów na tablicy ogłoszeń 
domowych, rymowanki, słowa na określoną literę.  Gry 
w skrabble (wcale nie na punkty, można np. na głupie 
wyrazy), wszystkie gry towarzyskie, zwłaszcza te, w 
których trzeba tłumaczyć , co się robi.

dla małych dzieci świetne są rymowanki, piosenki, filmy i 
dobranocki z polskimi bohaterami albo w polskim tłuma-
czeniu. książki po polsku są dobre w każdym wieku. 

dla starszych i poważniejszych polecam dobrą poezję 
śpiewaną przez młodych aktorów i w ogóle polskie 
piosenki. 

tak naprawdę to każda sytuacja wspólnej wyprawy czy 
wyjścia jest okazją do rozwoju języka. przecież można 
wybrać się nad rzekę, w celu poszukiwania kijanek albo 
na łąkę obserwować ptaki i świetnie się bawić słowami.

myślę, że jednak sekretem jest po prostu kontakt z dziec-
kiem i wspólne robienie różnych rzeczy. taka, trochę na 
pierwszy rzut oka oczywista rada, ale  uniwersalna. nieza-
leżnie od liczby języków w domu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w pracy 
z dziećmi i dla dzieci. 

WYWiAD

Az ORszÁgOs LENgyEL ÖNKORmÁNyzAT 
közgyűlése 

14/2013.(ii.23.) OLÖKgy HATÁROzATA ALAPJÁN
PÁLyÁzATOT HiRDET 

 2013. éVRE
magyarországi lengyel civil szervezetek és magánszemélyek 

részére kulturális, anyanyelvi, hitéleti  rendezvények és 
kiadványok támogatására

1) Általános tudnivalók:

a) A támogatás célja: a magyarországi lengyelség kulturális, 
anyanyelvi, hitéleti hagyományainak ápolása érdekében szervezett 
rendezvények és kiadványok támogatása.

b) Támogatási kérelmet nyújthat be: minden magyarországi 
lengyel szervezet. 

c) A támogatás formája: vissza nem térítendő, bruttó támogatás. 
a pályázaton elnyert összeget a mindkét fél által aláírt szerződés 
birtokában, a rendezvény időpontja előtt 1 héttel utalja az Önkor-
mányzat a támogatott fél szerződésben megadott számlájára.

a pályázaton elnyerhető összeg országos jelentőségű rendezvény-
ekre legfeljebb 300 ezer Ft, helyi rendezvényekre legfeljebb 50 ezer 
Ft.

2) a támogatási kérelem benyújtásának módja, helye és határi-
deje:

a) a kérelmet kizárólag a felhívás mellékletét képező adatlapon, 
és a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani. kötelező 
mellékletek:

- program a kulturális rendezvény, ill. kiadvány lengyel vonatko-
zásának hangsúlyozásával (hagyományőrzés, történelmi előadás 
a lengyel nyelv használatával, stb.)

- részletes költségvetés az önrész, egyéb támogatótól kért, ill. kapott 
támogatás és az oLÖ-től kért támogatás feltüntetésével

- nyilatkozat arról, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása.

b) A projekt megvalósításának határideje: 2013. január – 2013. 
december 31.

c) A kérelem beérkezési határideje: 2013. március 31.

d) A kérelem benyújtásának helye: országos Lengyel Önkor-
mányzat hivatala, 1102 Budapest, állomás u. 10. 

3) Döntés: a pályázatok elbírálását az országos Lengyel Önkor-
mányzat kulturális Bizottsága végzi, javaslata alapján az Önkor-
mányzat közgyűlése dönt, előreláthatólag 2012. április 13-i 
közgyűlésén.

4) szerződéskötés: a döntéshozatal követő 2-4 héten belül, az 
esedékesség sorrendjében.

5) Elszámolás: a támogatott a pályázat útján elnyert összegről 
a rendezvény megvalósítása, ill. a könyv/brosúra kiadása után 1 
hónappal, hitelesített számlamásolatokkal köteles elszámolni. az 
elszámolás teljes körű kell, hogy legyen: az önrésszel és az egyéb 
szervezetektől kapott támogatással is el kell számolnia az eredeti 
költségvetés alapján, de számlamásolatot csak az oLÖ-től kapott 
összegre vonatkozóan kell beküldeni.

amennyiben az elszámolás nem történik meg időben és elfoga-
dható módon, támogatott köteles a kapott összeget visszafizetni, 
és a következő két évben az Önkormányzat kizárja a pályázók 
köréből.

 Részletek, jelentkezési lap: www.polonia.hu
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• W dniu 2 lutego w hotelu 
danubius aréna w Budapesz-
cie stołeczny samorząd polski 
wespół z snp Xiii i Xviii 
dzielnicy zorganizował BaL 
poLonii. to tańca przygry-
wał  zespół coRaL, a gościem 
specjalnym balu był wojciech 
korda.

• W dniu 2 lutego odbył się 
BaL kaRnawaŁowY w 
przedszkolu przy psk im. j. 
Bema.

• W dniu 3 lutego Oddział 
poko - Óhegy u.11 zorga-
nizował wykład na temat 
sanktuariów maryjnych na 
węgrzech.

• W dniu 7 lutego w Polskim 
stowarzyszeniu kulturalnym 
im. j. Bema odbyło się spotka-
nie z okazji tŁusteGo 
czwaRtku.

• W dniu 9 lutego w Hotelu 
FLamenco w Budapeszcie 
ogólnokrajowy samorząd 
polski zorganizował BaL 
poLski. 

• W dniu 11 lutego SKP p.w. 
św. wojciecha zorganizowało 
tradycyjne spotkanie chorych 
i seniorów w domu polskim 
z okazji Światowego dnia 
chorych, a poprzedziła je 
msza św. w kościele polskim. 

• W dniu 16 lutego w salo-
nie polskiego stowarzysze-
nia kulturalnego im. j. Bema 
w Budapeszcie, samorząd 
polski v dzielnicy zorgani-
zował koncert fortepianowy 
w wykonaniu znakomitego 
węgierskiego pianisty, wybit-
nego konesera muzyki polskiej 
alexa szilasiego. 

• W dniu 23 lutego w Buda-
peszcie na spotkaniu plenar-
nym zebrał się ogólnokrajowy 
samorząd polski na węgrzech. 

• W dniu 1 kwietnia msza 
święta w kościele polskim w 
Budapeszcie rozpocznie się o 
godz. 10.30, wieczornej mszy 
polskiej nie będzie.

• W dniu 4 kwietnia o godz. 

19.00 w centrum kultury im. 
józsefa attili (Xiii dzielnica, 
pl. józsefa attili) odbędzie 
się otwarcie wystawy pocho-
dzącej ze zbiorów muzeum i 
archiwum wp pt. „Razem na 
tatrzańskie szczyty”, o wysta-
wie opowie dyrektor tego 
muzeum dr konrad sutar-
ski. wernisażowi towarzyszył 
będzie występ zespołu „polo-
nez” z tańcami żywieckimi 
oraz polski poczęstunek.

• W dniu 6 kwietnia człon-
kowie psk im. j.Bema 
uczestniczyli będą w dniach 
historycznych w isaszeg.

• W dniu 7 kwietnia w kościele 
św. krzyża w tata, gdzie znaj-
duje się tablica poświęcona 
pamięci ofiar katynia, z inicja-
tywy tamtejszego snp sprawo-
wana będzie okolicznościowa 
msza święta oraz odbędzie się 
uroczystość składania wień-
ców.  

• W dniu 7 kwietnia w Polskiej 
szkole na węgrzech (Bp. X 
dzielnica, ul. állomás 10) 
odbędzie się konkurs recyta-
torski. podczas uroczystości tej 
ogłoszone też zostaną wyniki 
konkursu dziennikarskiego.

• W dniu 7 kwietnia o godz. 
12.00 oddział poko przy 
ul. Óhegy 11 w Budapeszcie 
organizuje otwarcie wystawy 
z okazji 40-lecia szkolnego 
punktu konsultacyjnego przy 
ambasadzie Rp w Budapeszcie 
pt. „40 lat minęło”. otwarcia 
wystawy dokona kierownik tej 
szkoły, Beata mondowicz.

• W dniu 10 kwietnia nastąpi 
w muzeum i archiwum 
węgierskiej polonii w Buda-
peszcie otwarcie wystawy 
plastycznej Roberta Świerkie-
wicza "Ręka i serce chopina". 
początek o godz. 17.00.

• W dniu 10 kwietnia o gdz. 
18.00 w kościele sródmiej-
skim (v dzielnica) w Buda-
peszcie odprawiona będzie 
polsko-węgierska msza święta 
w intencji ofiar katastrofy 
smoleńskiej.

• W dniu 12 kwietnia o godz. 
15.00 w siedzibie snp iv 
dzielnicy Budapesztu odpra-
wiona będzie msza święta 
w intencji por. Bogumiła 

sutarskiego zamordowanego 
w starobielsku, a następnie 
konrad sutarski (syn porucz-
nika) przedstawi książkę „mój 
katyń”.

• W dniu 12 kwietnia o godz. 
17.00 w kościele polskim w 
Budapeszcie odbędzie się 
nabożeństwo Fatimskie. 

• Polsko-Węgierskie Stowa-
rzyszenie  kulturalne w 
Érdzie serdecznie zaprasza na 
spotkanie literackie organizo-
wane w dniu 13 kwietnia 2013 
r. o godz. 15.00, w Bibliotece 
miejskiej im. zoltana csuki. 
o książce pt. portret rodzinny. 
Burzliwe losy moich polskich 
i węgierskich przodków 
rozmawiamy z autorem Gezą 
csébym poetą i tłumaczem. 

• W dniach 18-20 kwietnia w 
polskiej szkole na węgrzech 
(Bp. X dzielnica, ul. állomás 
10) odbywały się będą egza-
miny ecL.

• W dniu 20 kwietnia w 
Budapeszcie na posiedzeniu 
plenarnym zbierze się ogól-
nokrajowy samorząd polski.

• W dniu 21 kwietnia o godz. 
10.30 w kościele polskim w 
Budapeszcie sprawowana 
będzie msza św. w inten-
cji członków stowarzysze-
nia katolików polskich na 
węgrzech z okazji święta 
patrona tego stowarzyszenia 
św. wojciecha. podczas mszy 
świętej wystąpi chór para-
fialny św. kingi. 

• W dniu 23 kwietnia w 
bazylice św. stefana w Buda-
peszcie sprawowana będzie 
msza święta z okazji święta 
patrona tego stowarzyszenia 
św. wojciecha.

• Február 2-án lezajlott a 
Fővárosi Lengyel Önkormány-
zat, a Xiii. és Xviii. kerületi 
LnÖ-k által közösen szerve-
zett Lengyel Bál a budapesti 
danubius aréna hotelben. a 
talpalávalót a coRaL együttes 
szolgáltatta; a bál meghívott 
vendége wojciech korda volt.

• Február 2-án farsangi bált 
tartottak a Bem j. Lke mellett 

működő óvodában.

• Február 3-án a LOKK Óhegy 
utcai részlegében magyaror-
szági mária-kegyhelyeket 
bemutató előadásra került sor. 

• Február 7-én torkos csütör-
tök alkalmából farsangi 
mulatságot tartottak a Bem j. 
Lengyel kulturális egyesület-
ben.

• Február 9-én az Országos 
Leng yel  Önkormányzat 
szervezésében Lengyel Bál 
zajlott a budapesti hotel 
Flamencoban.

• Február 11-én a betegek 
világnapja alkalmából a szent 
adalbert Lke megrendezte 
az idős és beteg emberek 
hagyományos találkozóját 
a Lengyel házban, amelyet 
mise előzött meg a Lengyel 
templomban.

• Február 16-án az V. kerületi 
LnÖ szervezésében zongo-
rakoncertre került sor a 
budapesti Bem j. Lengyel 
kulturális egyesület szalon-
jában, amelyen az ismert 
magyar zongorista, a lengyel 
zeneművek kiváló magyar 
tolmácsolója, szilasi alex 
lépett fel.

• Február 23-án, Budapesten 
tartott plenáris testületi ülést 
az országos Lengyel Önkor-
mányzat.

• Április 1-jén, 10.30-kor 
kezdődik a szentmise a buda-
pesti Lengyel templomban, az 
esti lengyel szentmise pedig 
elmarad.

• Április 4-én, 19 órakor lesz 
az együtt a tátrai csúcsokra 
című kiállítás megnyitója 
a józsef attila művelődési 
házban (a Xiii. kerületi józsef 
attila téren), amelynek anyaga 
a magyarországi Lengyelség 
múzeuma és Levéltára gyűj-
teményéből származik. a kiál-
lítást a múzeum igazgatója, dr. 
sutarski konrád fogja bemu-
tatni. a polonez együttes gurál 
táncokkal lép fel, és lengyel 
ételeket is lehet majd kóstolni.

• Április 6-án a Bem J. LKE 
tagjai részt vesznek az isaszegi 

CO BYŁO?

Co BYło? Co BęDZIe?

CO BĘdzIe?

mI vOlt?

mI lesz?
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MI VolT? MI lesZ?

történelmi napokon. 

• A tatai LNÖ kezdemé-
-nyezésére április 7-én a helyi 
szent kereszt templomban 
a katyńi áldozatok emlék-
táblájának ünnepélyes megko-
szorúzásával egybekötött 
szentmise lesz.

• Április 7-én versmondó 
versenyt rendeznek az 
országos Lengyel nyelvoktató 
iskolában (Bp. X. ker. állomás 
u. 10.), melynek keretében 
kihirdetik az újságírói verseny 
győztesét is.

• Az LKK Óhegy utcai rész-
lege kiállítást szervez a 
Lengyel nagykövetség mellett 
működő iskolai konzultációs 
pont 40 éves fennállása alkal-
mából. a „40 év elteltével” 
című kiállítást április 7-én 12 
órakor nyitja meg az iskola 
igazgatója, Beata mondowicz.

• Április 10-én 17 órai 
kezdettel lesz Budapesten a 
magyarországi Lengyelség 
múzeumában Robert Świer-
kiewicz chopin keze és szíve 
című képzőművészeti kiál-
lításának megnyitója.

• Április 10-én 18 órakor 
lengyel-magyar szentmisét 
mutatnak be az v. kerületi 
Belvárosi templomban a 
szmolenszki légikatasztrófa 
áldozataiért.  

• Április 12-én 15 órai kezdet-
tel szentmise lesz a Budapest 
iv. kerületi LnÖ székházában, 
amelyen a starobielskben 
meggyilkolt Bogumił sutar-
ski hadnagyra fognak emlé-

-kezni, majd ezt követően a fia, 

konrad sutarski mutatja be 
az én katyńom című könyvét.

• Április 12-én 17 órakor Fati-
mai szentmise lesz a budape-
sti Lengyel templomban.

• Április 13-án, 15 órai 
kezdettel irodalmi délután 
lesz cséby Géza költővel és 
műfordítóval Érden, a csuka 
zoltán könyvárban. a szerző 
bemutatja a „családi portré. 
Lengyel és magyar felmenőim 
viharos sorsa“ című könyvét.

• Április 18-a és 20-a között 
ecL nyelvvizsgák zajlanak az 
országos Lengyel nyelvoktató 
iskolában (Bp., X. ker. állo-
más u. 10.) 

• Április 20-án általános 
testületi ülésre gyűlik össze 
Budapesten az országos 
Lengyel Önkormányzat.

• Április 21-én Szent Adal-
bert ünnepének alkalmából a 
budapesti Lengyel templom-
ban a 10.30-kor kezdődő 
szentmisét a róla nevezett 
magyarországi Lengyel kato-
likusok egyesülete tagja-
iért ajánlják fel. a misén a 
szent kinga egyházi kórus is 
énekelni fog.

• Április 23-án a budapes-
-ti szent istván bazilikában 
szentmise lesz a szent adal-
bertről nevezett egyesület 
patrónusa ünnepének alkal-
mából.

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

(b.)

"Róża"
w tym miesiącu wybrałam film, który otrzymał nagrodę 
publiczności w Gdyni i w warszawie i został okrzyknięty 
najlepszym filmem 2011 roku. nosi tytuł: „Róża”. jest to 
poruszająca opowieść o miłości zdawałoby się niemoż-
liwej. 2 lata temu był to najbardziej oczekiwany polski 
film. akcja toczy się po zakończeniu ii wojny światowej. 
opowiada o mieszkańcach mazur i o ich dramatycznych 
losach, o ludziach, którzy z trudem próbowali się odna-
leźć w nowej rzeczywistości swojego kraju. 

poznajemy żołnierza ak, który wędruje przez mazury. 
pod koniec wojny stracił wszystko, co kiedyś się dla 
niego liczyło. zatrzymuje się u Róży, która sama jest w 
ciężkiej sytuacji, mimo że posiada wielkie gospodar-
stwo, ale podczas wojny straciła męża. najpierw przyj-
muje tadeusza chłodno, ale pozwala mu przenocować. 
on odwdzięcza się za gościnę,  pomaga jej w obejściu. 
Róża nie przyznaje się do tego, ale czuje się samotna i 
bezradna. tak mija dzień po dniu, kobieta coraz bardziej 
przyzwyczaja się do obecności tadeusza, do jego pomoc-
nej dłoni i męskiego charakteru, a między dwojgiem 
ludzi z odległych światów rodzi się miłość… czy jest to 
możliwe?

jedna z piękniejszych scen w filmie to ta, w której Róża i 
tadeusz siedzą przy stole. pali się świeca, zaledwie rozja-
śniająca mrok, a oni patrzą się na siebie, jakby się nie 
liczyło ani wczoraj, ani jutro, co było i co będzie, jakby 
czas się zatrzymał, a oni są od długich miesięcy wresz-
czie znów szczęśliwi. 

w głównych rolach wystapili marcin dorociński i agata 
kulesza. dramat wyreżyserował wojciech smarzowski, 
twórca „wesela” i „domu złego”. na portalach interne-
towych możemy przeczytać przeróżne opinie na temat 
tego niezwykłego filmu, jak na przykład: ’’wybitny, doty-
kający wielu przemilczanych tematów’’ albo ’’zapadł mi 
w pamięć bardzo mocno. marcin dorociński jeszcze raz 
udowodnił, że jest świetnym aktorem” lub ’’niesamo-
wity film, nie mogę dojść do siebie. polecam absolutnie 
każdemu dorosłemu.’’

oczywiście są osoby, które mają inne zdanie, które twier-
dzą, że brutalność obrazów jest przerażająca, że nie byli 
przygotowani na takie wstrząsające zdjęcia.

ja jednak uważam, że film ten jest wart uwagi, ponieważ 
oprócz brutalności, niesie w sobie wielkie prawdy, sporo 
ciepła i daje do myślenia. ukazuje też w sposób bardzo 
ciekawy psychologiczny  portret spragnionej miłości 
kobiety.

Veronika Papp

A 2011-ben elkészült Róza című lengyel film a második 
világháború idején játszódik Mazuriában, ahol egy AK 
tiszt menedéket talál egy éjszakára a frissen megözvegyült 
Rózánál. Habár az asszony hűvös és távolságtartó, a férfi 
segít neki a ház körül, ezzel hálálja meg szállásadója jóin-
dulatát. Ahogy telnek a napok, a nő egyre inkább levetkőzi 
a teljes önállóság álarcát és hagyja a férfinak, hogy segítsen. 
Az idő múlásával pedig egymásba szeretnek…

nA grAnICY kulTur

A iii. kerület 
(Óbuda) Önkormány-

zata és a helybéli LNÖ 
április 13-án 11 órai 

kezdettel emlékünnep-
séget szervez a Katinyi 

mártírok parkjában, 
ahová a helyi LNÖ 

18 órára mécsesgyúj-
-tással egybekötött 

megemlékezésre is vár 
mindenkit.

samorząd iii 
dzielnicy Buda-

pesztu (Óbuda) wraz 
z tamtejszym sNP 

w dniu 13 kwietnia 
o godz. 11.00 orga-
nizuje uroczystość 
wspomnieniową w 

Parku męczenników 
Katynia, gdzie o godz. 
18.00 sNP organizuje 
spotkanie  połączone z 

zapaleniem zniczy
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Święta wielkiej nocy, czyli inaczej Święta zmartwychwsta-
nia pańskiego, należą do najważniejszych świąt katolickich 

w roku. noszą w sobie i smutek Śmierci chrystusa, i radość 
jego zmartwychwstania. w polsce ze Świętami wielkanocnymi 
związanych jest wiele tradycji i obyczajów. ostatni, najwesel-
szy  tydzień karnawału od tłustego czwartku do kusego wtorku 
obfituje w wymyślne zabawy i wykwintne posiłki, najczęściej 
tłuste i słodkie. jak pisał oskar kolberg „…do uczty wchodziły 
koniecznie pączki, chrust czyli faworki, różnego rodzaju bliny, 
racuchy i pampuchy”. w tłusty czwartek krakowskie przekupki 
urządzały babski „comber” – od świtu na ulicach miasta roztań-
czone kobiety „polowały” na nieżonatych mężczyzn. po wsiach 
krążyły pochody przebierańców, obwożąc różne wcielenia zapu-
stu i zapowiadając rychły koniec karnawału. 

o północy we wtorek zabawa zapustna ustępuje miejsca powa-
dze i umartwieniu, a kolejny dzień - Środa popielcowa - rozpo-
czyna czterdziestodniowy post. chrześcijanie w tym dniu biorą 
udział w zgromadzeniu eucharystycznym, w czasie którego 
po homilii następuje obrzęd poświęcenia i posypania głów  

popiołem. jest to zewnętrzny znak publicznej pokuty. kapłan  
wypowiadając słowa „nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” 
przypomina o potrzebie wewnętrznej przemiany człowieka. 
czas od Środy popielcowej do piątej niedzieli wielkiego postu 
w liturgii kościoła katolickiego ma charakter wybitnie pokutny. 
jest to czas nawrócenia, czas rozmodlenia i wyciszenia. w piątą 
niedzielę wielkiego postu rozpoczyna się okres pasyjny, czyli 
rozważanie męki i Śmierci chrystusa. 

niedziela palmowa to wprowadzenie w przeżycia wielkiego 
tygodnia. Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia gałązek 
palmowych, a w naszej strefie klimatycznej – wierzbowych i 
innych roślin rozwijających się wczesną wiosną. Gałęzie wierzby 
ścinano już w Środę popielcową, wstawiano do naczynia z 
wodą, by zazieleniły się na kwietną niedzielę (czyli niedzielę 
palmową). wierzbowe gałązki przybiera się bukszpanem, 
barwinkiem lub borówką. w niektórych rejonach polski do 
kościoła przynosi się pięknie zrobione i ozdobione kilkume-
trowe palmy. palma wielkanocna miała chronić ludzi, zwierzęta, 
domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. Bazie 
oberwane z poświęconej palmy mieszano z ziarnem siew-
nym, które podkładano pod pierwszą zaoraną skibą, co miało 
zapewnić obfite plony. po powrocie z nabożeństwa chłostano 
się poświęconą palmą, wołając przy tym: „nie ja biję – palma 
bije. wierzba bije, nie zabije. za tydzień wielki dzień. za sześć 
nocy wielkanoc.”

Święte triduum paschalne stanowią trzy wielkie dni wielkiego 
tygodnia. nie rozpoczyna ich zegar bijący o północy, lecz msza 
Święta wieczerzy pańskiej wielkiego czwartku celebrowana 
pod wieczór. zmienia się całkowicie nastrój liturgii. pokutny 
kolor fioletowy ustępuje miejsca bieli. jest to dzień ustanowie-
nia eucharystii i sakramentu kapłaństwa. w czasie radosnego 
śpiewu „chwała na wysokości Bogu” dzwonią wszystkie dzwony 
świątyni, by umilknąć potem aż do sobotniego wieczoru. jest to 
niezwykle doniosły i wzruszający moment. po mszy św. kapłan 
przenosi najświętszy sakrament do kaplicy wystawienia dawniej 
zwanej „ciemnicą”. tabernakulum zostaje otwarte i puste,  a 
ołtarz główny jest odarty z obrusa. wielki piątek to dzień męki 
i śmierci chrystusa na krzyżu. obowiązuje w tym dniu post 
ścisły, dzień modlitewnej ciszy. jest to jedyny dzień w roku, w 
którym nie celebruje się mszy św. 

w kościołach odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej, 
a w godzinach wieczornych wierni licznie gromadzą się, aby 
brać udział w specjalnej liturgii wielkopiątkowej. składa się ona 
z procesji, leżenia krzyżem przed obnażonym ołtarzem, litur-
gii słowa i rozszerzonej modlitwy powszechnej. druga część 
to uroczyste odsłonięcie i adoracja krzyża, a trzecia komunia 
św. kapłana celebrującego i wiernych. na zakończenie kapłan 
uroczyście przenosi najświętszy sakrament do tzw. „Grobu 
pańskiego”, gdzie wierni będą przybywać na adorację i trwać na 
modlitwie aż do mszy św. rezurekcyjnej. 

od Xv wieku wznoszono w europie tzw. kalwarie symbolizu-
jące miejsce, gdzie dokonała się męka syna Bożego. najstarsza  
powstała w latach 1405-1420 w hiszpanii. w polsce pierwszą z 
nich była kalwaria zebrzydowska koło Lanckorony, słynne są 
również Góra kalwaria pod warszawą, kalwaria pacławska koło 
przemyśla, Góra klasztorna koło piły i kalwaria Świętokrzy-
ska. w okresie, gdy dostęp do "świętego miasta" był utrudniony, 
pielgrzymując do takiej kalwarii można było uzyskać takie same 
odpusty, jak w czasie pielgrzymki do jerozolimy.

kalwaria może mieć również znaczenie symboliczne i patrio-
tyczne, jak na przykład kalwaria węgierska (węg. magyar 
kálvária) w sátoraljaújhely - zespół 14 pomników, ustawionych 
na wzór stacji męki pańskiej, na których upamiętniono 38 miast 
dawnych wielkich węgier, utraconych w wyniku traktatu w 
trianon w 1920. pomniki przypominają miasta, które znalazły 
się poza terytorium dawnych węgier.

wielka sobota to dzień spoczynku pana w grobie, to dzień 
cichej nadziei i modlitewnego oczekiwania na cud zmartwych-
wstania. w kościele wierni adorują Grób chrystusa. warta 
straży przy grobie, być może nawiązuje do warty żołnierzy 
rzymskich.w pruchniku koło sanoka straż pełnią kilińszczacy 
w kontuszach z szablami, ich rodowód sięga końca XiX wieku. z 
czasów jeszcze wcześniejszych, jak mówi miejscowa tradycja, z 
czasów odsieczy wiedeńskiej, wywodzą się „turki wielkanocne”. 
są to malowniczo odziane oddziały, które po mszy rezurekcyjnej 
popisują się perfekcyjną musztrą.

przez cały niemal sobotni dzień trwa istna pielgrzymka do 
kościołów. Rodzice i dzieci  w świątecznych strojach niosą w 
koszyczkach pokarmy do święcenia. w koszyczku znajduje się 
chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba”, jajka - 
kolorowe pisanki – symbol życia budzący radość w sercach oraz 
wędliny i baranek wielkanocny (z ciasta lub z cukru) – prze-
noszący myśli i serca wierzących w zamierzchłą pierwszą noc 
paschalną, noc Bożego zmiłowania się nad narodem wybranym, 
czyli wyjścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. do świę-
cenia niesiony jest również chrzan, sól i pieprz, które są odpo-
wiednikiem biblijnych gorzkich ziół. w starym testamencie 
spożywano z nimi mięso wielkanocnego baranka. 

Liturgia wielkosobotnia składa się z czterech części. są to:  
Liturgia światła. najpierw wierni gromadzą się wokół ogni-
ska płonącego przed kościołem, kapłan w uroczystej procesji 
z wielką świecą paschalną  poświęca ją wraz z nowym ogniem, 
wnosi światło do ciemnego kościoła i śpiewa orędzie paschalne. 
czytania biblijne. Rozważmy w nich wielkie dzieła, które uczynił 
Bóg  od samego początku dla swojego ludu. Liturgia chrzcielna. 
następuje poświęcenie wody chrzcielnej. wierni odnawiają 
przyrzeczenia chrzcielne i jako odrodzeni z wody i ducha Świę-
tego uczestniczą w czwartej części. msza paschalna, w której 
zabrzmią wszystkie dzwony świątyni i radosne trzykrotne „alle-
luja” wielkanocne. zgodnie ze starą  tradycją wierni zabierają 
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Alleluja – polskie tradycje wielkanocne
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do domu trochę wody poświęconej przez 
kapłana podczas liturgii chrzcielnej.

najważniejszym dniem jest oczywiście niedziela 
zmartwychwstania pańskiego – o północy lub 
o świcie we wszystkich kościołach odprawia się 
tzw. Rezurekcję, czyli mszę św. o zmartwych-
wstaniu pańskim. najpierw kapłan udaje się do 
Grobu chrystusa, bierze najświętszy sakrament 
i wyrusza radosna procesja dookoła kościoła ze 
śpiewem pieśni „wesoły nam dzień dziś nastał”, 
procesja wyjątkowo obchodzi kościół trzy razy. 
po Rezurekcji, jak polska tradycja każe, rodziny 
zasiadają do wspólnego śniadania wielkanocnego. 
stół jest uroczyście nakrywany, przybrany gałąz-
kami baź wierzbowych, pisankami, kurczątkami 
z waty i zieloną pszenicą lub rzeżuchą zasianą 
przed wielkanocą. na środku stołu umieszczone 
jest „święcone” i baranek wielkanocny z czerwoną 
chorągiewką. wszyscy dzielą się cząstkami świę-
conego jajka i składają sobie serdeczne życzenia. 
tradycyjnym daniem jest barszcz biały z jajkiem, 
szynka z chrzanem, kiełbasa i pasztet. wyrazem 
wielkanocnej radości rodziny może być również 
wspólna zabawa zwana „szukaniem zajączka”. 
drobne upominki chowane są w różnych zaka-
markach mieszkania lub w ogrodzie, a piosenka 
lub zagadka pomagają odnaleźć świąteczną 
niespodziankę.

poniedziałek wielkanocny jest również świętem 
rodzinnym – godziny przedpołudniowe przeży-
wane są pod znakiem wody tak święconej, jak i 
zwykłej. w niektórych regionach polski (okolice 
kielc) znany był zwyczaj, że rolnicy bardzo wcze-
śnie rano, przed wschodem słońca obchodzili 
swoje pola i kropili je święconą wodą. na podla-
siu strażacy w galowych mundurach i błyszczą-
cych metalowych kaskach obchodzili wszystkie 
domy, osiedla i wioski, śpiewając pieśni wiel-
kanocne, składając życzenia kropili mieszkania 
święconą wodą. w całej polsce natomiast znany 
jest „śmigus – dyngus”, czyli oblewanie się nawza-
jem wodą, często lodowatą, prosto ze studni czy 
kranu. Różnie tłumaczy się genezę i znaczenie 
tego ludowego zwyczaju. pierwotnie (dokumenty 
synodu diecezji poznańskiej z 1420 roku) dyngus 
i dyngusowanie było wymuszaniem datków, 
przede wszystkim jajek, pod groźbą przymuso-
wej kąpieli. Śmigus oznaczał uderzanie, smaganie 
rózgą albo palmą, choć na Śląsku cieszyńskim 
najpierw oblewano dziewczęta wodą, potem 

„suszono” je żartobliwymi uderzeniami wierzbo-
wych witek. z czasem te dwa odrębne zwyczaje 
połączono w jeden śmigus – dyngus. popołudnie 
poniedziałku wielkanocnego w dawnej polskiej 
tradycji spędzane było na spacerach w plene-
rze np. w poznaniu, wszyscy mieszkańcy grodu 
wychodzili „na tak zwany emaus do kościoła św. 
jana ze Śródką” na pamiątkę spotkania apostołów 
z chrystusem w drodze z jerozolimy do emaus.

polskie tradycje związane ze Świętem wielkiej 
nocy są jak widać niezwykle bogate, warto o nich 
pamiętać i choć część z nich kultywować.

(opracowanie bj., w oparciu m.in. o: R. Hryń- Kuśmierek, 
Z. Śliwa “Encyklopedia tradycji polskich”, ks. J. Wysocki 

“Rytuał rodzinny”)

LENGyEL HúSVéTi 
HAGyOMáNyOK

A húsvét – Urunk feltámadásának ünnepe – a katolikus évkör egyik legfontosabb 
ünnepe. Kettős jellege magában foglalja a Krisztus halála fölött érzett szomorúságot 
és feltámadásának örömét. Lengyelországban rengeteg szokás és hagyomány 
kötődik a húsvéthoz és a nagyböjti időszakhoz. A farsang farka fergeteges utolsó 
héttel zárul, amely a torkos csütörtöktől húshagyó keddig tart. Hamvazószerdán 
megkezdődik a negyvennapos böjt. „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” 

– mondja a pap, mielőtt a bűnbánat külső jeleként hamuval jelöli meg a hívek 
homlokát. A nagyböjt a befelé fordulás, az elcsendesedés és az imádság időszaka. 
A nagyböjt ötödik vasárnapjával, virágvasárnappal kezdődik a nagyhét. A szen-
telt pálmaágak – melyeket az éghajlati viszonyok miatt Lengyelországban más 
növények is helyettesíthettek – a népi hiedelemben rontáshárító erővel bírtak, és 
fontos szerepet kaptak a helyi népszokásokban. A nagyhét egyházi liturgiájához 

– habár az a világon mindenhol egységes – számos nemzeti jellegű szokás kötődik. 
ilyenek pl. a húsvéthoz kapcsolódó népénekek; a szentsír pénteki őrzésének szokása; 
a húsvéti ételszentelés; a vasárnapi terített asztal a húsvéti báránnyal és piros zász-
lóval, a fehér barsccsal, tormás sonkával, kolbásszal és pástétommal; a szentelt 
tojással való osztozás szokása és a hozzá kapcsolódó jókívánságok stb. A kálvária-
építés szokása a XV. századtól kezdve terjedt el Európában. A kálvária a Szentföldet 
idézte meg a hívek számára, ahová húsvéti zarándoklatot tehettek, ami kiváltotta 
az abban az időben ellehetetlenült jeruzsálemi zarándoklatot. Lengyelországban is 
számos híres keresztút található. Húsvéthétfő elsősorban a családi ünnep jegyében 
telik, ahol fontos szerepet kap mind a közönséges, mind a szentelt víz. A locsolkodás 
lengyel neve śmigus-dyngus, amely két különböző eredetű szokást egyesít magában. 
Talán ebből a rövid áttekintésből is kitűnik, hogy a lengyel húsvéti szokások rend-
kívül sokrétűek és gazdagok, érdemes őket jobban megismerni és ápolni, tovább-

-hagyományozni.
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odkąd tylko madziarskie plemiona przybyły z dalekiej azji na 
piękną nizinę panońską, gdzie się zakorzeniły i utworzyły wielki 
naród środkowej europy, węgrów, rozpoczęła się niespotykana 
chyba nigdzie nie tylko symbioza, ale wręcz przyjaźń i niezwykła 
współpraca dwóch ludów po obu stronach karpat, które w jednym 
czasie przyjęły chrześcijaństwo, stając się ważnymi narodami w 
sercu europy, które uzyskawszy korony utworzyły dwa państwa: 
węgry i polskę, których przyjaźń wypróbowana przez stulecia, jest 
chwalebnym przykładem współistnienia dla wszystkich narodów 
starego kontynentu. ten fenomen trwa i zdaje się być nieprzemi-
jający. zakorzeniony jest w odwiecznej tradycji i wyraźnie odci-
ska swe piętno w pamięci współczesnych polaków i węgrów. ta 
tradycja przybiera nie tylko realny kształt, ale zakorzeniona jest w 
mitycznym i mistycznym postrzeganiu naszej wspólnotowości. to 
jest symbol, więc nie powinno dziwić, że zanurzony jest w dawnej 
pieśni, legendarnym bajaniu. czcigodny przekaz sprzed dziesięciu 
wieków wytyczał pokoleniom drogę współodczuwania, a dla nas 
współczesnych jest znakiem, jak dnia dzisiejszego układać relacje 
między naszymi naro-
dami, ale nie tylko, 
gdyż chodzi i o osobi-
ste więzi licznych 
polaków i węgrów.

takim archetypem 
polsko-węgierskiego 
braterstwa niech 
będzie legendarna 
postać Białej knegini, jasnowłosej księżniczki wywodzącej się z 
piastowskiego gniazda, która trafić miała do arpadzkiego sioła u 
zarania tworzenia się nowych, wielkich węgier.

to nic, że obecna historiografia polska i węgierska w swych 
najnowszych opracowaniach podpartych nowoczesnymi bada-
niami kwestionuje historyczność postaci adelajdy piastówny, 
uznając ją za legendarną. ale to jest archetyp, ktoś, kto miał wyty-
czyć to, co ważne między naszymi narodami i to, co było ważne 
przed ośmioma wiekami dla naszych dziadów po obu stronach 
karpackich szczytów i przełęczy. przywołamy ją jednak. powo-
dem tego jest wielowiekowa o niej pamięć zawarta w starych 
źródłach, która chciała widzieć właśnie ją u progu dziejów dwóch 
narodów, polskiego i węgierskiego. powstała w Xii wieku lub 
nieco później kronika węgiersko-polska jako pierwsza podaje, 
że książę Gejza (950?–997), pierwszy historyczny władca węgier, 
panujący od roku 972, miał za małżonkę, pochodzącą z krakowa 
adelajdę, siostrę księcia polskiego mieszka i. jednak z uwagi na 
wiele nieścisłości i błędów (zwłaszcza w zapisach genealogicznych) 
wspomniana kronika nie jest wiarygodną. dlatego też współcześni 
historycy zakwestionowali i pochodzące z niej wzmianki o adelaj-
dzie. tymczasem ceniony historyk z kręgu dworu cesarskiego, 
biskup merseburga Thietmar (975–1018), żyjący równolegle z 
węgierską parą książęcą, podał w spisywanej od roku 1012 kronice, 
że Gejza  miał małżonkę, którą nazwał zwrotem Beleknegini. 
wyrażenie to przypisywane było adelajdzie, choć źródłowo jest 
potwierdzona żona Gejzy, którą on poślubił przed rokiem 972 i w 
kilka lat potem pochował. chodzi tutaj o rzeczywiście istniejącą  
postać, saroltę, córkę gyuli  (księcia) siedmiogrodzkiego, której 
imię oznacza właśnie biała. z nią to władca miał czworo dzieci: 
vajka (późniejszego św. stefana) i trzy córki, kolejno wydawane 
za mąż: pierwsza nieznanego imienia, za Bolesława i chrobrego 
(w 981 roku), druga maria, wyszła w 1009 roku za ottona orseolo 
dożę weneckiego i trzecia (też „bezimienna”) poślubiona została 
carewiczowi bułgarskiemu samuelowi abie, późniejszemu królowi 
węgier w latach 1041–1044.

z kart annałów sarolta znika po 972 roku, natomiast Gejza zmarł 
w roku 997. na arenę dziejów dzięki kronice węgiersko-polskiej 

wkracza adelajda, która w środowisku polskich barokowych 
hagiografów (zwłaszcza piotra hiacynta pruszcza, który w 
wydanej w krakowie w 1662 roku książce Forteca duchowna...) 
uzyskała miano świątobliwej. w większości historycy uważali 
adelajdę za siostrę mieszka i (np. słynny genealog oswald Balcer 
czy mediewiści, Roman Grodziecki i jerzy dowiat). tylko histo-
ryk stanisław zakrzewski miał ją za mieszkową córkę. zatem 
adelajda miała być córką historycznego wedle obecnej histo-
riografii księcia polan, panującego z grodu w Gnieźnie, ziemo-
mysła (siemomysła). wychowana w wierzeniach słowiańskich, 
wraz z bratem, mieszkiem i w 966 roku przyjęła chrzest i – jak 
nas zapewnia autor dziewiętnastowiecznej książki dwanaście 
błogosławionych i świętych niewiast polskich, podjęła żywot 
bogobojny oddany pomnożeniu wiary katolickiej. ten sam autor 
podał datę roczną (967) wydania za mąż adelajdy za owdowia-
łego księcia Gejzę pozostającego jeszcze w pogaństwie. ten rok 
zaślubin jednak należałoby przesunąć do periodu lat 973–974, 
gdyż w tym ostatnim roku książę i jego syn vajk, który otrzymał 

imię stefan (szczepan) 
wraz z pięcioma tysią-
cami wielmożów przy-
jął chrzest i do swojego 
tworzonego cały czas z 
mozołem państwa spro-
wadził duchownych z 
niemiec, włoch i czech. 
na uroczystości przyję-
cia przez węgrów chrztu 

miała być i siostra mieszka i adelajda. staropolski żywotopisarz 
szeroko rozwodzi się nad rolą, jaką w przyjęciu chrześcijaństwa 
przez arpadów odegrać miała adelajda: powoli a niezłomnie szła 
ku wytkniętemu celowi nawrócenia małżonka, oraz małoletniego 
pasierba. Bóg jej dozwolił oglądać owoce tych wieloletnich usiło-
wań. na dworze w székesfehérvarze (stołecznym Białogrodzie) 
księżna miała otaczać się jedynie chrześcijanami przybyłymi z 
nią z kraju ojczystego, czyli polakami z wielkopolski oraz już 
nawróconymi w jej nowej ojczyźnie węgrami. także gdy na dwór 
jej męża dotarł wygnany z pragi biskup wojciech sławnikowic, 
późniejszy święty, to adelajda zwróciła jego uwagę na polskę, 
na kraj, w którym ten  wielki benedyktyn zasłynął jako misjo-
narz. chętnie i hojnie wspierała księżna duchownych i ich misję 
ewangelizacyjną, która szeroko rozlała się pośród przybyłych do 
panonii potomków arpada i jego braci, gdyż zależało jej, by swą 
rodzinę i lud cały do poznania prawdziwego Boga przyprowadzić 
mogła. jako żona władcy węgrów adelajda świeciła na dworze 
przykładem wszystkich cnót chrześcijańskich i domowych: poboż-
nością, wstrzemięźliwością, delikatnością w strofowaniu, hojnością 
w darach, mądrością. później jednak Gejza miał oddalić adelajdę 
z dworu. po śmierci zaś księcia miała poślubić jego młodszego 
brata michała, którego polski badacz karol jasiński identyfiko-
wał z koppánym. z tego małżeństwa mieli pochodzić vazul i 
władysław Łysy. hipotezy te nie spotkały się jednak z uznaniem 
literatury.

nawet gdyby adelajda historycznie nie istniała, to pozostanie na 
zawsze toposem odwiecznej naszej polsko-węgierskiej przyjaźni 
oraz mitycznym wzorem kobiety, która mocno zaangażowała 
się w krzewienie chrześcijańskiej cywilizacji węgier i wprowa-
dzenie go na arenę gospodarczo–kulturalną ówczesnej europy. 
tak, jak w polskiej świadomości narodowej istnieje orzeł Biały, 
bielik, którego gniazdo na polanie stało się mitycznym zalążkiem 
polskiej państwowości, a turul, ptak, równie okazały, węgierskiej, 
tak adelajda niech pozostaje wciąż wyraźnym mitem niezwykłych 
więzów polaków i węgrów oraz Rzeczypospolitej polskiej i węgier.

Piotr Stefaniak

Polskie żony władców Węgier 
(część I)

AdelAjdA PIAstóWnA
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refleksje

Alighogy letelepedtek a gyönyörű 
Pannon síkságon a távoli ázsiából 
érkező magyar népcsoportok, máris 
elkezdődött a maga nemében egyedülálló 
együttműködés köztük és a Kárpátok 
túloldalán élő lengyel nép között, mely 
együttműködés lassan barátsággá vált. 
Sok évszázados, kipróbált kapcsolatrend-
szerük a nemzetek együttélése tekinte-
tében példaértékű Európa minden népe 
számára. A Piastok fészkéből származó, 
szőke fürtös Fehér Hercegnő a lengyel-

-magyar barátság ősképe lett. Személy-
ében már a Magyar Királyság születése 
előtt dinasztikus kötelék szövődött a két 
nép között. Adelajda elsőként a magyar-

-lengyel Krónikában tűnik fel, Géza 
fejedelem feleségeként. E krónika azon-
ban annyi bizonyíthatóan hibás közlést 
tartalmaz, hogy adatait történetileg 
hiteltelennek kell tekinteni. A legen-
dárium szerint akkor érkezett Magyaror-
szágra a fejedelem feleségeként, amikor 
a magyarság keresztény hitre térítése 
zajlott. Géza udvarában megforduló, a 
nagylegenda szerint istvánt megkeresz-
telő Szent Adalbert figyelmét is ő hívta 
fel a lengyelek vallási fogékonyságára. 
Semmit nem von le ennek értékéből, 
az, hogy a jelenlegi lengyel és magyar 
történetírás a legújabb kutatások alapján 
csak legendának tekinti Piast Adelajda 
alakját. Még ha Adelajda, i. Mieszko 
húgaként, a maga valójában nem is 
létezett, akkor is mitikus mintáját adja 
az asszonynak, aki erőteljesen részt 
vett a keresztény kultúra elterjesz-
tésében Magyarországon, és története 
mindörökre a lengyel-magyar barátság 
első toposza marad.

1 maRca - dzień żoŁnieRzY wYkLĘtYch
1 marca jest od 2011 roku oficjalnym polskim świętem państwowym, dniem żołnierzy wyklę-
tych. projekt ustawy dotyczącej ustanowienia tego święta został przyjęty przez sejm Rzeczy-
pospolitej polskiej niemal jednogłośnie, co trzeba uznać za chlubny wyjątek. dzień żołnierzy 
wyklętych poświęcony jest pamięci tych żołnierzy polskiego podziemia, dla których ii wojna 
światowa nie skończyła się w maju 1945 roku, ale którzy nie zgadzali się z nowym porządkiem 
wprowadzonym pod dyktat józefa stalina. jednocześnie w bieżącym roku, właśnie w marcu, 
przypada 60 rocznica śmierci stalina. 

podczas tegorocznych obchodów dnia żołnierzy wyklętych prezydent Rp Bronisław komo-
rowski powiedział: - pamięć o polskim antykomunistycznym podziemiu po 1945 roku pozwala 
nam budować szacunek dla współczesnej polski. Budowanie tych kotwic pamięci ma swoje 
szczególne uzasadnienie, (...) poprzez pamięć o latach najtrudniejszych i najbardziej bole-
snych wydarzeniach, możemy budować szacunek dla współczesnej polski. polski wolnej, polski 
niepodległej, polski demokratycznej, gdzie szanowane są różne poglądy. warto przy tej okazji 
zastanowić się przez chwilę nad losami tych, którzy z różnych przyczyn postanowili nie składać 
broni, ale kontynuować walkę o niepodległość. chodzi o ludzi, których istnienie do roku 1989 
było wypierane ze świadomości, którzy ginęli katowani w więzieniach, którzy byli skazywani 
w sfingowanych procesach, których oficjalna propaganda nazywała bandytami, zdrajcami, 
faszystami... ostatni z nich zginął na Lubelszczyźnie w 1963 roku, niemal 20 lat po wojnie.   

co wydaje się najbardziej tragiczne w losach „żołnierzy wyklętych”? chyba to, że, podobnie 
jak w roku 1956 na węgrzech po stłumieniu zrywu narodowościowego, naprzeciwko siebie po 
przeciwnych stronach barykady, stali przedstawiciele tego samego narodu. co skłoniło „żołnie-
rzy wyklętych”, by nie składali broni, by nie przyłączyli się do euforii po upadku hitlerowskich 
niemiec? niewiara w komunistyczne ideały? poczucie odpowiedzialności za polskę? próba 
ratowania demokracji? odpowiedzi może być wiele. 

warto w te pierwsze wiosenne dni pomyśleć o tych tysiącach niesprawiedliwie osądzonych, o 
tych wyklętych, nieprzyjętych do grona bohaterów, o tych, o których pamięć zależy tylko od nas. 

Zofia Náray, wykorzystano strony: www.ms.gov.pl, www.polskieradio.pl

 

máRcius 1-je – a kiátkozott katonák napja
március 1-je 2011-ben vált hivatalos lengyel nemzeti ünneppé, a kiátkozott katonák emléknap-

-jává. az ünnepre vonatkozó törvénytervezetet a Lengyel köztársaság szejmjében majdnem 
egyhangúlag fogadták el, amit üdítő kivételnek tekinthetünk. a kiátkozott katonák napja a 
földalatti mozgalom katonáinak emlékét őrzi, akik számára a ii. világháború nem fejeződött 
be 1945 májusában, és akik nem nyugodtak bele a sztálin diktátuma nyomán bevezetett új 
rendszer létébe. mellesleg idén éppen márciusra esett sztálin halálának 60. évfordulója.

a kiátkozott katonák napjának idei ünnepségén Bronisław komorowski államfő kijelentette: 
- az 1945 utáni lengyel antikommunista földalatti mozgalom emlékezete fontos a jelenkori 
Lengyelország számára. a legnehezebb évek és a legfájdalmasabb események emlékének 
ápolása különösen indokolt: az emlékezet hozzájuk történő horgonyzásával tudjuk értékelni 
a jelenkori Lengyelország állapotát. a szabad Lengyelország, a független Lengyelország, a 
demokratikus Lengyelország állapotát, ahol tiszteletben tartják a véleményszabadságot. ennek 
kapcsán érdemes röviden elgondolkodni azok sorsáról, akik különféle okoknál fogva annak 
idején úgy döntöttek, hogy nem teszik le a fegyvert, hanem folytatják a harcot a függetlenségért.
olyan emberekről van szó, akiknek még a létezését is ki akarták törölni a köztudatból 1989 
előtt, akik a börtönökben sínylődve pusztultak el, akiket koholt vádak alapján ítéltek el, akiket 
a hivatalos propaganda banditáknak, árulóknak, fasisztáknak nevezett... az utolsó közülük 
1963-ban veszett oda, majdnem 20 évvel a háború befejezését követően.

mi tűnik a legtragikusabbnak a kiátkozott katonák sorsa kapcsán? talán az, hogy – az 1956-os 
magyarországi népfelkeléshez hasonlóan – a barikád két oldalán ugyanazon nemzet fiai álltak 
egymással szemben. mi késztette a kiátkozott katonákat arra, hogy ne tegyék le a fegyvert, és 
ne csatlakozzanak a hitleri németország elestét követő önfeledt ünnepléshez? a kommunista 
eszmék elutasítása? a Lengyelországért érzett felelősség? a demokrácia mentésére tett kísérlet? 
számos válasz lehetséges.

az idei tavasz első napjaiban érdemes gondolni ezekre az igazságtalanul elítélt, kiátkozott embe-
rekre, akiket kitagadtak a hősök panteonjából, és akiknek az emlékezete már csak rajtunk múlik.

Náray Zofia, forrás: www.ms.gov.pl, www.polskieradio.pl
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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:
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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.
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Ambasada Polska w Budapeszcie Lengyel köztársaság Budapesti nagykövetsége
1068 Budapest, városligeti fasor 16. 
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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

BiżuTERiA z JANTARu AuTORsTWA młODEJ POLONiJNEJ ARTysTKi VERONiKi HORVÁTH

dzień kobiet w úJpeszcie

VERONiKA HORVÁTH śWięTuJE z PRzyJACiÓłKAmi suKCEs sWOJEJ WysTAWy

FEsTiWAL KOLęD i PAsTORAłEK W żyWCu, KTÓRy 
byŁ wspóŁorganizowany przez samorząd 

narodowości polskieJ w gödöllő



KalejdosKop życia polonijnego 
na Węgrzech - niedziela W domu polsKim

P. sTEFANiAK WRęCzA KWiATy z OKAzJi DNiA KOBiET koncert zespoŁU "polski drom"

Ks. LEszEK KRyżA DOKONuJE OTWARCiA 
WysTAWy POśWięCONEJ Bł. iLONiE

FRAgmENTy WysTAWy POśWięCONEJ Bł. iLONiE
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PREzEs sT. KATOLiKÓW POLsKiCH NA WęgRzECH 
elżbieta cieślewicz wita przybyŁych


