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WITAMY
Malutki los
z tłem w tle
Rocznice wielkich wydarzeń historycznych
zawsze skłaniają do refleksji, do zanurzenia się w
przeszłość aż po pas, aż po samo serce… Generują
pytania, jak ja zachowałbym się w chwili, kiedy
Historia zagląda prosto w oczy? Po której stronie bym
stanął? Czy biorąc broń w dłoń wciąż byłbym sobą?
Czy są sytuacje usprawiedliwiające zabijanie? Czy jest
coś cenniejszego niż życie? W takich chwilach znów
wstępują w ożywczy dialog dwa ważne dyskursy:
romantyczny i pozytywistyczny, które przecież
funkcjonują nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech.
Rewolucja czy ewolucja? Przypomina się w całym swym
tragizmie kluczowe pytanie „Nie-boskiej komedii”
Zygmunta Krasińskiego.
Polska i węgierska tożsamość ma swoje korzenie
pomimo wszystko chyba właśnie w tym romantycznym
etosie walki, tak trudnym do zrozumienia w czasach
pokoju. Może trzeba jednak „malutki los naparstkiem
pić z dala od zgryzot i pocieszeń”, jak pisała
Szymborska? A z drugiej strony w obliczu szalejącej
maszynerii Dziejów przecież tylko „tła ujdą cało”, jak
zanotował gorzko poeta Arnold Słucki, a któż chciałby
zostać tłem?
Na te pytania nie ma odpowiedzi. Odpowiedzi
znajdą się same wtedy, kiedy przyjdzie czas. Oby ten
czas nigdy nie nadszedł.

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Kicsinyke szerencse:
maradjon háttérben?
A nagy történelmi események évfordulói mindig
elmélyedésre késztetnek, a múltba való belegázolásra
derékig és azon felül is, egészen a szívbe marva... Kérdések sorjáznak: miként viselkednék én, ha a történelem
velem nézne így farkasszemet? Melyik oldalra állnék?
Vajon fegyvert ragadva továbbra is önmagam maradnék? Lehetnek-e helyzetek, amelyek feljogosítanak az
ölésre? Létezik-e valami értékesebb magánál az életnél? Ilyen pillanatokban újból termékeny párbeszédbe
keveredik két fontos megközelítés, a romantikus és a
pozitivista (amelyek persze nemcsak Lengyelországban
vannak jelen, hanem Magyarországon is). Revolúció
vagy evolúció? Mindez a maga tragikumának teljességében felidézi Zygmunt Krasiński „Nem-isteni színjáték”-a kulcsfontosságú kérdését.
A lengyel és a magyar önazonosság-tudat talán
igen mélyen gyökeredzik a küzdés romantikus mítoszában, amit viszont oly nehezen lehet felfogni békeidőben.
Talán mégis inkább jobb „kicsinyke szerencsét gyűszűből iszogatni, messze kínoktól és üdvöktől”, miként
Szymborska írta? Másfelől az őrült történelmi gépezet
színe elé kerülve csak „a háttér maradhat épségben”,
amint azt a költő Arnold Słucki keserűen megjegyezte –
márpedig ki szeretne csupán háttérként létezni?
E kérdésekre nincsen felelet. A válaszok csak
akkor érkeznek majd, amikor eljön a maga ideje. Isten
óvjon minket attól, hogy ez bekövetkezzen.
Agnieszka Janiec-Nyitrai
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KRONIKA
Obchody rocznicy Rewolucji
1956
To były inne niż zwykle obchody rocznicy wybuchu węgierskiej rewolucji 1956 roku. Inne, bo przecież okazja była wyjątkowa. Nie trzeba już
chyba przypominać, że w tym roku mieliśmy do czynienia z okrągłą,
sześćdziesiątą rocznicą wydarzeń zapoczątkowanych tak naprawdę w
naszej Ojczyźnie. Węgierscy rewolucjoniści zainspirowani byli wydarzeniami, które miały miejsce kilka miesięcy wcześniej w Poznaniu. Polakom
udało się w 1956 roku doprowadzić przynajmniej do częściowych zmian.
Węgierscy studenci i robotnicy wyszli 23 października 1956 roku na plac
Bema z podobnymi hasłami. Jak wielokrotnie wspominał Ákos Engelmayer, hasło „polskiej drogi” było wtedy na ustach niemal wszystkich.
Nieprzypadkowo więc centralne polonijne obchody rocznicy Rewolucji
1956 roku odbyły się na placu Bema. Ojczulek, nie dość, że od wieków jest jednym
z symboli polsko – węgierskiej przyjaźni, to w 1956 roku był świadkiem pierwszej,
masowej manifestacji budapeszteńskich studentów. Pod pomnikiem Bema zebrali się
w tym roku przedstawiciele węgierskiej Polonii z przewodniczącą Ogólnokrajowego
Samorządu Polskiego Ewą Rónay na czele. Ambasadę RP w Budapeszcie reprezentował
nowy konsul generalny Marcin Sokołowski. W tłumie osób przybyłych na uroczystość
wyróżniali się uczniowie dwóch polskich placówek edukacyjnych - Ogólnokrajowej
Szkoły Polskiej i Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. Dopisali również przedstawiciele
polskich i węgierskich mediów. Dzięki nim o święcie, w którym aktywnie wzięła udział
węgierska polonia, dowiedziała się publiczność w obu krajach.
Przed rozpoczęciem uroczystości uczestnikom rozdano polskie i węgierskie flagi. Te
ostatnie oczywiście z symbolicznie wyciętym kołem pośrodku. Licznie zgromadzone
osoby miały w rękach również transparenty wykonane dzień wcześniej przez uczniów
na warsztatach „Robimy rewolucję”. Znalazły się na nich hasła niesione w 1956 roku
przez demonstrantów w Poznaniu i przede wszystkim w Budapeszcie. Specjalną rolę
w uroczystości miały odegrać setki balonów napompowanych helem z wizerunkiem
płaczącego gołąbka pokoju. Wyrażając zgodę na ich wykorzystanie Teresa
Starowieyska, wdowa po twórcy plakatu Franciszku Starowieyskim,
powiedziała: „Mój mąż uwielbiał Węgry i, gdyby żył, na pewno by się
ucieszył z inicjatywy węgierskiej Polonii”.
Uroczystość rozpoczęły hymny naszych dwóch krajów. Po nich gości
przywitała przewodnicząca OSP. Artystyczno – historyczną część wydarzenia rozpoczął László Orgona, gitarzysta i bard, który jest piewcą śpiewanej, polskiej poezji zaangażowanej. Historię wydarzeń z 1956 roku
w Polsce i na Węgrzech przybliżyli uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły
Polskiej, wcielając się między innymi w przemawiających do tłumu
robotników. Łącznikiem między opowieścią o Poznańskim Czerwcu a
budapeszteńskim październiku było wypuszczenie sześćdziesięciu żywych
gołębi pokoju.
Tragiczna historia węgierskiej rewolucji okraszona była inscenizacją manifestacji, jaka odbyła się w tym miejscu dokładnie sześćdziesiąt
lat temu. Tak jak wtedy wznoszono okrzyki, tak jak wtedy w
górę wynoszono transparenty. Pełną symboliki uroczystość
zakończyło wypuszczenie w niebo setek białych i czerwonych
balonów z wydrukowaną reprodukcją „Płaczącego gołąbka
pokoju” i napisem „Polacy Węgrom” po polsku i węgiersku.
Na koniec, przy dźwiękach muzyki László Orgony Konsul
Generalny RP i szefowa OSP złożyli wiązanki kwiatów. Pozostali uczestnicy uroczystości zapalili na płycie pod pomnikiem
generała Józefa Bema białe i czerwone znicze.
Organizatorem tegorocznych polonijnych uroczystości
upamiętniających rocznicę wybuchu Rewolucji węgierskiej w
1956 roku były następujące instytucje: Ogólnokrajowy Samorząd Polski z Ewą Rónay na czele, Ogólnokrajowa Szkoła
Polska z dyrektor Anną Lang, a także Polski Instytut Badawczy
i Muzeum z dyrektorem Piotrem Piętką.
(pp) fot. IA
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FORRADALMAT
CSINÁLUNK!
LENGYELEK
A MAGYAROKNAK!

Október 22-én a kőbányai Lengyel A Lengyel Házban az egyik helyiséget
Házban a felnőttek számára véradást szer- véradásra alakították ki, ahol a vért adókat
veztek „Forradalmat csinálunk” címmel. egészségügyi dolgozók és vöröskeresztes
Ezalatt a gyerekek és a fiatalok kézműves nővérek várták. Fiatalok, idősebbek, ismefoglalkozásokon vettek részt.
rősök, barátok is jöttek.

A résztvevőket dr. Rónayné Słaba Ewa, az
Országos Lengyel Önkormányzat elnöke
Az ősz sokkal többet jelent nekünk, és Piotr Piętka, a Lengyel Kutatóintézet
magyaroknak és lengyeleknek, mint csak és Múzeum igazgatója köszöntötte rövilehulló leveleket, történelmünkben ekkor
emlékezünk az 1956. október 23-i magyar
forradalomra és szabadságharcra.
Idén, 2016-ban érkezett el a különleges
pillanat, amikor Magyarország az 1956os forradalom 60. évfordulóját ünnepelte.
Magyarország és Lengyelország sorsa
1956-ban is – mint a történelem során
annyiszor – különleges módon kapcsolódik össze. A két ország idén egyaránt
kerek évfordulót tartott – míg hazánk az
1956-os októberre, addig Lengyelország a
poznani júniusra (Poznański Czerwiec)
emlékezett.
1956. június 28-án a lengyelországi
Poznańban a Cegielski fémgyár munkásai az utcára vonultak, jobb munkafeltételeket és a kormány távozását követelték.
A kormány tankokkal és katonákkal
támadt az összegyűlt tömegre. A halálos
áldozatok között volt a felkelés szimbólumává vált 13 éves Romek Strzałkowski
is. A Poznani Június az októberi magyar
eseményeknek fontos előzménye volt, hiszen ennek
hatására indultak a magyar
egyetemisták október 23-án
a budapesti Bem szoborhoz,
ezzel a jelszóval: „Minden
magyar együtt halad, követjük
a lengyel utat!”
1956-ban ismét újjáéledt
és tartott a lengyel-magyar
barátság. A lengyelek kiemelkedő segítséget nyújtottak
hazánknak a szabadságharc
alatt: élelmiszert, gyógyszert,
építőanyagot és önkéntes
pénzadományt gyűjtöttek,
valamint véradást szerveztek. Egyetlen más államtól
nem érkezett annyi adomány
hazánkba ’56-ban, mint a lengyelektől.

Másnap, október 23-án délelőtt 10.00
órakor került sor a Bem téren a közös
ünnepségre, „Lengyelek a magyaroknak!”
címmel. A Bem szobor előtt színpadot
állítottak fel, alatta a Wysocki Légió tagjai
kifeszítettek egy lyukas magyar zászlót.
A hűvös és ködös idő ellenére sokan
voltak kíváncsiak a rendezvényre.
Nemcsak a fővárosból jöttek fiatalok,
hanem vidékről – Szentendréről, Gödöllőről, Dunaújvárosból. Érkeztek fiatalok, idősebbek, családok kisgyerekekkel,
magyar és lengyel zászlókkal, ’56-os
feliratokkal. Piros és fehér léggömbök is
feltűntek – rajtuk Franciszek Starowieyski
alkotása, a könnyező galamb képe.
A lengyel és a magyar himnusz után dr.
Rónayné Słaba Ewa köszöntötte röviden a
jelenlévőket – köztük Marcin Sokołowskit,
a Lengyel Köztársaság konzulját, valamint
külön a fiatalokat.
Az ünnepség fényét emelte Orgona László
színvonalas produkciója, aki lengyel
verseket énekelt, gitárkísérettel.
Ezután a Lengyel Iskola diákjai lengyelül
és magyarul felelevenítették az 1956-os
poznani június és magyar október eseményeit. A műsorba a
közönség soraiból is bekapcsolódtak, a történetet magnóra
felvett lövések tették élethűbbé. A
színpadra begördült az előző nap
elkészült tank, a gyerekek papírkövekkel megdobálták.
A Lengyelek a magyaroknak!
program fénypontja az élő
galambok – a béke jelképei –
szabadon eresztése volt. A piros
és fehér lufikat is útjukra engedték.
Az ünnepség végén Marcin
Sokołowski konzul és Ewa Rónay
koszorúkat helyeztek el, a résztvevők pedig mécseseket, virágokat hoztak ’56 hőseinek emlékére.

den. Egész délután zajlott a készülődés.
A gyerekek lelkesen rajzoltak és festettek,
2016-ban tehát együtt ünnepelt megint szülők és tanárok felügyelete alatt. Készül- Mindkét rendezvényen jelen volt a PoloLengyelország és Magyarország. A két tek piros-fehér-zöld karszalagok, papírból nia TV, és kamerájával végigkísérte az
államban megemlékezések és ünnepsé- kivágott fehér galambok és ’56-os jelsza- eseményeket, ennek köszönhetően még
gek sora zajlott. A különleges eseményre vak. A képeken megjelentek az ’56-os aznap este a lengyelek a TVP1 esti fő
hazánkba látogatott Andrzej Duda lengyel események – emberek, utcák, házak, híradójában beszámolót láthattak a budaköztársasági elnök, hogy részt vegyen az lyukas zászlók, tankok.
pesti eseményekről.
állami ünnepségen.
Eközben egy igazi tank makett készült a 1956 egyaránt fontos mindkét nép
Idén az Országos Lengyel Önkormányzat, Lengyel Ház kertjében Dukay Barna grafi- számára. A 60. évfordulóra sikerült közöa Lengyel Iskola, valamint a Lengyel Kuta- kus keze alatt. A gyerekek lelkesen segítet- sen előkészülni és együtt méltóan ünnetóintézet és Múzeum összefogott, hogy tek befesteni, és ’56-os jelszavak kerültek pelni.
közösen, méltó módon ünnepeljék meg az oldalára.
a 60. évfordulót.
Ijjas Anna, fot. IA
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PREZYDENT RP
ANDRZEJ DUDA
W INSTYTUCIE POLSKIM
W BUDAPESZCIE

formie istniejącej do dzisiaj – podsumował Jarosław Bajaczyk,
p.o. dyrektora Instytutu Polskiego. Każdy z dawców w Instytucie
Polskim otrzymał w prezencie tabliczkę czekolady z poznańskiej
GOPLANY.
Na bazie danych Polskiego Czerwonego Krzyża Instytut Polski
przygotował animowaną infografikę o skali i rodzaju polskiej
pomocy dla Węgrów w okresie październik 1956 – styczeń 1957
roku. Na dwóch popularnych węgierskich portalach internetowych index.hu i port.hu obejrzało ją ponad 57 tysięcy osób.

- Cieszę się ogromnie jako Polak, że także Węgrzy pamiętają
naszą zasługę 1956 roku. Tego braterstwa i pamięci. Dlatego
dziękuję za tę wystawę – powiedział Prezydent RP Andrzej
Duda w dniu 23 października otwierając wystawę „W walce o Wystawę można oglądać do 25 listopada.
wolność zawsze jesteśmy razem – in memoriam ‘56” w Instyinf. IP, fot. P. Karnowski, IP
tucie Polskim w Budapeszcie. Była to ostatnia część wizyty
Prezydenta na Węgrzech w ramach oficjalnych obchodów 60.
rocznicy Powstania 1956 roku. Na Prezydenta z delegacją oczekiwali liderzy organizacji polonijnych na Węgrzech, dyrektorzy
i uczniowie szkół polskich, proboszcz polskiej parafii, a także
świadkowie wydarzeń. Tego samego dnia od rana w Instytucie
Polskim trwała akcja krwiodawcza.
Wystawa w Instytucie Polskim, w samym sercu węgierskiej
stolicy, upamiętnia unikalną solidarność, jaką okazali sobie
Polacy i Węgrzy w 1956 roku, walcząc o wolność. Poznański
Czerwiec oraz Powstanie Węgierskie inspirowały się wzajemnie.
Pierwsza demonstracja w Budapeszcie została zorganizowana w
geście poparcia dla polskich przemian i w reakcji na informacje o sowieckich czołgach zbliżających się do Warszawy. Z kolei
na wieść o wybuchu walk w Budapeszcie polskie społeczeństwo
podjęło błyskawiczną akcję pomocy z narodem węgierskim: od
wieców poparcia po zbiórki pieniędzy, leków, ubrania, żywności
oraz krwi. Polski Czerwony Krzyż ocenia, że wartość polskiej
pomocy od października 1956 do stycznia 1957 wyniosła 17
milionów dolarów, licząc wg dzisiejszego kursu USD. - Mogliśmy
wtedy pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy solidarni. Polacy
ofiarnie sami rzucili się do udzielania pomocy Węgrom oddając
krew, robiąc to, co można było w tym biednym kraju, w 1956
roku. Nacisk społeczny był tak duży, że władze komunistyczne
musiały udostępnić samoloty do transportu darów – powiedział
Prezydent RP.
Osią wystawy są archiwalne zdjęcia ukazujące zbiórkę i transport
polskich darów oraz grafiki Pétera Serediuka - artysty polskiego
pochodzenia, który jako dwunastolatek ze swoim ojcem Polakiem doświadczył Powstania w Budapeszcie. Można przeczytać wspomnienia osób zaangażowanych w pomoc dla Węgrów,
wiersz Zbigniewa Herberta „Węgrom” i obejrzeć kronikę filmową
„Braciom Węgrom” z 1956 roku (licencja Filmoteki Narodowej).
Ściany Instytutu dekorują również repliki transparentów używanych w polskich miastach podczas manifestacji solidarności z
walczącymi Węgrami.
- Dla nas jest niezwykle ważne, aby tą krwią przypieczętować
to braterstwo, które trwało od lat i podziękować Węgrom za
ich postawę w 1920 roku i 1939 roku, kiedy to – mimo że nie
było to ówczesnemu państwu węgierskiemu na rękę – przepuścili polskich żołnierzy przez Węgry po to, żeby mogli stworzyć
polską armię na Zachodzie – dodał Prezydent Duda.
Wizytę Prezydenta Dudy poprzedziła zbiórka krwi „KREWniacy”.
W tym celu salę kinową Instytutu Polskiego Węgierski Czerwony
Krzyż przekształcił w laboratorium. W 6-godzinnej akcji zorganizowanej wspólnie z Samorządami Narodowości Polskiej III,
XII i XIII dzielnicy Budapesztu wzięło udział 39 dawców, którzy
podarowali prawie 17 litrów krwi. - Tą inicjatywą symbolicznie
nawiązaliśmy do spontanicznej zbiórki krwi dla Węgrów 60 lat
temu, o czym wspomniał Prezydent. Warto dodać, że na Węgry z
Polski trafiło wtedy 800 litrów krwi, a trwałym efektem akcji było
ustanowienie polskiego systemu honorowego krwiodawstwa w
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Zrobiliśmy rewolucję!

wano dla dzieci i młodzieży tego dnia. Dla
bardziej wymagających było malowanie –
odtwarzanie fotografii z rewolucyjnych walk.
Niektóre z prac to na pewno prawdziwe
dzieła sztuki.

Nieco przedrewolucyjnej atmosfery mogli
poczuć uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły
Polskiej i Szkolnego Punktu Konsultacyjnego dzień przed obchodami sześćdziesią- Młodsi mieli okazję wycinać gołąbki pokoju,
tej rocznicy wybuchu Rewolucji węgierskiej serca w narodowych kolorach naszych
1956 roku.
dwóch ojczyzn – Polski i Węgier.
22 października w Domu Polskim na
Kőbányi odbyły się warsztaty plastyczno –
historyczne. Ich tytuł „Robimy rewolucję!”
był nieprzypadkowy. Już dzień później miały
się odbyć polonijne uroczystości poświęcone
właśnie tym wydarzeniom, a ich charakter
miał przypominać wydarzenia sprzed sześćdziesięciu lat. Jednym z najważniejszych
celów, jakie stanęły przed młodymi uczestnikami warsztatów, było przygotowanie rekwizytów na uroczystości.
I tak uczniowie zbijali deseczki i tabliczki by
powstała baza na transparenty. Potem mogli
namalować hasła, z jakimi na demonstracje
w Poznaniu i w Budapeszcie szli robotnicy
i studenci. Nie zabrakło – „Chcemy chleba”,
„Precz z komuną”, „Ruszkik haza” czy po
prostu „Sztrájk!”
Pomalowano również makietę czołgu.
Najpierw w wojskową zieleń, potem doszła
czerwona, radziecka gwiazda, a na końcu
hasło, które tak często można zobaczyć na
zdjęciach z ulic Budapesztu w 1956 roku –
czyli oczywiście "Ruszkik haza!"
Dzięki plastykom, którzy prowadzili warsztaty, to nie jedyne atrakcje, jakie przygoto-

Kto chciał, mógł namalować dowolną pracę
dotyczącą rewolucji 1956 roku, choć tu,
można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z
pewną dowolnością w podejściu do tematu.
Jeden z młodych artystów narysował piękne,
czerwone serce z napisem „Dla Mamy!”.
W wydarzenie mogli się także włączyć ich
rodzice, nauczyciele oraz wszyscy chętni
Polacy i Węgrzy, oddając krew w stacji
krwiodawstwa, którą zaimprowizowali organizatorzy na piętrze Domu Polskiego. Było
to symboliczne nawiązanie do odzewu, jaki
wydarzenia jesieni 1956 roku w Budapeszcie wywołały w Polsce. Polacy spontanicznie zbierali dary i pieniądze oraz oddawali
krew dla powstańców – 60 lat później, na
Kőbányi dorośli pod fachowym okiem lekarzy i pielęgniarek mogli wesprzeć czynem
tę piękną akcję. Kilkunastu Polaków w tym
dniu oddało krew.
Warsztaty odbyły się dzięki organizacji
Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum,
a także Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej,
przy wsparciu Ogólnokrajowego Samorządu
Polskiego.
BV, P. Piętka, fot. H. Hasznos

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY
POLSKĄ SOLIDARNOŚĆ Z WĘGRAMI

Podczas Mszy św. 23 października w Kościele Polskim modliliśmy
się zarówno za Węgrów, jak i Polaków, którzy ponieśli śmierć w 1956
roku. Naród węgierski jest bardzo wdzięczny Polakom, którzy w trudnym okresie nieśli pomoc Węgrom, nie tylko duchową, ale również
materialną, a jej wartość znacznie przekraczała wielkość pomocy
płynącej z całego świata, łącznie z USA, razem wziętej. 26 czerwca
2016 r. przed Kościołem Polskim w Budapeszcie odbyło się odsłonięcie kopijnika upamiętniającego 60. rocznicę wybuchu powstania
w Poznaniu i na Węgrzech. Przed kopijnikiem złożyli wieńce prezes
Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha
- Monika Sagun, oraz przewodnicząca Samorządu Polskiego w X dz.
Budapesztu - Wygocki Richardné i modliliśmy się w intencji pomordowanych i represjonowanych Węgrów i Polaków, dając tym samym
świadectwo solidarności naszych narodów.

Na placu Józefa Bema (Bem József tér) w Budapeszcie 21
października został uroczyście odsłonięty pomnik upamiętniający polską solidarność z Węgrami i pomoc niesioną
podczas powstania 1956 roku. Pomnik stanął obok monumentu generała Józefa Bema - to w tym miejscu w 1956
roku odbyła się demonstracja, która później przerodziła
się w powstanie. Inicjatorem postawienia pomnika jest
miasto stołeczne Budapeszt - jego wiceburmistrz Gábor
Bagdy wraz z chargé d'affaires a.i. Michałem Andrukonisem
dokonali jego odsłonięcia i wygłosili przemówienia. Gábor
Bagdy podkreślił znaczenie owej niezwykłej solidarności
z narodem węgierskim, solidoarności, którą wykazali się
Polacy pomagając walczącemu Budapesztowi. W uroczystości wzięły udział m. in. rzecznik narodowości polskiej
w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Halina Csúcs
Lászlóné, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu
Polskiego dr Ewa Rónay oraz przewodnicząca Stołecznego
samorządu Polskiego dr Dorota Várnai. Zabrzmiał uroczysty śpiew w wykonaniu Chóru św. Kingi. Następnie przy
pomniku złożono symboliczne kwiaty. Inicjatorem powstania pomnika jest warszawski Instytut Węgierski, fundatorem zaś budapeszteński Samorząd Stołeczny. Pomnik
wykonali István Fáskerti i András Szilágyi.

Małgorzata Soboltyński, fot. MS.

red.
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1956-os rendezvények
Óbudán

Rónayné Słaba Ewa, az Országos Lengyel
Önkormányzat elnöke, Jaroslaw Bajaczyk, a
Lengyel Intézet igazgatóhelyettese, Csallóközi Zoltán, Semlyén Zsolt miniszterelnökOktóberben számos rangos rendezvén�- helyettes kabinetfőnöke és Nyitrai Zoltán a
nyel emlékeztek meg az 1956-os poznani XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkorjúniusi tüntetésről és az októberi magyar mányzat elnöke.
forradalomról, amelynek Lengyelország és
Magyarország is idén ünnepli 60. évfordu- A rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, védnöke pedig
lóját.
Bús Balázs, Óbuda polgármestere voltak,
Óbudán október 27-én két fontos rendez- támogatói pedig az Emberi Erőforrávényt is tartottak – egy kerekasztal- sok Minisztériuma és a Fővárosi Lengyel
beszélgetést az ’56-os lengyel-magyar Önkormányzat.
szolidaritásról és egy színházi előadást.
Mindkét rendezvény Wesolowski Korinna, Ugyanaznap este szintén az Óbudai
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Társaskörben remek és teltházas előadást
Önkormányzat elnöke áldozatos szervező- tartottak a Lengyel Szalonban. A „Néhány
utcányi szabadság...” című színdarabot
munkája eredményeképp jött létre.
Pintér Gábor rendezte, főhősei az ’56-ban
„Szolidaritás Óbudán” - Lengyel-magyar Poznańban és Budapesten harcoló gyereszolidaritás 1956-ban és ellenzéki együtt- kek és fiatalok, akik pár napra, „néhány
működés a 80-as években. Ez volt a címe utcányira” szabadok voltak. A szöveget
annak a beszélgetésnek, amelyre az Óbudai dokumentumokból, Zbigniew Herbert és
Társaskörben került sor. A meghívott Wisława Szymborska verseiből, valamint
vendégek Engelmayer Ákos, volt varsói visszaemlékezésekből Trojan Tünde állínagykövet, Pallai Péter, a BBC magyar totta össze, az előadás alatt pedig Szilasi
adásának egykori munkatársa, Buda Géza Alex zongoraművész működött közre.
és Pákh Tibor voltak, a beszélgetést Bába
Iván, a Magyar Köztársaság volt rendkívüli A szerepeket a Wysocki Légió Hagyományés meghatalmazott nagykövete moderálta. őrző Egyesület tagjai vitték színpadra. Aaz
A rendezvényt Adam Lipiński miniszter előadást pedig az Óbuda-Békásmegyeri
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
nyitotta meg.
rendezte.
A résztvevők között jelen volt többek között
Ijjas Anna, fot. Z. Nyitrai
Michał Andrukonis ideiglenes ügyvivő, dr.

FELAVATTÁK A LENGYEL-MAGYAR
SZOLIDARITÁS EMLÉKKÖVÉT
Október 21-én délelőtt 10.00 órakor a Bem József téren köztéri
emlékkő avatásra került sor. Az alkotás az 1956-os lengyel szolidaritásnak és segítségnyújtásnak állít emléket.
Az ünnepélyes avatáson beszédet mondott dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes és Michał Andrukonis ideiglenes
ügyvivő. Az esős idő ellenére is szép számmal megjelent résztvevők között jelen volt dr. Csúcs Lászlóné Halina, parlamenti
szószóló, dr. Rónayné Słaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke, dr. Várnai Dorota, a Fővárosi Lengyel Önkormányzat elnöke, valamint barátok, ismerősök, érdeklődők.
-Lengyelországnak fontos szerepe van az 1956-os eseményekben,
hiszen október 23-án is egy lengyel szimpátiatüntetésre vonultak
ki az egyetemisták a Bem térre, sőt ha még előbbre tekintünk,
a június 28-30. közötti poznani tüntetés volt az, ami erőt adott
a magyaroknak, ami meghozta a változás, a változtatás szelét
– mondta Bagdy Gábor. Hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom idején a lengyelek rendkívüli szolidaritásról tettek tanúbizonyságot, élelmiszer- és gyógyszeradományokkal, valamint
véradással segítették a magyarokat. Ez az áldozat nem egy felesleg, nem egy plusz állami hozzájárulás, hanem egytől egyig az
egyének, a családok nehezen összegyűjtött bevételeiből, munkájának verejtékéből, sőt egyenesen a vérükből nyújtott segítség
volt - tette hozzá a főpolgármester-helyettes.
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Az eseményen a Szent Kinga kórus működött közre Rostetter
Szilveszter vezényletével, a ceremónia végén pedig dr. Bagdy
Gábor és Michał Andrukonis virágokat helyeztek el az emlékkövön. Ezek után a közönség soraiból is elhelyezhették virágaikat
az emlékezők.
Az emlékkövet, amely Fáskerti István szobrászművész és Szilágyi
András építész munkája, a Varsói Magyar Intézet kezdeményezésére Budapest Főváros Önkormányzata állította.
Ijjas Anna, fot. IA.

KRONIKA
A forradalomra emlékeztünk
Miskolcon
Miskolc MJV Önkormányzata 2016. október 23-án egész napos
rendezvény keretében emlékezett meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc kitörésének 60. évfordulójáról. Ennek keretében
koszorúzások voltak napközben a város számos emlékhelyén.
Délelőtt rótták le tiszteletüket a város vezetői, a pártok és a Miskolci
Lengyel Önkormányzat képviselői Romek Strzalkowski emlékoszlopánál. A Himnusz után a 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskola
és a Rónai Ferenc Tagiskola diákjai adtak műsort. A város képviseletében Rostás László főépítész, a Miskolci Lengyel Önkormányzat
nevében Fekete Dénes elnök, Feledy Péter alelnök és Bárcziné Sowa
Halina koszorúzott.
Miskolc központi ünnepsége 17.00 órakor a Petőfi téren vette
kezdetét. Itt 1956. október 26-án 40 ezer ember gyűlt össze és állt
ki a forradalom eszméi mellett. Előttük szavalta el a Nemzeti dalt
Nagy Attila, a Miskolci Nemzeti Színház fiatal művésze. A koszorúzás után a megjelentek gyalog a színházhoz vonultak, ahol előbb
ünnepség volt, amit Madách Imre: Az ember tragédiája című színművének a díszelőadása követett. Ünnepi beszédet Dr. Kriza Ákos
polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondott.
A rendezvényen 15-en vehették át az Önkormányzat által alapított
„Miskolcért, a szabadságért 56” díjat.
Fekete Dénes

Rocznica 1956 r.
w dzielnicy Óbuda

"WSZYSCY WĘGRZY IDĄ RAZEM,
OBIERAMY POLSKĄ DROGĘ"
To hasło mogło być tytułem wykładu dr. Gábora Lagzi
(adiunkta Uniwersytetu Pannon). Wykład ten zorganizowaneło Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne w Érd z
okazji 60. rocznicy rewolucji 1956 roku.
Historyk przedstawił bezpośrednie powiazanie polskiego
„Czerwca i Października” z węgierskim „Październikiem1956”.
Wydarzenia w Budapeszcie poprzedziło czerwcowe powstanie robotnicze w Poznaniu, krwawo stłumione przez wojsko.
Nowo wybrany przywódca polskiej partii Władysław
Gomułka ostro skrytykował system stalinowski.
Na wieść o tych wydarzeniach 22 i 23 października studenci
wyruszyli pod pomnik Bema. Tak więc wydarzenia w Polsce
były bezpośrednim przyczynkiem do wybuchu rewolucji
węgierskiej.

27 października Samorząd Narodowości Polskiej III dzielnicy
Budapesztu zorganizował sympozjum – żywą lekcję historii dla
młodzieży z miejscowych szkół, poświęconą polsko-węgierskiej
solidarności w 1956 roku.
Obrady otworzył przybyły z Polski minister Adam Lipiński, który
tego samego dnia w siedzibie parlamentu odebrał z rąk wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna przyznany mu przez węgierskiego
prezydenta Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Węgier. Moderatorem sympozjum był były ambasador Węgier w Warszawie Iván
Bába, a uczestnikami rozmowy Ákos Engelmayer - były ambasador
Węgier w Warszawie, Péter Pallai - ówczesny współpracownik BBC
oraz naoczni świadkowie rewolucji 1956 roku panowie Géza Buda
i Tibor Pákh. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. Michał
Andrukonis chargé d'affaires a.i. oraz przewodnicząca OSP dr Ewa
Rónay. Patronat honorowy nad sympozjum sprawowali wicepremier Zsolt Semjén i burmistrz III dzielnicy Budapesztu Balázs Bús.
Tego samego dnia po południu SNP III dzielnicy Budapesztu
zaprosił gości do Salonu Polskiego w Társaskör na bardzo udany
i grany przy pełnej sali spektakl pt. „Wolność w skali kilku ulic...”

Słuchacze dowiedzieli się od polonisty, jakiej pomocy udzielili Polacy Węgrom podczas rewolucji. Poza wsparciem
duchowym zbierali pieniądze na żywność, lekarstwa, oddawali krew, a nawet przysyłali materiały budowlane. Po raz
kolejny otrzymaliśmy dowód tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej!
I stało się jasne, że wśród Polaków dłużej żyła pamięć o
wydarzeniach ’56 roku, niż pośród Węgrów. Dla słuchaczy
ciekawostką było informacja, iż w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych węgierscy
„autostopowicze” podróżując po Polsce wiele więcej słyszeli
o węgierskiej rewolucji niż tu, w kraju.
Gábor Lagzi podkreślił, że wydarzenia ’56 roku były ostatnim tak wyraźnym przykładem jedności dwóch narodów,
ale przyjaźń i poczucie wspólnoty pozostało – do czego i
my dokładamy się swoją działalnością, jako stowarzyszenie.
Klára Megyes (tłum. Ewa Sebestyénné Majchrowska)

Zwyczajowo spektakl przygotowała i doboru tekstów dokonała
Tünde Trojan, której muzycznie towarzyszył znakomity węgierski
pianista Alex Szilasi, a wystąpili też członkowie Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego, zaś całość reżyserował Gábor Pintér.
Główną organizatorką sympozjum i spektaklu była przewodnicząca
SNP III dzielnicy Budapesztu Korinna Wesołowski.
red.
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Rok 1956: Poznań i Budapeszt.
Narody dwa, ale droga jedna...
W październiku całe Węgry świętują rocznicę rewolucji 1956 roku. My,
Polacy, w czerwcu obchodziliśmy okrągłą rocznicę wydarzeń w Poznaniu. Poznański Czerwiec był zwiastunem wydarzeń w Budapeszcie. Ale
o Poznańskim Czerwcu i jego wpływie na węgierskie wydarzenia Węgrzy
wiedzą niewiele. Dlatego Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém
zorganizował wykład, którego celem było przybliżenie tych historycznych
faktów, z których Węgrzy dowiedzieliby się, że ich budapeszteńska rewolucja miała swój początek już w czerwcowych wydarzeniach w Poznaniu. Do
wygłoszenia wykładu poprosiliśmy dr. Gábora Lagzi, adjunkta Uniwersytetu Pannonia w Veszprém, urodzonego w Warszawie, mówiącego świetnie
po polsku specjalisty od polskich realiów i historii.
Na wstępie przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego pani
Ewa Rónay i wiceprezydent miasta Veszprém Lajos Némedi uroczyście
powitali zebranych gości.
Dr Gábor Lagzi przygotował dla licznie zebranej publiczności wspaniały
wykład o wydarzeniach czerwca 1956 roku w Poznaniu i ich wpływie na
budapeszteński październik. Tę żywą lekcję historii uświetnił prezentacją
zdjęć i dokumentów z tamtego okresu. Mówił o strajku w zakładach Cegielskiego (wtedy im. Stalina), o pacyfikacji miasta, o roli PZPR w zamieszkach
i o wypowiedziach ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza. Potem
nawiązał do wydarzeń w Budapeszcie, wspominając duchową i materialną
pomoc Polaków dla walczących Węgrów. Na końcu wykładowca podkreślił, że wydarzenia 1956 roku jeszcze raz udowodniły, że naród polski i
węgierski w trudnych dla siebie chwilach może liczyć na wzajemną, bezinteresowną pomoc.

Po wykładzie nikt się nie spieszył do wyjścia, dyskusje o tamtych czasach i
o tym, jaki spadek zostawili narodowi polskiemu i węgierskiemu bohaterzy
tamtych dni, trwały jeszcze długo.

1 listopada Polonia egerska wspólnie z o. Pawłem
Cebulą OFM Conv złożyła wieniec i kwiaty i zapaliła znicze na kwaterze polskiej na cmentarzu Kisasszony, gdzie spoczywają prochy polskich uchodźców
wojennych z czasów II wojny światowej. W 2010
roku kwatera ta przy wsparciu OSP, Ambasady RP i
polskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
została odnowiona i uzyskała oficjalny status polskiej
kwatery wojskowej.

Hanna Kövesdi

(inf. SNP Eger, fot. Łukasz Stańczak)

Na wykład przyszli weterani 1956 roku z Veszprém, osoby już wiekowe, z
nadłamanym zdrowiem i właśnie dlatego było to dla nas wielkim zaszczytem, że wzięli udział w naszym polskim programie. Niektórzy z nich mieli
ze sobą zdjęcia z uroczystości w Poznaniu w 2006 roku, gdzie osobiście
brali udział w organizowanych na tamtą rocznicę programach.

Wystawa „Polacy na Kőbányi” w Senacie
W Warszawie 3 listopada w Senacie została otwarta wystawa
„Polacy na Kőbanyi”. Jest ona poświęcona Polakom, którzy w
latach 20. i 30. XX w. przybyli na Węgry w poszukiwaniu pracy,
a około 15 tys. osiedliło się w X dz. Budapesztu-Kőbánya, gdzie
stworzyli wspólnotę skupioną wokół Kościoła i Domu Polskiego,
które to obiekty zostały wybudowane z inicjatywy ks. W. Danka.
Wystawę, prezentowaną w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, ustanowionego sejmową uchwałą z 19
lutego 2016 r., przygotowały Stowarzyszenie Katolików Polskich
na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna w
Budapeszcie, a stronę graficzną opracował polski grafik mieszkający na Węgrzech Krzysztof Ducki.
„Ta wystawa to kawałek ważnej historii. Przypomina, że Polacy
zawsze dobrze czuli się na Węgrzech” – podkreślił marszałek
Stanisław Karczewski, otwierając w Senacie wystawę. Zdaniem
marszałka Polonia węgierska pracuje wzorowo, swoje obowiązki
wobec niej wykonują wzorowo też węgierskie władze. I za to
właśnie serdecznie podziękował obecnemu na otwarciu wystawy
ambasadorowi Węgier w Polsce Ivanowi Gyurcsikowi.
O poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności Polaków i Węgrów
mówiła przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z
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Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. Jak podkreśliła,
oba narody zawsze łączyło dążenie do wolności, niepodległości
i solidarności, a także wierność Bogu i ojczyźnie.
Prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnárné Sagun
zaznaczyła, że wystawa przypomina historię polskich rodzin,
które znalazły swój dom w Budapeszcie. „Tym ludziom należy
się pamięć, zwłaszcza w takim miejscu, jak Senat”. Jak dodała,
jedna z wystawowych plansz przypomina historię rodziny Miernickich, którzy przyjechali z Myślenic i brali bardzo aktywny
udział w tworzeniu życia polonijnego, a w czasie II wojny światowej, podobnie jak inni Polacy i Węgrzy, otworzyli drzwi swojego
domu dla polskich uchodźców. Na otwarciu wystawy była przedstawicielka tej rodziny p. Krystyna Koziorowska.
Historię Polonii węgierskiej, budowy Kościoła, jak i Domu
Polskiego w skrócie przybliżył ks. Maciej Józefowicz, pierwszy
proboszcz kościoła po zmianach ustrojowych w latach 19891990. Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w lutym 2016 r.
w budapeszteńskim Domu Polskim. Ekspozycja powstała dzięki
pomocy finansowej ze środków polonijnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.
Małgorzata Soboltyński

KRONIKA
Budapeszt: Polska krajem
chrześcijańskim
od 1050 lat
20 października w Budapeszcie Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
im. J. Bema i tamtejszy Oddział POKO zorganizowały konferencję
poświęconą polskiemu chrześcijaństwu.
W tym roku świętujemy 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I, który wg przekazów odbył się w Wielką Sobotę 14
kwietnia 966 roku. Historycy twierdzą, że fakt ten zapoczątkował
powstanie Księstwa Polan, wpłynął na umocnienie tożsamości i
niezależności narodowej oraz procesu chrystianizacji. Przez ponad
tysiąc lat w złych i dobrych czasach wiara użyźniała polską ziemię,
a na korzeniach chrześcijaństwa rodził się nowy naród. Tegoroczne uroczystości to nie tylko odwoływanie się do przeszłości,
ale impuls budzący nadzieję na życie w odrodzonej i umocnionej
wierze. I takie oto właśnie przesłanie za sprawą konferencji skierujemy zarówno do Polaków, jak i Węgrów.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele elit polonijnych i polonofilskich, a wśród nich obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin
Sokołowski, szef gabinetu wicepremiera Węgier Zoltán Csallóközi,
rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Halina Csúcs Lászlóné, przewodnicząca SSP dr Dorota Várnai oraz gość z Austrii.
Konferencja przebiegała pod honorowym i duchowym patronatem
biskupa diecezji segedyńsko-csanádzkiej J.E. ks. László Kiss-Rigó, a
wykłady wygłosili: ks. Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej
Parafii Personalnej na Węgrzech, który konferencję otwierał i
mówił nt. historii i konsekwencji chrztu Mieszka I, prof. István
Kovács historyk, polonista, b. konsul generalny Węgier w Krakowie
wygłosił wykład nt. Kościół katolicki w Polsce i walki wolnościowe
w latach 1863/64, Grzegorz Górny, polski dziennikarz, wydawca,
pisarz wykład nt. Marian Zdziechowski - największy hungarofil II
Rzeczypospolitej, ks. Lajos Bajcsy proboszcz budapeszteńskiego
kościoła p.w. św. Teresy z Lisieux, mówił nt. pamięci pielgrzymek
do Polski oraz o. Paweł Cebula OFM Conv proboszcz z Egeru zaprezentował wykład nt. Kontaktów węgierskich i polskich
katolików w "Új Világ". Konferencję uświetnił znakomity koncert
Angeliki Korszyńskiej Górnej wraz z młodym, ale już profesjonalnym zespołem przybyłych z Polski towarzyszących artystce muzyków. Moderatorem całości był Attila Szalai - polonista, dziennikarz,
emerytowany dyplomata i wieloletni członek PSK im. J.Bema.
Bemowska konferencja zakończyła polonijne obchody 1050-lecia
Chrztu Polski na Węgrzech, a mogła zostać zorganizowana m. in.
dzięki wsparciu pochodzącemu z Senatu RP za pośrednictwem
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
(red.)

SZÖGLIGETI
PROGRAMOK
Október 01-jén a Szádvárért Baráti Kör tartott ünnepséget megalakulása 10. évfordulója alkalmából Szögligeten
a Holló Vendégházban. A megjelenteket Dr. Kovács Lajos
elnök köszöntötte, majd felidézte az eltelt időszak fontosabb eseményeit. Az egyesület 2006 és 2009 között a vár
rendbetételére helyezte a hangsúlyt, meg kellett tisztítani
a cserjéktől, a felesleges fáktól, a sok szeméttől, majd ezt
követte a tervszerű régészeti kutatás, egyes falszakaszok,
illetve műtárgyak helyreállítása. Ez csapatmunka volt! A
legtöbbet az Északerdő Zrt., az Aggteleki Nemzeti Park, a
Miskolci Herman Ottó Múzeum, illetve Szögliget község
Önkormányzata segített. Hogy ez a munka eredményes
volt, ezt bizonyítja a Podmaniczky- és a Kós Károly díj,
illetve a Forster Gyula emlékérem. A vár rendbehozatalát
tovább folytatja a Baráti Kör, ehhez a szervezet igyekszik
minél több pályázati pénzt előteremteni.
Fekete Dénes, a Miskolci Lengyel Önkormányzat elnöke
elmondta, hogy önkormányzatuk évek óta támogatja a
várépítők munkáját. Az egykori szádvári uradalom területére - Derenkre - a XVIII. század elején érkeztek a lengyel
telepesek, akik szorgos munkájukkal hozzájárultak a birtok
és a vadregényes környezet rendbetartásához. Mára már a
vár, illetve az egykori lengyel település is romos, műemlék,
leginkább a szögligetieknek kell ápolni, gondozni emlékét. A jó hangulatot a helyi Pávakör többszöri fellépése
biztosította.
Fekete Dénes

Polsko-węgierskie wyrazy
pamięci
młodym powstańcom
21 października przy tablicy pamięci o węgierskim 1956
roku i polskim 1944 - znajdującej się na ścianie kamienicy
w peszteńskim zaułku Corvina – miejscu mającym szczególne znaczenie w historii Węgier, bo to tu w 1956 roku
rozgrywały się znaczące walki - niedaleko od pomnika
małego powstańca węgierskiego, przy odsłoniętej w ubiegłym roku z inicjatywy Fundacji Gábora Bethlena tablicy
odbyła się uroczystość składania wieńców. Władze dzielnicy reprezentowała pani Sántha Péterné wiceburmistrz
Józsefváros, Fundację Gábora Bethlena jej kurator Attila
Szalai, a Ogólnokrajowy Samorząd Polski wiceprzewodnicząca Małgorzata Soboltyński i dyrektor Urzędu OSP Balázs
Lapis. Świadkami symbolicznej uroczystości byli Polonofile
oraz uczniowie węgierskich szkół.
W czarnym granicie tablicy w językach polskim i węgierskim wyryte słowa przypominają, że za jej sprawą mogą
sobie podać ręce młodzi powstańcy z Warszawy i Budapesztu, którzy chwycili za broń, by podjąć walkę z dwoma
największymi totalitaryzmami XX wieku, brunatnym i
czerwonym. W 1944 roku wycofane z frontu wschodniego
pod stolicą Polski oddziały węgierskie odmówiły wystąpienia wobec powstańcom, co więcej, przekazały im broń,
ubrania i żywność, ranni zostali przyjęci do węgierskich
szpitali polowych. Wielu z nich przeszło na stronę powstańców.
(b.)

Polonia Węgierska
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III EUROPEJSKIE FORUM
MEDIÓW POLONIJNYCH
W dniach 21-23 października w Warszawie i w Pułtusku odbyło
się III Europejskie Forum Mediów Polonijnych. Organizatorem Forum było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
wraz ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska” oraz Europejską
Unią Wspólnot Polonijnych. Forum rozpoczęło się w Senacie
RP. Podczas inauguracji wicemarszałek Senatu RP Maria Koc
podkreśliła wielką rolę mediów polonijnych. Przybyłych przywitali Janina Sagatowska, przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która zwróciła
szczególną uwagę na to, iż media polonijne powinny łączyć, a
nie jątrzyć, że różnice zdań, które czasem pojawiają się w środowiskach polonijnych są czymś naturalnym, nie powinny jednak
blokować dobrych i wartościowych inicjatyw. Środowiska polonijne, a w tym szczególnie media polonijne powinny „zarażać
polskości”. Zaznaczyła również, iż Senat RP uznaje pomoc Polonii za jeden ze swoich priorytetów. Do przedstawicieli mediów
polonijnych zwrócił się również prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, odczytane zostały słowa skierowane do polonijnych dziennikarzy przez Marszałka Senatu RP
Stanisława Karczewskiego. Głos zabrali Teresa Sygarek, prezes
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i Tadeusz Pilat,
prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, organizatorzy
Forum.
W następnych dniach dziennikarze z przeszło 50 redakcji –
wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji – z 22
krajów Europy (Austrii, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech,
Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Węgier oraz z Polski) obradowali w Pułtusku.
Poruszano kwestie niezwykle istotne, np. rolę mediów polonijnych w integracji środowisk polonijnych w poszczególnych
krajach, ale także środowisk polonijnych w całej Europie, wpływ
mediów polonijnych na kształtowanie się wizerunku Polski za
granicą, mówiono o sposobach aktywizowania młodych ludzi
w działalność polonijną, podkreślano wagę zmian, w obliczu
których stoją klasyczne media drukowane. Wspólnie został opracowany Dokument końcowy, który został rozesłany do Senatu
RP, senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, MSZ, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i PAP. Uczestnicy Forum przyjęli następujące wnioski: „1. Konieczna jest
kontynuacja organizowania Forum Mediów Polonijnych przez

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. 2.
Zachodzi potrzeba wspierania finansowego: - portalu integracyjnego MediaPolonijne.net,- portali i prasy drukowanej, zarówno
na Wschodzie, jak i na Zachodzie, - digitalizacji mediów polonijnych. 3. Oczekujemy od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
- zorganizowania szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy polonijnych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkoleń
w zakresie pozyskiwania środków unijnych, - umieszczenie
ekranów multimedialnych prezentujących media polonijne w
Domach Polonii na terenie Polski. 4. Apelujemy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych o umieszczenie na stronach internetowych
polskich placówek dyplomatycznych informacji o mediach polonijnych w danym kraju, o umożliwienie udziału mediów polonijnych w spotkaniach z przedstawicielami władz polskich podczas
ich wizyt zagranicznych oraz o włączanie redaktorów mediów
polonijnych do wizyt studyjnych organizowanych przez MSZ
dla dziennikarzy zagranicznych. 5. Proponujemy zorganizowanie
panelu mediów polonijnych podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy. 6. Zwracamy się o przywrócenie i dofinansowanie
serwisu informacyjnego PAP dla Polonii oraz serwisu depesz
poprzez zintegrowanie go z portalem MediaPolonijne.net”.
III Europejskie Forum Mediów Polonijnych było doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się uwagami o
sytuacji mediów polonijnych w poszczególnych krajach, a także
przyniosło wiele istotnych informacji o życiu Polaków poza
granicami Polski.

Odsłonięcie pomnika Zbigniewa Herberta
W XV dzielnicy Budapesztu 20 października odsłonięty został pomnik polskiego poety
Zbigniewa Herberta. XV dzielnica węgierskiej stolicy postanowiła uczcić 60. rocznicę
powstania 1956 roku ustawieniem na jednym z centralnych placów dzielnicy popiersi
twórców, którzy w swoich wierszach czy książkach poruszali tematykę węgierskiego zrywu.
Zdecydowano, że w ten sposób upamiętnieni zostaną Hannah Arendt i Zbigniew Herbert.
Polski poeta jest autorem napisanego w 1956 roku wiersza "Do Węgrów", który został
odczytany podczas uroczystości odsłonięcia pomników.
W uroczystości wzięły udział władze dzielnicy z burmistrzem László Hajdu, ambasadorowie Stanów Zjednoczonych - Colleen Bell i Francji - Éric Fournier, przedstawicielka
ambasady Niemiec, wiceminister spraw zagranicznych i handlu Csaba Balogh, zastępczyni nadburmistrza Budapesztu Alexandra Szalay-Bobrovniczky. Przemówienie wygłosił
także chargé d'affaires polskiej ambasady Michał Andrukonis, który podkreślał, że w
historii przyjaźni polsko-węgierskiej wydarzenia 1956 roku odgrywają szczególną rolę,
bo udowadniają, że podstawą tej silnej przyjaźni jest wolność.
inf. Ambasada RP w Budapeszcie
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Odpust w Białce Tatrzańskiej
28 października w Białce Tatrzańskiej to dzień odpustu. Z tej
okazji prawie czterdziestoosobowa grupa węgierskiej Polonii
oraz studenci pierwszego roku polonistyki z ELTE i Katolickiego
Uniwersytetu Pétera Pázmánya pojechali w Tatry, żeby z bliska
zapoznać się z tymi żywymi tradycjami i odwiedzić miejsce, z
którego 300 lat temu przybyli na tereny Węgier pierwsi Polacy.
Jako pierwszy punkt wyjazdu edukacyjnego zwiedziliśmy urocze
dawne węgierskie miasteczko Kézsmárk, gdzie jest pochowany
Imre Thököly. Wkrótce dojechaliśmy do Domu Wypoczynkowego Maryna, którego właścicielami są potomkowie jednej z
rodzin, które 300 lat temu przybyły do Derenku. W tym hotelu,
wybudowanym w typowym zakopiańskim stylu, spędziliśmy
następne trzy dni. Goszczono nas wspaniałymi posiłkami, w
dzień odpustu wieczorem grała dla nas góralska kapela, a my
wraz z nimi śpiewaliśmy piosenki, których uczyliśmy się w
czasie podróży.
Sam odpust był niezwykle wzruszający. Kościół naturalnie był
pełny, wszyscy byli uroczyście ubrani w stroje góralskie i śpiewali na dwa głosy. Mszę odprawiało czterech księży, między
innymi ks. Mieczysław Szlaga, przyjechał też z Szögliget ks.
Alajos Takács. Po mszy dookoła kościoła odbyła się procesja.
Następnym punktem programu było otwarcie wystawy „Łączą
nas wspólne korzenie – Twarze i Górale”, którą przywiózł z
Budapeszteńskiego Instytutu Badawczego i Muzeum Polonii
historyk dr Tibor Rémiás i József Virágh (którzy otworzyli
wystawę), a dołączył się do nich emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusz Kamocki. Po południu czekał na
nas jeszcze koncert zespołów „Mali Białcanie” i „Zyngierki Białcańskie”. Maluchy, większe dzieci i młodzież przedstawili nam
kawałek kultury góralskiej, tańczyli, śpiewali, recytowali wiersze.
Było widać, jak można uczyć podtrzymywania tradycji nawet
tych najmłodszych.
Następny dzień spędziliśmy w Zakopanem. Zwiedzaliśmy
kościółki i groby słynnych zakopiańskich postaci na Starym
cmentarzu, pokazano nam też grób najsłynniejszego kuriera
tatrzańskiego. Mimo pochmurnej pogody grupa pojechała
na Gubałówkę i można było pospacerować po Krupówkach.
Niestety słynny kościół w Dębnie był zamknięty, zobaczyliśmy
go tylko z zewnątrz.
Niedziela była niestety już ostatnim dniem wyjazdu, ale też nie
brakowało atrakcji. Po drodze zatrzymaliśmy się w Zakopanem
przy pięknej świątyni Matki Bożej Fatimskiej, podziwialiśmy jej
wnętrze wybudowane bez jednego gwoździa. Ostatnim punktem programu był spacer po żywym skansenie – Chochołowie.
Dziękujemy Stołecznemu Samorządowi Polskiemu, a przede
wszystkim pani Dorocie Várnai za zorganizowanie tak wspaniałej wyprawy, podczas której wiele widzieliśmy i nauczyliśmy
się wielu nowych rzeczy.
Projekt był wspierany przez węgierskie Ministerstwo Zasobów
Ludzkich.
Hanna Hasznos, fot. HH.

Białkai zarándokút
2016. október 27-29. között a Miskolci Lengyel Önkormányzat három napos zarándokúton vett részt Białka Tatrzańskán.
Borsod megyéből még a Sajószentpéteri-, illetve a Szögligeti
Lengyel Önkormányzat utazott ki busszal a búcsúra. Utunk
első napján a lublói várat néztük meg. Az erődítmény a tatárjárás után épült és Árva, Palocsa és Nedec várával együtt védte a
Magyar Királyság északi határát. 1412-ben Zsigmond itt kötötte
azt a szerződést, amelyben 16 szepesi várossal együtt Lublót is
elzálogosította a lengyel királynak. A lengyel kormányzó innen
irányította a szepesi városokat. A vár egyik bástyájában raboskodott Benyovszky Móric, aki később Madagaszkár királya lett.
Az elzálogosított területek 1772-ben kerültek vissza Magyarországhoz. A környék a második világháborúban jelentős károkat
szenvedett, ekkor hagyta el utolsó tulajdonosa, Zamoysky János
lengyel gróf. Ugyan a várban jelenleg már több helyreállított
helyiségben tematikus kiállításokat rendeznek, de az épület
építészetileg még további javításokra szorul.
Pénteken egész napos białkai programunk volt. Délelőtt
misén vettünk részt a Szent Simon és Szent Júdás Tádéra
felszentelt plébánia templomban, amit körmenet követett. A
misét Mieczysław Szlaga káplán lengyelül, Takács Alajos
sajószentpéteri plébános magyarul celebrálta. Kedves momentum volt, amikor a helyiek virággal köszöntötték a 25 éve pappá
szentelt Szlaga atyát. A misét a Művelődési Házban a Budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum szervezésében, „Arcok
- Górálok, Párhuzamok két hazából” című kiállítás megnyitója
követte. A tárlatot Jan Kamocki professzor és Dr. Rémiás Tibor
történész mutatta be a közönségnek Virágh József főmunkatárs
szakszerű tolmácsolásával.
Ebéd után helyi ifjúsági néptánccsoportok fellépésével folytatódott a program. Először a kisebbek, a Zyngierki Białcańskie
együttes lépett fel, őket a nagyok, a Mali Białcanie követte. A
kicsik bájos mosolyukkal, kecses mozgásukkal, a nagyobbak
profizmusukkal kápráztatták el a közönséget. Egy órás műsoruk
után sokáig zengett a taps! Este zenés vacsora volt szálláshelyünkön a Maryna vendégházban, ahol górál zenészek szolgáltatták a
muzsikát. Azért a szünetekben a Fővárosi Lengyel Önkormányzat delegációjával - akik szintén itt voltak elszállásolva - el-elénekeltünk egy-egy magyar nótát, népdalcsokrot is. Mozgalmas
napunkat vidáman, jókedvűen zártuk.
Szombaton délelőtt benéztünk az új helyre költözött Nowy Targi
piacra, amely sokkal kulturáltabb, rendezettebb, mint elődje volt.
Zakopane volt utunk következő állomása, ahol viszonylag jó
légköri viszonyok között gyönyörködhettünk a Gubałówkáról a
szép tájban, majd nagyot sétáltunk a város főutcáján. Ezek után
kellő képpen elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva indultunk
haza.
Fekete Dénes
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Bemowcy odwiedzili Dolny Śląsk
Po czterech dniach pobytu (od 3 do 7 listopada) po
bardzo udanym wyjeździe do Kłodzka i Wrocławia
wróciła do Budapesztu grupa Bemowców. Pierwszym
elementem wyjazdu, który miał charakter edukacyjny, była wizyta w Kłodzku, gdzie zwiedzano zabytki
uroczego dolnośląskiego miasteczka.
Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Wrocławia,
gdzie m.in. podziwiano wspaniałą Panoramę Racławicką. Ogromne wrażenie zrobił na członkach naszego
stowarzyszenia wrocławski Pomnik Ofiar Katyńskich.
W sobotę odbyło się całodzienne, pełne atrakcji zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Miasto jest bogate w
zabytki, ale co najważniejsze, Wrocław w 2016 roku jest
Europejską Stolicą Kultury, dlatego można było zwiedzić wiele takich atrakcji, które normalnie są niedostępne dla oka turysty i dlatego można było zobaczyć
komnaty Pałacu Królewskiego, wejść do reprezentacyjnej auli ratusza, gdzie nad drzwiami jest umieszczony czarny kruk - symbolizujący Mátyása Corvina,
który przez pewien czas panował nad tym miastem, a
także zwiedzić najpiękniejszą barokowa salę wrocławską, czyli Salę Muzyczną Uniwersytetu Wrocławskiego,
gdzie bemowców poproszono o zaśpiewanie piosenki
węgierskiej, a była to: "A csitári hegyek alatt..." Tak się
złożyło, że nie obyło się bez nadzwyczajnego świętowania i polskie "Sto lat" śpiewem zadedykowaliśmy trojgu
solenizantom: urodzinowo Aldonie Héjj, imieninowo
Károlyowi Barsiemu, a Renata i Pál Takácsowie obchodzili szczególną okazję, bo właśnie w hotelu Polonia,
w którym mieszkaliśmy, dokładnie 40 lat wcześniej
zaręczyli się. 30 osobowa grupa członków naszego
stowarzyszenia wróciła do Budapesztu zadowolona i z
nadzieją, że to nie była ostatnia wizyta w tych pięknych
miastach Polski. Realizacja projektu doszła do skutku
dzięki wsparciu EMET-u oraz SNP V i XIII dzielnicy
Budapesztu.
Hanna Hasznos

Via-Gra
w Budapeszcie

Dzięki Samorządowi Polskiemu V dzielnicy Budapesztu 16 października już po raz dziewiąty mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie w
wykonaniu aktorów Teatru Ludowego z Krakowa. Premiera sztuki
niemieckiego dramaturga, aktora teatralnego i reżysera Freda Apke
„Via-Gra” odbyła się 12 lutego tego roku na „Scenie Pod Ratuszem”.
W poprzednich latach ten sam teatr przyjechał do Budapesztu ze
sztukami m.in „Wszystko o związkach”, „Wszystko o mężczyznach”,
„Wszystko o kobietach”.
Naszej polonijnej publiczności najbardziej jednak przypadła do gustu
właśnie ta ostatnia sztuka. Już sam tytuł tej zabawnej tragikomedii
przywodzi na myśl mnóstwo groteskowych skojarzeń. Sztuka pokazuje
relacje starszego mężczyzny Walthera, zajętego głównie pracą i pomnażaniem majątku z dużo młodszą żoną Renate, której mąż zapewnił co
prawda dobrobyt, ale nie jest w stanie zaspokoić jej apetytu na życie. Ta
jednak doskonale sobie radzi. To, czego nie może jej dać mąż Walther,
który nawet zaczyna brać viagrę, zapewnia od wielu lat sąsiad Rolf. I
gdyby nie sprawa wyimaginowanego napadu prawda nie wyszłaby na
jaw, gdyż Waltherowi nigdy nie przyszło do głowy, że jego najbliższy
sąsiad, a co więcej przyjaciel mógł się czegoś takiego dopuścić. Ten
jednak usprawiedliwia się tym, że on pomagał tylko przyjacielowi w
dobrej wierze.
Świetne dialogi, znakomita gra aktorów, wszystko to nie tylko trzyma
w napięciu widownię, ale i sprawia, że raz po raz wybuchają salwy
śmiechu. Nic dziwnego więc, że oklaskom nie było końca.
Reżyserem spektaklu jest Tomasz Obara. Rolę Renate gra Beata Schimscheiner, Walthera – Kajetan Wolniewicz, a sąsiada Rolfa, Piotr Pilitowski.
Przy okazji tego spektaklu warto przybliżyć widzom sylwetkę znakomitego autora sztuki, zwłaszcza że jego związki z Polską są bardzo silne.
Jak już wyżej wspomniałam, jest on nie tylko dramaturgiem, ale aktorem teatralnym i reżyserem, co na pewno pomaga mu przy pisaniu
sztuk, gdyż świetnie rozumie teatr.
Od czasu inscenizacji w 2003 r. „Fausta” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie Fred Apke związał się z Polską. Następnie w
Teatrze „Na Woli” w Warszawie wyreżyserował swoją komedię „Kura
na plecach”, a następnie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie „Odjazd” z
songami skomponowanymi przez Renatę Przemyk.
W 2007 r. napisał i wyreżyserował sztukę o Josephie von Eichendorffie „Pan Baron Przychodzi Boso i Płaci Guzikiem”. Na podstawie jego
„Kury na plecach” Eugeniusz Korin w Teatrze „Bajka” w Warszawie
wyreżyserował przedstawienie „Ucho van Gogha”. Natomiast w Teatrze
„Komedia” w Warszawie w koprodukcji z Teatrem Powszechnym w
Radomiu Apke wyreżyserował tragifarsę małżeńską „Zimy prysznic”.
W 2011 r. w Łodzi wystawiono jego komedię „Letnisko”, a sztuka
„Adonis ma gościa” przetłumaczona została na gwarę śląską. Jej prapremiera w jego reżyserii odbyła się w Teatrze w Chorzowie, a następnie
wystawił ją w Warszawie Teatr „Roma”. W Teatrze „Druga Strefa” w
Warszawie wyreżyserował własny monodram „Dziękuję Tatusiu”.
Wypada nam się zatem cieszyć, że i my w Budapeszcie mieliśmy możliwość obejrzeć jedną ze sztuk tego interesującego dramaturga. A ci,
którzy nie przyszli do Aranytíz mogą tylko żałować, ponieważ na ten
spektakl w Krakowie już bardzo trudno kupić bilety.
Alicja Nagy
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Szent Márton emlékének nyomában Pannonhalmán
és Pozsonyban, győri kitérővel

A pozsonyi vár évszázadokon át jelentős szerepet töltött be a
magyar történelemben - számtalan országgyűlés, fontos megállapodások aláírásának helyszíne volt. Számos király látogatta, a
török időkben a Szent Korona őrzőhelye volt, Szent Erzsébet is
itt született.

A Kormány az idei évet Szent Márton Emlékévnek nyilvánította
- 1700 éve, hogy a pannóniai Savariaban, a mai Szombathelyen
megszületett a világszerte tisztelt toursi Szent Márton. Az évfor- A vár után Pozsony ugyancsak szépen felújított óvárosa követduló alkalmából a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent kezett, majd az út a Szent Márton-dómba, ismertebb nevén a
Adalbert Egyesülete a Nemzeti Együttműködési Alap támogatá- Koronázó Templomba vezetett. A háromhajós, gótikus épületet
sával családos tanulmányi utat szervezett október 29-30. között. többször átépítették, mai méretét Mátyás király idejében nyerte
el, 85 méter magas tornya csúcsát a Szent Korona másolata
A Budapestről indult, nagy busznyi társasághoz Tatabányán díszíti. Szent Márton ereklyéjét a főoltáron lévő ezüstkoporsó
csatlakoztak még útitársak. Az első úticél Pannonhalma volt, a őrzi, korábban a főoltár része volt a csodálatos, ólomból öntött
látogatás az apátsági arborétum gyógynövény kertjével kezdő- „Tours-i Szt. Márton és a koldus“ c. szobor – ma a szentély előtt
dött. Idegenvezető mutatta be a festői fekvésű helyet és ismer- látható. Pozsony legrégebbi templomában 1563. és 1830. között
tette az ott termesztett gyógynövényeket, a bencés szerzetesek 11 magyar királyt és 8 királynét, királynőt koronáztak meg.
tevékenységeit, a levendula lepárlásának folyamatát. Rövid séta Kriptáiban híres emberek nyugszanak, közöttük Pázmány Péter
után a Pannonhalmi Bencés Főapátság Szent Márton hegyen esztergomi prímás, érsek.
felépült, lenyűgöző épületegyüttese következett. Egy újabb
A vezetés után a Szent
idegenvezető mondta el a Szent tiszAdalb er t Eg yesület
teletére 996-ban alapított monostor
cs op or tja különleges
történetét. Bemutatta a román stílusú
esemény részese volt:
altemplomot, kerengőt és a gótikus
lengyel nyelvű szentmisén
Szent Márton-bazilikát. Az apátság az
vehetett részt a helyszínen,
évszázadok során barokk és klasszicista
a Szent Márton-dómban.
stílusú épületrészekkel egészült ki. A
A misét Krzysztof Grzelak
séta a csodálatos, 19. századi könyvatya mutatta be, a csoport
tárteremben zárult, ahol a 400 ezres
tagjai segédkeztek ministgyűjteményben számos könyvritkasárálással, felolvasással és
got őriznek. A közelmúltban restaurált
énekkel. Az atya szentbeés felújított apátság nemzeti emlékhely.
széde az önzetlenségről
Pannonhalma után a győri szálláshelyre,
szólt, Szent Márton példáa Hotel Konferenciába vezetett az út. Az
ját követendő. A mise után
elhelyezkedés után a közeli Nagybolmindenkinek jólesett a
dogasszony-székesegyház megtekinKoliba Kamzik étteremben
tése következett, ahol a magyarok és a
a finom ebéd és egy kis
lengyelek számára is igen becses erekpihenés a hazautazás előtt.
lyét őriznek: a Szent László király fejerekKöszönet illeti meg Molnárné Sagun
lyéjét tartalmazó hermát (mellszobor
Monikát és Takácsné Kalińska
alakú tartót). A vacsorára a szállodába
Katarzynát, hogy egy ilyen változatos,
visszatért csoport győri lengyelekkel
sok új ismeretet adó, szállás és ellátás
bővült ki. Az étkezés után egy séta keretekintetében is kifogástalan utazást
tében ők mutatták be Győr nevezetessészervezett. Köszönet Krzysztof Grzelak
geit. Az este a szállodában a csoport egy
atyának a lelki vezetésért, Stefaniak
éppen 50 és egy éppen 30 éves tagjának
Piotr krakkói történésznek a buszon
felköszöntésével folytatódott.
adott ismertetésekért; a győrieknek
Másnap Pozsonyba indult a busz, ahol Dr.
a kedves fogadtatásért és a szórakozMolnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet
tatásért; a pozsonyiaknak a részletes
igazgatója és az idegenvezető szerepét
vezetésen túl azért is, hogy általuk a
vállaló Staudt Mihály, pozsonyi szobrászmai Pozsony, az ott élők életébe is belerestaurátor művész fogadta a társaságot.
pillanthatott a társaság; és nem utolsó
Az első látnivaló az Árpád-házi Szent
sorban az utazást támogató Nemzeti Együttműködési Alapnak!
Erzsébet-templom, másnéven Kék-templom volt, Lechner Ödön
Sárközi Edit
munkája, a magyar szecesszió egyik legszebb példája. A templomot Szent Erzsébetnek szentelték fel, de Erzsébet királyné (Sissi)
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásából valósult meg.
szimbolikus mauzóleumaként is szolgál.
A vezetés a Pozsonyi Várban folytatódott. A város jelképének
számító, impozáns vár helyén már a honfoglalás előtt erődítmény állt, a magyarok 902 óta birtokolták a várhegyet. IV. Béla
építtetett itt először kővárat, Luxemburgi Zsigmond 1430 körül
gótikus stílusban kezdte meg átalakítását, 1552-ben reneszánsz
átépítésen esett át, később barokk elemekkel bővült. 1811-ben
leégett, a megmaradt épületrészek sokáig kaszárnyaként szolgáltak. Felújítása és rekonstrukciója nemrégiben fejeződött be, teljes
szépségében pompázik, jelenleg a Szlovák Nemzeti Múzeumnak,
állami szerveknek és kulturális rendezvényeknek ad helyet.
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Budapeszt:
polonijna uroczystość
Wszystkich Świętych

Występ Chóru św. Kingi

1 listopada - w dniu Wszystkich Świętych - proboszcz
Polskiej Parafii Personalnej na
Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr i ks. Lajos Bajcsy,
proboszcz budapeszteńskiego
kościoła p.w. św. Teresy z
Lisieux sprawowali mszę
świętą na polskiej kwaterze
peszteńskiego cmentarza
Rákoskeresztúr.

nika Chór św. Kingi
wystąpił w kościele
pod wezwaniem św.
Elżbiety w Kartal.
Parafia ta otrzymała
od kardynała Stanisława Dziwisza relikwię
papieża Jana Pawła II.
Z tej okazji umieszczono w oknie witraż
z postacią Papieża. Tamtejszy chór zaśpiewał ulubioną
pieśń Jana Pawła II: „Barkę”. Parafianie bardzo wierzą w
świętość Papieża, bo np. Sylwia, która cierpi na zwyrodnienie kręgosłupa po ucałowaniu relikwii poczuła się
lepiej. Obok kościoła znajduje się Park Drogi Krzyżowej,
w którym można zobaczyć pięknie wyrzeźbioną postać
Papieża i króla Władysława - patrona naszej Polonii. Ks.
proboszcz w homilii podkreślił świętość Papieża i wartość
przyjaźni polsko - węgierskiej. Popularność i umiłowanie
św. Papieża na Węgrzech jest duże, bo już w 6 parafiach
na Węgrzech są relikwie Jana Pawła II. Nam było bardzo
miło śpiewać pieśni o Papieżu, a parafianie przyjęli nas
bardzo ciepło.

Obok Polonii z naszej parafii, przedstawicieli organizacji polonijnych, obecni byli:
chargé d'affaires polskiej
Ambasady Michał Andrukonis,
rzecznik narodowości polskiej
w węgierskim Zgromadzeniu
Narodowym dr Halina Csúcs,
przewodniczące OSP dr Ewa
Rónay i SSP dr Dorota Várnai.
(b.)

Jesień w Polonii Novej

Henryk Wieniawski Egyetemi
Hegedűverseny Győrben
W dniu 6 paździerOktóber 27 és 30 között megrendezésre került az Országos Egyetemi
Henryk Wieniawski Hegedűverseny Győrben. Az eseményt Győr
Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, az Országos Lengyel Önkormányzat és a
Széchenyi István Egyetem rendezte.
A hegedűversenyre a Varga Tibor
Zeneművészeti Intézet koncerttermében, a gálakoncert eredményhirdetésére a győri zsinagógában került sor
október 29-én. A koncert fővédnökei
Hercegh Anita, Áder János magyar
államfő és Agata Kornhauser, Andrzej Duda lengyel államfő felesége
voltak.
Ijjas Anna

Asia Priszler
Parafii, stowarzyszeń, szkół
polskich, a przede wszystkim węgierska Polonia, ta
całkiem młoda i ta starsza.
Narodowemu czytaniu
towarzyszyła wystawa “Sienkiewiczowska powieść w światowym
komiksie” oraz rozstrzygnięcie pierwszej edycji Amatorskiego
Konkurs Filmów Krótkometrażowych „ĄGRIN”, pod hasłem
“SIENKIEWICZ – ALTERNATYWnie(?)”.

Jesienią 2016 roku rozpoczęliśmy nowy projekt "Węgry dla
początkujących". Skierowany jest on głównie do nowoprzybyłych (ale i starszych stażem) na Węgry Polaków, zarówno tych,
którzy osiedlili się tu na stałe, jak i tych, którzy są tu tymczasowo.
Wielu z nich nie zna jeszcze języka węgierskiego, mają więc
ograniczone kontakty z kulturą węgierską, a jednak chcieliby
wiedzieć więcej o Węgrzech. Stąd pomysł zainicjowania spotkań,
które pomogą poszerzyć wiedzę, lepiej zrozumieć duszę węgier- Natomiast 9 października odbyła się już szósta edycja Gry Miejską i fenimen sympatii między naszymi narodami. Planujemy skiej: „W labiryncie umysłu H.S.”. Jak co roku, tak i tym razem
bloki tematyczne: obyczaj, tradycja
licznie zgromadzeni uczestnicy
(warsztaty taneczne, kulinarne, świąmusieli wykonać szereg ciekawych –
teczne zwyczaje), pikantne momenty
czasami trudnych – zadań, aby rozwiwęgierskiej historii, ten straszny język
kłać tajemnicę Henryka Sienkiewicza.
węgierski, kultura przez duże i małe K
Gra miejska, która jest projektem
i oczywiście wyjazdy do szczególnie
skierowanym zarówno do Polaków,
interesujących miejsc.
jak i Węgrów, ma wiele walorów
edukacyjnych i integracyjnych, a do
Projekt ma za zadanie nie tylko
tego jakie emocje! Organizatorami
dostarczyć wiedzy o Węgrzech, ale
były Samorząd Narodowości Polskiej
przede wszystkim stać się forum
II dzielnicy Budapesztu i Stowarzyspotkań, wymiany doświadczeń i
szenie Polonia Nova.
nawiązywania kontaktów między
rozsianymi po Węgrzech Polakami.
18 września odbył się PIKNIK i
PODCHODY HISTORYCZNE,
Pierwsze spotkanie zostało zorganizoktórych motywem przewodnim
wane we wrześniu br. i był to wyjazd edukacyjny w rejon Pogórza było przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”
Balatońskiego. Odwiedziliśmy Tihany oraz przepiękną dolinę oraz wydarzenie historyczne, jakim było przyjęcie przez Węgry
Nivegy; poznaliśmy historię regionu i specyfikę win balatoń- polskich uchodźców wojennych w 1939 roku. Jak w tradycyjnych
skich i regionalnej kuchni. Jak to często na Węgrzech bywa – nie podchodach, drużyny udały się do lasu, by wykonać tam szereg
zabrakło także wątków polskich i słowiańskich.
zadań (odpowiednich zarówna dla dużych, jak i małych), które
przybliżyły historię relacji polsko-węgierskich, ale także były
Z okazji ogłoszenia bieżącego roku Rokiem Henryka Sienkiewi- sprawdzianem kreatywności, zwinności i solidarności. Orgacza Stowarzyszenie Polonia Nova 8 i 9 października zrealizowało nizatorami były Samorząd Narodowości Polskiej II dzielnicy
specjalny PROJEKT „LATARNIK”, poświęcony życiu i twór- Budapesztu i Stowarzyszenie Polonia Nova.
czości polskiego pisarza. W pierwszej części wzięliśmy udział
w tegorocznej edycji narodowego czytania „Quo vadis”. Byli z
inf. Polonia Nova
nami polscy dyplomaci, przedstawicieli polskich instytucji kulturalnych na Węgrzech, członkowie polskich samorządów, Polskiej
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CO BĘDZIE
CO
BĘDZIE?

• W dniu 2 grudnia o godz. 16.00 SSP w
siedzibie PSK im. J. Bema w Budapeszcie
organizuje pierwsze spotkanie Polsko-Węgierskiego Klubu Młodzieżowego, w programie
m.in. gotowanie pierogów.
• W dniach 1-2 grudnia 2016 r. Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech organizuje
wyjazd do Krakowa. Uczniowie wezmą udział
w 74. Konkursie Szopek Krakowskich.

• W dniu 18 grudnia SNP w Szentendre w
miejscowym kościele św. Jana Chrzciciela
organizuje polskojęzyczną mszę świętą, a po
niej w Sali katechetycznej spotkanie opłatkowe
i kolędowanie.
• W dniu 18 grudnia SNP IV dzielnicy
Budapesztu o godz. 15.00 zaprasza do swojej
siedziby na mszę adwentową.
• W dniu 20 grudnia o godz. 13.00 w budapeszteńskim Domu Polskim Stowarzyszenie
Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha wraz z
Polską Plebanią Personalną organizują spotkanie opłatkowe dla polonijnych seniorów.

• W dniu 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia w Kościele Polskim w Budapeszcie o
• W dniach 2- 3 grudnia 2016 r. w Ogólnokra- godz. 24.00 odbędzie się msza pasterska.
jowej Szkole Polskiej na Węgrzech odbędą się
• W dniu 25 grudnia w Boże Narodzenie w
egzaminy ECL-u.
Kościele Polskim w Budapeszcie msze polskojęzyczne sprawowane będą o godz. 10.30 i
• Na dzień 3 grudnia na 10.00 zaplanowano 18.00.
plenarne posiedzenie OSP, o godz. 13.00 odbędzie się także spotkanie z wyborcami oraz
• W dniu 26 grudnia w Kościele Polskim w
Forum Polonii.
Budapeszcie msza święta polskojęzyczna spra• W dniu 3 grudnia w PSK im. J. Bema odbę- wowana będzie o godz. 10.30.
dzie się spotkanie ze św. Mikołajem.
• W dniu 31 grudnia o godz. 17.00 w budapeszteńskim Kościele Polskim odbędzie się
• W dniu 4 grudnia w Kościele Polskim odbę- nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne za
dzie się msza z udziałem dzieci, a następnie stary rok i prośba
o błogosławieństwo na
SKP pw. św. Wojciecha zaprasza dzieci do nadchodzący nowy rok
2017.
Domu Polskiego na spotkanie ze św. Mikołajem.
• Przez cały grudzień w Domu Polskim w
można oglądać wystawę malar• W dniu 6 grudnia o godz. 14.00 SNP IV Budapeszcie
stwa Olgi Géczy. Organizatorem wystawy jest
dzielnicy Budapesztu organizuje spotkanie ze Oddział
POKO (Óhegy 11), a projekt zrealizośw. Mikołajem.
wano w ramach Roku Węgierskiego w Polsce.
• W dniu 9 grudnia SNP w Egerze w Domu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
Kultury im. Béli Bartakovicsa zaprasza na
zmiany dokonywane w w/w programach.
spektakl Teatru LIS(z) pt. „Z krzyku załamanego odlewa się dzwon...” (Haranggá jajdu(b.)
lunk) – wspomnienie o 1956 roku w Polsce i
na Węgrzech.

MI LESZ?

• W dniu 9 grudnia o godz. 18.00 w stołówce
Volanu w Nyíregyháza tamtejszy Samorząd
Polski i „Sto Lat” TPWP organizują spotka- • December 2-án Budapesten, a Bem J. LKE
nie opłatkowe, które świątecznie wzbogacą székházában tartják az első lengyel-magyar
występy uczniowie Szkoły Muzycznej z ifjúsági klubot (az FLÖ szervezésében). A
Rzeszowa, kapela podwórkowa Wysoczanie i programban többek között pierogi (lengyel
Chór Dalárda z Nyíregyháza.
húsos derelye) készítés is szerepel.
• W dniu 10 grudnia SNP w Szentendre wraz • 2016. december 1-2. között krakkói kiránz innymi miejscowymi samorządami narodo- dulást szervez a Magyarországi Lengyel Nyelvwościowymi w Muzeum Ferenczy organizuje oktató Iskola. Az iskola tanulói a 74. krakkói
spotkanie poświęcone zwyczajom bożonaro- szopka (betlehemes építmény) kiállításon és
dzeniowym.
versenyen vesznek részt.
• W dniu 10 grudnia o godz. 15.00 do Domu
Kultury im. B. Kondora (1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 8) SNP XVIII dzielnicy
Budapesztu zaprasza na kiermasz świąteczny
połączony ze spotkaniem świątecznym. W
programie przewidziano m.in. występy
różnych polskich i węgierskich zespołów oraz
chórów, wspólne kolędowanie i atrakcje dla
dzieci.
• W dniu 11 grudnia SSP i PSK im. J. Bema
organizują w Budapeszcie polonijne spotkanie
opłatkowe.

• 2016. december 2-3-án ECL vizsgáztatás lesz
a Magyarországi Lengyel Nyelvoktató Iskolában.
• December 3-án ülésezik az OLÖ. A Közgyűlés után, várhatóan 13.00 órától Közmeghallgatást és Lengyel Fórumot tartunk, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
• December 3-án a Bem J. LKE-be látogat a
Mikulás.

• December 9-én a nyíregyházi Volán ebédlőjében 18.00 órai kezdettel karácsonyi
ostyatörési ünnepséget szervez a helyi LNÖ
és a „Sto Lat” LMBT, melynek ünnepélyességét a rzeszówi zeneiskola növendékeinek, a
Wysoczanie együttes és a nyíregyházi Dalárda
kórus fellépése növeli.
• December 10-én a Ferenczy Múzeumban
a karácsonyi szokásoknak szentelt találkozót
szervez a szentendrei LNÖ a többi nemzetiségi
önkormányzattal karöltve.
• December 10-én a Kondor B. Közösségi
Házban (1181 Budapest, Kondor Béla sétány
8.) 15.00 órától ünnepi vásárral egybekötött
ünnepi találkozóra vár szeretettel minden
érdeklődőt a Budapest XVIII. kerületi LNÖ.
A programtervezet szerint (többek között)
fellépnek lengyel és magyar együttesek illetve
kórusok, lesz közös kolendálás és a gyermekek
sem fognak unatkozni.
• December 11-én polóniai ostyatörési ünnepséget szervez a FLÖ és a Bem J. LKE.
• December 13-án a budapesti Lengyel Templomban 17.00 órai kezdettel fatimei ájtatosság
lesz.
• December 15-én hagyományos adventi találkozó lesz a Budapest III. kerületi LNÖ illetve a
helybéli szlovák és német nemzetiségi önkormányzatok szervezésében. Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház 1039 Csobánka tér 5. A
programtervezet szerint többek között fellép a
polóniai Szent Kinga kórus.
• 2016. december 17-én a magyarországi
Lengyel Iskolában 12.00 órai kezdettel karácsonyi ünnepséget tartanak.
• December 18-án a szentendrei Keresztelő
Szent Jánosról elnevezett templomban a helybéli LNÖ szervezésében lengyel nyelvű szentmise lesz, amit a katekézisteremben ostyatörési
ünnepség és kolendálás követ.
• December 18-án a Budapest IV. kerületi
LNÖ székházában 15.00 órai kezdettel adventi
mise lesz, amelyre a szervező mindenkit szeretettel vár.
• December 20-án a budapesti Lengyel
Házban 13.00 órakor ostyatörési ünnepség lesz
a polónia idős tagjai részére, melyet a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesülete a Lengyel Perszonális Plébániával
közösen szervez.
• December 24-én, karácsony szenteste a
budapesti Lengyel Temlomban 24.00 órakor
éjféli mise lesz.
• December 25-én, Krisztus születésnapján a
budapesti Lengyel Templomban 10.30-kor és
18.00 órakor tartanak lengyel nyelvű szentmisét.
• December 26-án a budapesti Lengyel Templomban 10.30-kor lesz lengyel nyelvű szentmise.

• December 31-én a budapesti Lengyel Temp• December 4-én a Lengyel Templomban lomban 17.00 órakor kezdődik az óévi hálaadó
gyermekmise lesz, ezt követően pedig a Szent és az újévköszöntő, áldást kérő istentisztelet.
• W dniu 13 grudnia o godz. godz. 17.00 Adalbert LKE a Lengyel Házban várja a gyerodbędzie się nabożeństwo fatimskie w Kościele mekeket, ahol találkozhatnak a Mikulással.
• A budapesti Lengyel Házban egész decemPolskim w Budapeszcie.
berben látogatható Géczy Olga festőművésznő
• December 6-án 14.00 órától lehet találkozni kiállítása, amelyet az LKK Óhegy utcai rész• W dniu 15 grudnia SNP III dzielnicy Buda- a Mikulással Újpesten, a helybéli LNÖ szerve- lege (Óhegy u. 11.) a lengyelországi magyar év
pesztu wraz z samorządami narodowości zésében.
keretében szervezett.
słowackiej i niemieckiej organizuje tradycyjne spotkanie adwentowe. Miejsce: Békás- • December 9-én az egri Bartakovics Béla
(b.)
megyeri Közösségi Ház 1039 Csobánka tér 5. Közösségi Házban a LIS(z) Színház a „Z
W programie m.in. przewidziano występ polo- krzyku załamanego odlewa się dzwon...”
nijnego chóru św. Kingi.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialno(„Haranggá jajdulunk”) című előadásával
ści za zmiany dokonywane w w/w prograemlékezik meg az 1956-os lengyelországi és
• W dniu 17 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 magyarországi eseményekről. Az egri LNÖ
mach.
w Szkole Polskiej na Węgrzech odbędzie się szeretettel vár minden érdeklődőt!
spotkanie wigilijne.
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Pasowanie na ucznia

centralny organ oświatowej władzy nadzorczej. Zasługi KEN
są niewątpliwe i do dzisiaj mają wpływ na system szkolnictwa.
Na przestrzeni wieków zmieniało się podejście do kształcenia
młodych pokoleń, a zwłaszcza dziewcząt, zmieniał się materiał
nauczania, ale jednak przekazywanie zdobytej przez starsze
pokolenie wiedzy było od zawsze rzeczą niesłychanie ważną.
Głównym działaczem KEN był ksiądz Hugo Kołłątaj. Zgromadzona wokół niego grupa uczonych i artystów opracowała
trzystopniowy model szkół podstawowych, średnich i wyższych.
Powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które wydało 27
podręczników wprowadzających polską terminologię w takich
dziedzinach jak fizyka, matematyka, chemia, logika, gramatyka. Warto zaznaczyć, że aż do roku 1780 język polski nie był
osobnym przedmiotem nauczania - stał się nim dopiero dzięki
pracom Komisji Edukacji Narodowej. A w naszej szkole właśnie
język polski jest przecież podstawowym i najważniejszym przedmiotem.

15 października 2016 roku najmłodsze pokolenie uczniów Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech zostało pasowane na
ucznia. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Budapeszcie w Domu
Polskim. Po słowie wstępnym wygłoszonym przez dyrektor
szkoły, panią Annę Lang, nastąpił turniej wiedzy, który poprowadziła Anna Petrovics. Jak przystało na prawdziwych rycerzy
młodzi pretendenci do miana „Ucznia Szkoły Polskiej” wykazali
się znajomością języka polskiego i wiedzą o Polsce. Uczniowie
recytowali wiersze, śpiewali piosenki, odpowiadali na pytania.
Grupa z Pécsu: Kornelia Kubasiak, Iza Pietras, Vivien Varga-Kovács i Zita Wéber zaśpiewała wesoło „Jesteśmy jagódki,
czarne jagódki” i piosenkę ludową „Krakowiaczek jeden miał
koników siedem”, a Kornelia i Iza dodatkowo recytowały wiersze: Kornelia: „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego, a Iza
„Abecadło z pieca spadło” Juliana Tuwima. Ponadto wystąpili
pierwszoklasiści z Budapesztu i Csór.
Z podręczników gramatyki i historii wydanych przez TowarzyZacne jury, w którego skład wchodziło grono pedagogów, a stwo uczyli się praktycznie wszyscy najwybitniejsi pisarze i poeci
także zebrani na sali rodzice, krewni i znajomi - wyrażało swój XIX w. – jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Bolesław Prus
aplauz, wołając z podziwem: „Owszem, owszem, tak, tak, tak!” czy Henryk Sienkiewicz. Miejmy nadzieję, że na podręcznikach
Rodzicom i dziadkom łezka kręciła się w oku, kiedy maluchy napisanych przez nauczycielki naszej szkoły Anię Lang, Basię
składały ślubowanie, i kiedy z zapałem deklamowały „Katechizm Virágh, Anię Petrowicz i Alinę Papiewską będą się kształcić
wybitne osobistości kolejnych stuleci. Kończę swoim ulubiopolskiego dziecka” Władysława Bełzy:
nym cytatem z Juliusza Słowackiego, bo jako nauczycielka języ— Kto ty jesteś? — Polak mały. — Jaki znak twój?— Orzeł biały. — ków uważam to za jedno z najważniejszych zadań: Chodzi mi
Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. — W jakim kraju? — W o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa: A
polskiej ziemi. — Czem ta ziemia? — Mą Ojczyzną. — Czem czasem był jak piorun jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń
zdobyta? — Krwią i blizną. — Czy ją kochasz? — Kocham szcze- stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny
jak aniołów mowa... Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.
rze. — A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
Już jako pełnoprawni uczniowie otrzymali dyplomy poświadczające przysługujące im miano „Ucznia Szkoły Polskiej”, a także Stanisław Konarski: (...) Niech mądrych książek bawi cię czytaupominki w postaci ciekawych polskich książek. Na zakończenie nie, gdyż w każdym będą pomocne ci stanie, czy senatorem żyć
uroczystości panie nauczycielki przedstawiły dzieciom „Bajkę” będziesz w pokoju, czy wodzem w boju. Wszystkich tych nauk
Henryka Sienkiewicza, wykorzystując marionetki wykonane powinno być celem, Byś się poczciwym stał obywatelem, do
przez grupę uczniów z Kaposváru pod kierunkiem pani Liliany czego daję lat dwadzieścia życia czasu nabycia...
Zajáczné.
Alina Tóka, fot. H. Haszos
Data pasowania nie była przypadkowa, bo 14 października od
roku 1972 obchodzony jest jako
Dzień Nauczyciela, a od 1982 jako
Dzień Edukacji Narodowej, dla
upamiętnienia faktu, że właśnie
prawie 250 lat temu, 14 października 1773 roku, na wniosek króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
powstała Komisja Edukacji Narodowej, o pełnej nazwie Komisja
nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej
Dozór Mająca – było to pierwsze w
Polsce, a także i w Europie dzisiejsze Kuratorium Oświaty, czyli

Uczniowie
w InstytuciePolskim

W dniu 23 października w Instytucie Polskim delegacja uczniów Ogólnokrajowej
Szkoły Polskiej na Węgrzech wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej 60. rocznicy wybuchu Rewolucji 56 roku oraz pomocy Polaków udzielonej Węgrom. Tym samym miała okazję spotkać się i porozmawiać z honorowym
gościem wystawy - Prezydentem RP panem Andrzejem Dudą.
AL, fot. A.R.-G.
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WYPRAWA DO WROCŁAWIA
I POZNANIA.
WYCIECZKA I WARSZTATY
W dniu 24 października uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły
Polskiej wyruszyli do Wrocławia na warsztaty, których celem
było pogłębienie wiedzy o Polsce, doskonalenie języka polskiego
oraz nawiązanie przyjaźni z młodzieżą z Polski. Wszystko w
ramach obchodów 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę
oraz 60. rocznicy Powstania Poznańskiego i Węgierskiego.
Młodzież naszej szkoły
poznała miejsca związane z tymi wydarzeniami.

pochowana jest Dąbrówka. Mogliśmy przeczytać na płycie, że
leży tu Dąbrówka, żona księcia Mieszka I.
Po obiedzie trasą piastowską udaliśmy się do Wielkopolskiego
Parku Etnograficznego. Na wyspę lednicką przeprawiliśmy się
promem, by zwiedzić Pomnik Historii Mieszka I i Bolesława
Chrobrego. Ostrów był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych pierwszych Piastów. Mieszko wzniósł
kamienną budowlę złożoną z kilku części: świątyni, palatium
oraz baptysterium. Pod koniec lat 80 XX w. w obrębie ruin
odsłonięto misy basenów chrzcielnych. Są to pozostałości grodu
Piastów.

W kwietniu, kiedy prawdopodobnie Mieszko I został
ochrzczony, w tym miejscu odbywały się główne
uroczystości z okazji 1050.
25 października w IV
rocznicy przyjęcia chrztu.
Liceum im. S. ŻeromBudowle przykryte są
skiego nasza młodzież
metalowym dachem w
rozpoczęła regularne
celu zabezpieczenia. Zobazajęcia tj. brała udział w
czyliśmy wiatrak, który jest
lekcjach jęz. polskiego,
charakterystyczny dla tej
historii, wiedzy o społeczęści Polski i skansen wsi
czeństwie.
wielkopolskiej. Po drugiej
stronie jeziora dotarliśmy
Bardzo miłym akcenna pola lednickie. Tam
tem była lekcja historii,
stanęliśmy w bramie z
której temat brzmiał:
Rybą, przez którą Papież
Wspólna historia obu
Jan Paweł II wprowadził
narodów, od ich powstamłodzież w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa. I tu co roku w
nia. Nasi uczniowie interpretowali te same fakty z punktu widze- czerwcu odbywają się Dni Młodzieży Europy. Kierował nimi
nia Węgrów, a ich koledzy z punktu widzenia Polaków. Lekcja dominikanin Jan Góra, który zmarł w ubiegłym roku i został tam
zakończyła się wspólnym wnioskiem, że Polak, Węgier dwa pochowany. Niesamowite wrażenie robią dzwony, które zaczybratanki, gdyż przez szereg lat wspólnie walczyli, w myśl hasła: nają bić po przejściu przez bramę Ryby. Dziś jest to miejsce pielZa naszą i waszą wolność.
grzymkowe dla młodzieży Europy.
Nasi uczniowie wykazali się wielką aktywnością na lekcji wiedzy Nazajutrz zwiedziliśmy stolicę Wielkopolski. Była okazja przejść
o społeczeństwie. Jej temat „Państwo - jego obywatele i naród” korytarzami po Zamku, który był wybudowany dla cesarza
okazał się wprost wymarzony dla naszych uczniów, udowadniali pruskiego. W jego podziemiach zwiedziliśmy muzeum Powstaoni bowiem, jacy są dumni z tego, że znają kulturę obu narodów. nia-Czerwiec 1956 r. Na fotografiach można było zobaczyć
Ale byli wśród nas uczniowie, którzy są Węgrami, i ci wykazywali, prezydenta Węgier, który przyjechał na uroczystości obchodów
jak wzbogaca ich znajomość języka polskiego i jak bardzo lubią Powstania w czerwcu tego roku. Byliśmy też pod pomnikiem
Polaków (m.in. za ich gościnność).
Solidarności i tablicą poświęconą 13-letniemu R. StrzałkowZajęcia popołudniowe okazały się też bardzo atrakcyjne. Ucznio- skiemu. Pod pomnikiem Czerwiec 56 r. zapaliliśmy znicze. Na
wie z liceum zaprosili naszą młodzież na rynek, gdzie mogliśmy rynku obejrzeliśmy o godz.12.00 koziołki nad zegarem ratusza.
podziwiać piękny gotycki ratusz i krasnale przy kamienicy Jasia Na tym też rynku wysłuchaliśmy historii o wydarzeniach, które
miały miejsce 23 października 1956 r. w Budapeszcie, Győr i
i Małgosi.
Mosonmagyaróvár. Jednocześnie na dużym ekranie można było
Obie grupy zwiedziły Panoramę Racławicką i zachwyciły się obejrzeć fragmenty tej rewolucji, a potem wypadki czerwcowe
pięknym gmachem Muzeum Narodowego. Następnie zapaliły w Poznaniu. Wystawa została otwarta w dniu 23 października.
znicze pod pomnikiem Powstańców Węgierskich na placu Bema. Na zakończenie obejrzeliśmy Zamek na Wzgórzu Przemysława.
Pomnik ten powstał z okazji 50-lecia wybuchu Rewolucji na
Węgrzech, zaś na Akademiku Politechniki (w tym roku) odsło- Dla młodzieży była to piękna lekcja historii. Oczywiście, patronem miasta Poznań jest św. Wojciech. Poznaniacy bardzo czczą
nięto tablicę: Wrocławianie-Węgrom.
świętego i od kościoła św. Wojciecha aż do pomnika SolidarPrzewodnik pokazał nam starówkę, Ostrów Tumski, katedrę oraz ności w barwnym korowodzie przechodzą do Zamku po to, by
krasnale, które zjawiają się niespodziewanie i w różnej postaci Rajcy mogli odebrać klucze do miasta od Prezydenta i potem
- ku zadowoleniu nas wszystkich. Stwierdziliśmy, że Wrocław, rządzić miastem w tym dniu, czyli 11 listopada. Legendy zwiąstolica Dolnego Śląska, zasługuje bez wątpienia na miano Euro- zane z miastami są barwne i choćby tylko dla nich warto było
tu przyjechać.
pejskiej Stolicy Kultury.
Po tylu wspaniałych doznaniach udaliśmy się do Gniezna - Uważam, że takie warsztaty to dobra inwestycja. Dziękuję bardzo
pierwszej stolicy Polski. W Archikatedrze młodzież podziwiała organizatorom, w imieniu uczestników, za pomysł, zdobycie
trumnę z relikwiami św. Wojciecha umieszczoną pod baldachi- środków finansowych i realizację jakże ciekawych warsztatów.
mem w prezbiterium i słynne drzwi z XII w. Niestety są teraz w
W imieniu młodzieży
konserwacji, ale replikę można było obejrzeć pod pomnikiem
pierwszego króla Polski B. Chrobrego. Była też okazja przypoAsia Priszler, fot. E. Modrzejewska
mnienia o Zjeździe Gnieźnieńskim z 1000 r. W podziemiach

Polonia Węgierska
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CZYM SKORUPKA...
„POLSKIE DOBRE MANIERY
POMAGAJĄ MI
W KONTAKTACH Z LUDŹMI” –rozmowa z Zoltánem Pappem,
absolwentem Polskiej Szkoły
na Węgrzech
W jakich latach uczył się Pan w Szkole Polskiej? Jak wspomina
Pan tamten okres?

dziadek nauczył mnie i moją siostrę Weronikę wielu polskich
piosenek i dużo opowiadał o historii Polski. Babcia starała się,
byśmy dużo podróżowali po Polsce i mieli iście polskie maniery.
Myślę, że ten mój trochę polski styl zachowania, polskie dobre
maniery pomagają mi w kontaktach z ludźmi. Poza tym lubię
polskie dania i kilka z nich, takie jak bigos czy pierogi potrafię nawet sam przygotować. W młodszych latach często wraz z
siostrą braliśmy udział w imprezach polonijnych w Veszprém,
kultywując zarazem polskie tradycje. W domu w wigilię łamiemy
się opłatkiem i jemy postne dania. W czasie ważnych polskich
świąt narodowych mój węgierski tata wywiesza przed domem
polską flagę, by zaakcentować, że te uroczystości są dla całej
rodziny bardzo ważne. Tak było i teraz, 11 listopada, podczas
polskiego Święta Niepodległości.
Czym chciałby się Pan zajmować się w przyszłości?

W Szkole Polskiej uczyłem się dość długo, od 3 klasy szkoły Po skończeniu edukacji technicznej, chciałbym jeszcze studiopodstawowej do 11 klasy szkoły średniej, kiedy to zdałem egza- wać polonistykę lub etnografię na ELTE w Budapeszcie. Moja
min maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
siostra Weronika, pracująca obecnie w Ambasadzie Polskiej w
Budapeszcie, jest bardzo dobrym przykładem tego, że znajoZ tamtego okresu pozostały mi miłe
mość języka polskiego po pierwsze daje
wspomnienia, a wiele wtedy zawartych
duże możliwości dobrego zatrudnienia, po
przyjaźni żyje do dziś. Bardzo lubiłem też
drugie, bardzo pomaga w przyswajaniu
panie nauczycielki: panią Danusię (Wykę,
kolejnych języków.
Zömbikné), Agnieszkę Majtner, Ewę
Modrzejewską i Lucynę Światłoń-Szabados.
Czy według Pana dwujęzyczność to raczej
Na lekcjach zawsze panowała miła, przydar czy pewnego rodzaju ciężar? Jaki był
jazna atmosfera i oprócz materiału, który
Pana sposób na dwujęzyczność?
trzeba było zrealizować, był zawsze czas na
W naturze człowieka jest chyba pewna
pogawędkę, co szczególnie lubiliśmy.
tendencja do wybierania łatwiejszej,
Czy Szkołą Polska miała jakiś wpływ na
wygodniejszej drogi. Ja przynajmniej
Pana życie?
bardzo często, gdy mama mówiła do mnie
po polsku, wolałem odpowiadać jej po
Z wielką radością jeździliśmy wtedy na
węgiersku, bo było to bardziej spontaniczne
obozy polonijne do Borgaty, a potem do
i bez wysiłku. Lubiłem słuchać polskich
Gdańska i chyba wtedy właśnie na obozach
bajek i je oglądać, ale opowiadać ich treść
w Polsce bardzo mocno poczułem, jak
wolałem po węgiersku, bo było to dla mnie
jestem dumny z mojej polskości.
bardziej naturalne.
W pewnym okresie na obozy te mogliśmy
zapraszać również naszych węgierskich
przyjaciół.
Imponowało mi, że ja byłem ich tłumaczem, potrafiłem pomóc im przy zakupach,
zamawianiu dań w restauracji czy innych
kontaktach z Polakami. Byłem również
dumny z tego, że moja druga ojczyzna tak
bardzo się wszystkim podobała.
Jakie znaczenie w Pańskim życiu ma polska
kultura?
Chyba coraz większe, w miarę jak uświadamiam sobie moja przynależność również do
tego narodu.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych
sukcesów podczas studiów.
(red.)

Zawsze chcę być na bieżąco, chcę wiedzieć, co
dzieje się w Polsce. Ważne są dla mnie informacje o mojej drugiej ojczyźnie, szczególnie
interesuje mnie historia, geografia i architektura.

Zapraszamy wszystkich absolwentów
Szkoły Polskiej do podzielenia się z
Czytelnikami naszego miesięcznika
swoimi wspomnieniami z czasów
szkolnych.

W jaki sposób w Pańskiej rodzinie kultywowane były polskie tradycje?

Wystarczy napisać na adres mailowy:

Bardzo często jeździliśmy do dziadków w
Polsce. Nawet gdy zjawialiśmy się tam po
Bożym Narodzeniu nie obyło się bez śpiewania kolęd. Mój śp.
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Dopiero teraz, będąc dorosłym człowiekiem, czuję jaką wartością jest dla mnie
język polski i nie chcę znajomości języka
polskiego zaprzepaścić. Widzę teraz, jak
ważna była dla mnie Szkoła Polska. Podejmuję wysiłki, by mówić jak najwięcej po
polsku i, jak wspomniałem, planuję studia
na polonistyce. „Co się odwlecze, to nie uciecze” mówi stare przysłowie. Myślę, że moje
plany związane z językiem polskim są tego
najlepszym przykładem.

Polonia Węgierska

polweg@polonia.hu

Serdecznie zapraszamy!

WIEŚCI PARLAMENTARNE
ZGROMADZENIE NARODOWE WĘGIER

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy – gdzie Węgry były
24 października 2016 r.
gościem honorowym – podstawowym
tematem – co pozwalam sobie szczególnie
dr Halina Csúcs Lászlóné,
podkreślić - były problemy tożsamości i interzecznik narodowości polskiej gracji w Europie Środkowo – Wschodniej.
Byłam świadkiem wizyty Pana László Kövéra
w Polsce, który w Przemyślu powiedział:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
„Pomnik węgierskiego husara i polskiego ułana
Czuję się niezwykle zaszczycona, że jako jest symbolem wspólnoty losów, wspólnych
parlamentarny rzecznik polskiej mniejszo- walk, przyjaźni, solidarności”.
ści na Węgrzech mogę zwrócić się
dzisiaj do Pań i Panów Posłów w
tak wyjątkowej chwili, w 60. rocznicę Rewolucji Węgierskiej 56
roku, którą, a to dzięki inicjatywie
marszałków naszych parlamentów, panów László Kövéra i Marka
Kuchcińskiego, możemy świętować
w Roku Polsko-Węgierskiej Solidarności.
W lutym tego roku posłowie
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Zgromadzenia Narodowego
Węgier jednogłośnie uchwalili rok
2016 Rokiem Solidarności Polsko
– Węgierskiej, co stało się niewątpliwie niezwykle ważnym ogniwem spajającym
kontakty obu naszych krajów.
Decyzją tą składamy hołd bohaterom wydarzeń poznańskich i węgierskiego października.
W 1956 roku poznańskie i budapeszteńskie
ulice stały się początkiem długiej i żmudnej
drogi powrotu naszych krajów do demokratycznej Europy.
Rok ’56 symbolizuje dążenia obu narodów
do wolności i niepodległości, co w dzisiejszych czasach ponownie nabiera znaczenia i
umacnia wspólnotę Polaków i Węgrów oraz
zbliża dążenia do realizacji wspólnych interesów, wszak nasze kraje pragną, aby tak trudno
zdobyta wolność i równość pozwoliła zająć
nam należne miejsce wśród narodów Europy.
Rok Solidarności Polsko – Węgierskiej przypomina nam tak ważne wartości, jak wolność
i solidarność między naszymi narodami, te
wartości, za które jesteśmy gotowi zapłacić
najwyższą cenę.
Wolność, przyjaźń, solidarność to słowa
kluczowe, kiedy mówimy o powiązaniach
polsko – węgierskich. Aby je zrozumieć,
musimy wiedzieć, że wartości te zobowiązują
nas do wzajemnego szacunku, pielęgnowania
i przekazywania ich następnym pokoleniom.
Dzięki wspólnym programom Roku Solidarności byliśmy i jesteśmy świadkami wielu
wydarzeń i uroczystości, które dalej wzmacniają podstawy trwałej przyjaźni między
Polakami i Węgrami, a także ukazują niepowtarzalne duchowe i kulturowe wartości
obydwu narodów.

sát és közös érdekeit. Ma mindkét ország arra
törekszik, hogy a megszerzett szabadsággal és
egyenlőséggel a legmegfelelőbb helyet foglalja
el Európa népei között. A Magyar – Lengyel
Szolidaritás Éve a szabadságról és népeink
összefogásáról szól. Azokról a tiszta, vitathatatlan értékekről szól, amelyekért készek vagyunk
a legnagyobb árat fizetni.
A szabadság, a barátság, a szolidaritás, kulcsszavak a magyar – lengyel kapcsolatokban.
Mibenlétének megértéséhez tudnunk kell,
hogy mindez közös értékünk, amely kötelez
minket a kölcsönös tiszteletre és arra, hogy
okosan ápoljuk azt, és átadjuk az utánunk
következő nemzedékeknek.
Az összefogás eredményeként számos közös
eseménynek és rendezvénynek lehettünk
részesei és tanúi, amelyek a lengyelek és
magyarok között meglévő szilárd alapokat
tovább erősítették. Lehetőséget teremtettek
arra, hogy a két nép megmutassa szellemi
értékeit és kultúrájának egyedi, megismételhetetlen sajátosságát.
A szolidaritás évében került megrendezésre
a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó, ahol több
ezer magyar fiatal elmélyültebb kapcsolatba
kerülhetett a fogadó ország – Lengyelország –
kultúrájával, lelkiségével, szokásaival.

Wczoraj godnie obchodziliśmy 60. rocznicę węgierskiej rewolucji. Obok Węgrów w
uroczystościach wzięli udział żyjący tu Polacy,
reprezentowane były tutejsze organizacje
polonijne, licznie przybyłe delegacje z Polski, A krakkói világtalálkozón az ifjúság bátor és
a także polskie organizacje cywilne, obecnych felelős szerepvállalásában bebizonyosodott,
było wielu moich rodaków, a wspólne obchody hogy Lengyelország nem csak a jelenben,
dały wyraz wspólnoty losu i solidarności łączą- hanem a jövőben is a világra nyitott, befogadó
cej nasze narody. Z radością pragnę powie- társadalom.
dzieć, że wszyscy ludzie - zarówno młodzi,
jak i starsi, bez względu na przynależność A Krynicai Nemzetközi Gazdasági Fórumon,
polityczną – mogli doświadczyć wspaniałego - ahol Magyarország volt a díszvendég – a partnerség és szolidaritás, az identitás és integráció
poczucia wspólnoty i przyjaźni.
alapvető kérdésként merült fel Közép-KeletKorzystając z okazji pragnę podziękować obu Európa vonatkozásában. Tanúja lehettem
Panom Marszałkom oraz Posłom Sejmu RP i Kövér László házelnök úr lengyelországi látoZgromadzenia Narodowego Węgier, że Rok gatásának. Szívemből szólóan fogalmazott
Solidarności Polsko – Węgierskiej dał nam Przemyslben, amikor az mondta:
możliwość oddania hołdu bohaterom i uczcze"A magyar huszár és a lengyel ulánus szobra a
nia należytej im pamięci.
magyar-lengyel sorsközösségtudatnak, fegyverbarátságnak, szolidaritásnak kíván emléket
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt ház,
állítani".

kedves Képviselőtársaim!

Megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok
ma Önökhöz az 1956-os magyar forradalom
60. évfordulója alkalmából, mely évfordulót
Kövér László házelnök úr és Marek Kuchciński
Szejm elnök úr kezdeményezésére a Magyar –
Lengyel Szolidaritás Évében ünnepeljük.
Felemelő pillanata volt a két nemzet összefogásának, amikor februárban mind a lengyel
szejm, mind a magyar parlament egyhangúan megszavazta, hogy 2016. a szolidaritás
éve legyen. Ezzel a döntéssel fejet hajtunk a
poznani június és a magyar október hősei
előtt. 1956-ban a poznani és budapesti utcákon
elindult országaink hosszadalmas visszatérése
a demokratikus Európába.

Méltón ünnepelte a két nemzet a magyar
forradalom 60. évfordulóját. Az ünnepségsorozaton részt vettek a Magyarországon élő
lengyelek és szervezeteik, a népes lengyel
küldöttségek, de számos lengyel civil szervezet és sok honfitársam is. A közös ünneplés, a
közös múlt megelevenítése az összetartozást,
a sorsközösséget, és a szolidaritást jelképezte.
Összegzésként elmondhatom, hogy minden
ember – fiatal, idős, politikai hovatartozástól
függetlenül – megtapasztalhatta az összefogás,
a barátság, lelkesítő és felemelő érzését.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak mind a két házelnök
úrnak, a mag yar
W Roku Solidarności odbyły się w Krakowie
országg yűlés és a
Światowe Dni Młodzieży, podczas których
lengyel szejm képvisekilka tysięcy młodych Węgrów miało możliwość dogłębnego poznania kultury, ducho- ’56 a két nép, szabadság és függetlenség utáni lőinek, hogy a Magyar
wości i zwyczajów Polaków. Odważna i vágyát szimbolizálja, ami ismét jelentőséget – Lengyel Szolidaritás
odpowiedzialna postawa młodzieży pokazała, kaphat nemzeteink történetében azzal, hogy Évével adózhatunk
że Polacy to społeczność otwarta na świat i to újólag megerősíti a két nemzet együvé tartozá- hőseink emlékének.
nie tylko dziś i teraz, ale również w przyszłości.

További híreket itt olvashatnak: https://www.facebook.com/lengyelszoszolo/
Polonia Węgierska
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INSTYTUT BADAWCZY ZAPRASZA
Niewidziana ręka rynku

W moim dzisiejszym felietonie będzie trochę ekonomicznie, politycznie i trochę życiowo.
Trochę śmieszno, trochę straszno. Jeśli się ma umiarkowane poglądy, to wiadomo – nie
zawsze wolna ręka rynku spełnia swoją rolę, czasami przydaje się interwencja państwa (szczególnie tego, w którym się aktualnie mieszka).
Są jednak takie chwile w naszym życiu, kiedy niezbyt przyjazne człowiekowi rzeczy dotykają
nas osobiście. Nie jakieś trybunały, nie helikoptery za grube miliardy dolarów, nie referenda,
tylko proste, przyziemne sprawy.
Czwartek po południu. Około siedemnastej godziny dokładnie. Koleżanka dziennikarka,
pisarka jednocześnie, przyleciała spotkać się z czytelnikami w Budapeszcie. Oczywiście
na zaproszenie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. I oczywiście ja jako dbający o
zachowanie polskiej tradycji gościnności na obczyźnie, a ponadto chcąc mieć pewność, że
autorka dotrze o czasie na spotkanie, pojechałem po nią do hotelu. Na miejscu zadzwoniłem
do najlepszej Żony, aby zamówiła nam taksówkę – taką, żebym mógł zapłacić kartą i dostał
fakturę. Oczywiście wybór padł na największe przedsiębiorstwo taksówkowe w tym ponad
dwumilionowym mieście. Firma, której nie będę tu wymieniał z nazwy, sama chwali się, że
jest główną.
To miała być prosta trasa, z okolic Király utca do centrum Újbudy, do kawiarni Gdańsk, gdzie
miało się odbyć nasze spotkanie. No właśnie...
Zamówienie przyjęte. Siadamy w hotelowym lobby i opowiadam gościowi z Warszawy, jakie
to życie w pięknym Budapeszcie jest fajne i wygodne. Jak w sumie niewiele jest różnic między
Warszawą, z której przyjechałem do stolicy Węgier, a właśnie miejscem, w którym obecnie
mieszkam. Mija piętnaście minut i na wyświetlaczu telefonu ukazuje
mi się buzia Żony.
- Kochanie, jednak ja przyjadę po was samochodem.
- Dlaczego?
- Hmmm, zadzwonili z „Głównych taksówek”, że niestety nie są w
stanie w najbliższym, przewidywalnym czasie podstawić żadnego
samochodu...
I jeszcze raz przypominam - opisywane zdarzenie nie ma miejsca
na zabitej dechami wsi bieszczadzkiej w latach siedemdziesiątych
dwudziestego wieku (z całym szacunkiem dla bieszczadzkich wsi). O
nie! To ścisłe centrum jednej z najbardziej turystycznych stolic Unii Europejskiej w XXI wieku.
Na spotkanie zdążyliśmy, udało się, goście zadowoleni. Pisarka również, bo po pierwsze
okazało się, że nawet w Budapeszcie są Polacy, którzy czytają jej książki, a po drugie Budapeszt okazał się pięknym miastem. Tylko gdyby nie te taksówki.
Jaki z tego morał? Kilka. Do tej pory nie korzystałem w Budapeszcie z alternatywnych przewoźników takich jak Uber. No i korzystać przynajmniej na razie nie będę, bo kilka miesięcy
temu po protestach panów taksówkarzy, także tych z głównej firmy taksówkowej, parlament
wprowadził ustawę zabraniającą działalności tego typu firm. Ale zdarzyło mi się kilka razy
jechać Uberem w Warszawie. Ba, kilkadziesiąt razy korzystałem z quazi taksówek, o połowę
tańszych niż najtańsze w Polsce warszawskie taksówki. I co? i nigdy nie miałem problemu.
Ale jak trzeba było to zamawiałem taksówkę. Z licencją.
Jeśli dodam, że taksówka w Budapeszcie w biały dzień kosztuje około euro za kilometr, zrozumiecie, dlaczego mnie jako klienta zdenerwowała ta interwencja rządu i parlamentu. Broni się
monopolu tych, którzy musieli swoje samochody w stolicy przemalować na żółto.
Zdarza się, że interwencja państwa ma sens i jest na użytek zwykłego zjadacza chleba. Tak
na przykład było z wpuszczeniem i pomocą dla czwartego gracza na rynku telefonii komórkowej. Dzięki temu ceny tych usług w Polsce są nieporównywalnie tańsze niż na przykład
na Węgrzech.
Po drugie, chyba niedługo pozostanie naprawdę tylko komunikacja miejska, skądinąd niezła,
ale też nieco za droga dla nieposiadającego miesięcznego biletu.
Po trzecie... Jak nie masz na kogo liczyć, to licz na swoją Żonę...
Piotr Piętka
dyrektor Polskiego Instytutu
Badawczego i Muzeum

Wystawa "Twarze i Górale - równolegle
w dwóch ojczyznach" w Polsce
Derenk. Malownicza miejscowość, przy granicy
węgiersko - słowackiej, od której zaczęło się polskie
osadnictwo na Węgrzech. Prawie 300 lat temu pojawili się w niej pierwsi emigranci z Podhala. Dzisiaj
wieś jest wyludniona, więc o historii węgierskiej
Polonii trzeba informować w inny sposób. Tak też
robi Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, który stworzył wystawę pt. "Twarze i Górale
- równolegle w dwóch ojczyznach", opowiadającą
historię Derenczan. Od końca października fotografie związane z Derenkiem można obejrzeć w Polsce.
Otwarcie wystawy w Białce Tatrzańskiej przypadło
na 28 października, czyli dzień Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Zarówno data, jak
i miejsce, zostały wybrane nie bez powodu. Pod
wezwaniem wspomnianych świętych jest parafia w
Białce, ale był niegdyś kościół w Derenku. Podczas
kilkunastoletniej współpracy Instytutu z parafią z
Białki Tatrzańskiej, rok rocznie węgierska Polonia,
a szczególnie potomkowie Derenczan, specjalnie
przyjeżdżają uczestniczyć w uroczystościach odpustowych. Tak też było w tym roku.
Wyjazd do Polski, w którym uczestniczył przedstawiciel Polskiego
Instytutu Badawczego i Muzeum w
Budapeszcie Józef
Virágh, został zorgan i z ow any pr z e z
Stołeczny Samorząd
Polski. W dniach
25 - 28 października na Podhale
przyjechali m.in.
studenci polonistyki
z budapeszteńskiego
ELTE (Uniwersytetu
Loránda Eötvösa) oraz przedstawiciele węgierskiej
Polonii, żeby odwiedzić tereny, z których wywodzi
się węgierska Polonia. Zwieńczeniem wyjazdu była
wizyta na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, gdzie
Józef Virágh, przybliżył studentom ELTE historię
kurierów polsko-węgierskich, służących w Podziemiu podczas II wojny światowej. Odwiedzono
m.in. groby Wacława Felczaka oraz Jana Marusarza
- dwóch szczególnie zasłużonych kurierów tatrzańskich.
Dodatkowym celem kilkudniowej wizyty Instytutu na Podhalu było uzupełnienie dokumentacji
potrzebnej do stworzenia następnej wystawy - tym
razem poświęconej modlitewnikom z Derenku
oraz z Białki Tatrzańskiej. Planowana wystawa jest
specjalne przygotowywana na rocznicę 300-lecia
polskiego osadnictwa na Węgrzech. Wydarzeniu
będzie towarzyszyć pierwsza międzynarodowa
konferencja poświęcona Derenkowi i jego mieszkańcom.
"Twarze i Górale - równolegle w dwóch ojczyznach"
są zbiorem zdjęć przedstawiających Derenczan oraz
rejony, z których się wywodzili. Wystawa powstała 2
lata temu, w 2015 roku została uzupełniona i w ostatecznej wersji jest prezentowana w Polsce. Do końca
listopada br. można ją obejrzeć w przyparafialnym
domu kultury w Białce Tatrzańskiej, a następnie
zostanie przeniesiona do Bukowiny Tatrzańskiej,
Jurgowa oraz Rzepisk, by na wiosnę zagościć w
Krakowie.
Anna Szczęsnowicz
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DLA DUSZY
KRÓLESTWO NIE Z TEGO ŚWIATA
Piszący te słowa należy do zgromadzenia zakonnego, które swoje
święto tytularne ma w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Każdy z zakonów w Kościele Katolickim ma swoje szczególne
uroczystości, wspominając w ten sposób swego założyciela lub patrona.
Sługa Boży, ks. kard August Hlond, Prymas Polski zakładając Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii w 1932 r., by służyło polskiej emigracji
po całym świecie, zaznaczył w Ustawach, że świętem chrystusowców
będzie Uroczystość Chrystusa Króla, bo mają szerzyć Jego Królestwo
wśród Polonii.
Tegoroczna Uroczystość Chrystusa Króla,
która zawsze wieńczy rok liturgiczny, jest
wyjątkowa, bowiem w ten uroczysty dzień
dopełni się i zakończy Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia, a zarazem w przeddzień tej Uroczystości w Kościele w Polsce
dokona się w Łagiewnikach Jubileuszowy
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Ma
być to konkretny akt wyznawanej wiary, w
którym ma się potwierdzić wybór Chrystusa. Wyrażać ma także wolę i gotowość
uznania jego panowania i poświęcenia Mu
siebie, rodzin, ojczyzny i całego narodu. Ten
akt wypowiedziany będzie na zakończenie
obchodów dwóch jubileuszy. Będzie to akt
modlitwy, w którym miłosierdziu Bożemu
zawierzone zostanie „wszystko, co Polskę
stanowi’, i zarazem będzie aktem odnowienia przymierza, które to naród polski zawarł
z Bogiem 1050 lat temu.
Jezus Chrystus zawsze i wszędzie jest Królem i Panem – być może żadna
z prawd określających treść wiary w Niego nie jest tak wyraźnie i jednoznacznie obecna w Nowym Testamencie. Została ona potwierdzona w
kluczowych momentach Jego ukazania się w ludzkiej postaci. Manifestuje się ona już w czasie pokłonu okazywanego przez Mędrców, a
zwieńczenie osiąga podczas procesu u Piłata. Chrystus jest stale ukazywany przez Ewangelistów, jako Król, chociaż niejednokrotnie czynią to
w formie delikatnej, ukazując, że królestwo Chrystusa nie jest z tego
świata.
Mimo oczywistości królewskiej godności Jezusa Chrystusa, na którą
wskazuje Nowy Testament, w sposób bezpośredni jest ona mało
widoczna w pobożności chrześcijańskiej. Zachodzi poważna trudność

Wystawa obrazów Zsuzsy Stekly
w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie
Polski Parlament rok 2016 ogłosił Rokiem Kultury Węgierskiej. Jest
to związane z prezentacją kultury węgierskiej w Polsce pod różnymi
postaciami, które obejmują m.in. wystawy, filmy, literaturę, teatr,
muzykę.
W te wydarzenia wpisuje się również
otwarcie wystawy, Węgierki - Zsuzsy
Stekly, która „maluje” w emalii, w
Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.
Współpracę polsko-węgierska
między Muzeum a Budapesztem
rozpoczął Samorząd Polski w XVI dz.
Budapesztu już prawie 20 lat temu.
Obecnie współpraca jest kontynuowana przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św.
Wojciecha. Wystawa została otwarta
12 października, a uroczystości przewodniczył ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz Metropolita Krakowski. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie ze względu na technikę, w jakiej obrazy są wykonywane, jak
również ich przesłanie.

w przełożeniu jej na język pobożności i modlitwy. Można pytać, czy
tytuł ten nie budzi jakiegoś lęku powodowanego majestatem tego, który
go nosi, czyli Chrystusa. Wierzącym są bliższe inne Jego tytuły, które w
pewnym sensie są jakoś „na ludzką miarę”.
Mówienie o Jezusie, jako Królu i o naturze Jego królowania zdaje się
nie odpowiadać też duchowi naszych czasów, bardzo wyraźnie naznaczonych poszukiwaniem demokracji i pozostaje obarczone pewną
dwuznacznością. Jednak właśnie w chwili, gdy rodziła się współczesna demokracja, papież Pius XI ustanowił liturgiczne święto Chrystusa
Króla. W grudniu 1925 roku w encyklice „Quas primas”, po omówieniu zagadnień doktrynalnych, stwierdził: „Tak więc, na mocy władzy
apostolskiej ustanawiamy święto naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla.”
Po soborowej reformie liturgicznej uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata obchodzimy na zakończenie roku liturgicznego
jako jego zwieńczenie ukazujące wypełnienie biegu ludzkich
dziejów w poddaniu wszystkiego Chrystusowi Panu. Jest to
zgodne z Nowym Testamentem, który ukazuje Chrystusa jako
Króla, którego królowanie jest faktem w każdym czasie, ale
ostatecznie dopełni się, gdy ukaże się On jako Sędzia każdego
z osobna i jako Sędzia dziejów rozpatrywanych całościowo.
Współczesnemu człowiekowi, który czuje się tak bardzo samowystarczalny i uważa się za pana i władcę wszystkiego, Chrystus
Król wskazuje na podstawową potrzebę łaski w jego życiu. Akt
przyjęcia Go za Króla i Pana w swoim właściwym przesłaniu
zmierza do tego, by to przypomnieć i uczynić zasadą życia
chrześcijańskiego.
Teraz także, na początku trzeciego tysiąclecia, nam żyjącym w
obawie i drżeniu o swoje życie z powodu wojen i rozmaitych
niepokojów, Chrystus Król ukazuje swoje królestwo jako królestwo
pełni życia. On przyszedł na świat, aby człowiek miał życie i miał je w
obfitości. Za pośrednictwem swojego Kościoła obdarowuje człowieka
życiem Bożym oraz broni życia ziemskiego we wszystkich jego formach
i na wszystkich etapach, ukazując jego decydującą wartość i ściśle związaną z nim nadzieję. Do przykazania: „Nie zabijaj” Jezus dodaje bardzo
mocną sankcję: „Kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi.”
Chrześcijańskie ukazywanie w świecie królewskości Chrystusa ma
łączyć się z szacunkiem dla życia oraz jego obroną, wychodząc od uznania świętej więzi życia z Bogiem Stwórcą.
oprac. ks. Krzysztof Grzelak TChr

Pasją artystki Zsuzsy Stekly jest emalia - obrazy z metalu pokryte kolorowymi szkliwami i wypalane w wysokich temperaturach. Jest to bardzo
pracochłonny i wymagający specjalistycznej wiedzy proces zespalania
ze sobą metalu i szkła.
Technika ta była już
znana w czasach
starożytnych np. w
grobowcu Tutenchamona z 1700 r. p.n.e.
znaleziono maski
pośmiertne, biżuterię,
wazy, talerze, kielichy,
przedmioty rytualne
wykonane tą metodą.
Korona Węgierska
króla św. Stefana,
największa świętość
Węgier z około 1000
r., też jest wykonana w emalii tak zwanej przegródkowej. Obecnie ten
rodzaj twórczości artystycznej poszedł w zapomnienie. Pani Zsuzsa jak
wielu artystów, czerpie swe natchnienia z Biblii oraz z otaczającego nas
świata stworzonego przez Boga Stwórcę. Jej obrazy przykuwają wzrok
nawet ludzi niewierzących. Nadmienię, że jej wystawa cieszyła oko
Polonii budapeszteńskiej w 2015 r. w Domu Polskim.
Małgorzata Soboltyński
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NA GRANICY KULTUR
ROZGRZEWAJĄCY
KREM Z CUKINII
W Warszawie dziś spadł śnieg. Za oknem
zimno i wietrznie. Żeby się nieco rozgrzać
zapraszam na pyszny rozgrzewający krem z
cukinii z dużym dodatkiem imbiru.
SKŁADNIKI:
Szklanka bulionu (najlepiej naturalny,
ale ja użyłem kostki rosołowej), dwie
duże cukinie, mała kapusta pekińska,
marchewka, seler, pietruszka, około
5 centymetrowy kawałek świeżego
imbiru, 5-6 ząbków czosnku, sól,
pieprz, mielony kminek, duże opakowanie jogurtu greckiego, łyżka masła
klarowanego.
1. Cukinię, marchewkę, pietruszkę
i seler kroimy w kostkę (nie musi
być zbyt drobna) i całość, najlepiej
w 2-3 porcjach, smażymy na maśle
klarowanym do czasu mocnego
zarumienienia.
2. Kapustę pekińską kroimy
na plastry i również rumienimy na maśle klarowanym. Posypujemy dość
obficie kminkiem (może być
mielony).

MELENGETŐ CUKKINI KRÉM
Varsóban

a minap leesett a hó. Az ablakon túl hideg és
szeles az idő. Meghívom Önöket egy fenséges, melengető,
nagy adag gyömbérrel készített cukkini krémre, hogy egy
kicsit átmelegedhessenek.

3. Warzywa przekładamy do
garnka, zalewamy połową
bulionu, dodajemy posiekany
czosnek i imbir. Dusimy około
40 minut.

Összetevők:
Egy csésze húsleves (a legjobb az igazi húsleves, én
azonban csak leveskockából készítettem), két nagy
cukkini, egy kicsi fej kínai kel, sárgarépa, zeller, petrezselyem, kb. 5 cm-es darab friss gyömbér, 5-6 gerezd
fokhagyma, só, bors, őrölt kömény, nagy pohár görög
joghurt, egy kanál tisztított vaj.

4. Całość miksujemy blenderem do
uzyskania jednolitej konsystencji
kremu.
5. W trakcie miksowania dodajemy jogurt,
sól i pieprz.
6. Jeśli krem wydaje
się zbyt gęsty, dodajemy pozostały
bulion.
7. Kre m p o d a jemy gorąc y
np. z grzanką,
choć zimny też
smakuje wybornie.
Wszystkich fanów cukinii
i nie tylko zapraszamy na
stronę Wujka Jarka na Facebooku, gdzie można znaleźć
wiele ciekawych porad kulinarnych i przepisów nie tylko
na jesienne dni.
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1. A cukkinit, sárgarépát, petrezselymet és zellert
felkockázzuk (nem kell túl apróra), és a keveréket tisztított vajon addig sütjük, míg alaposan meg nem pirul (a legjobb
2-3 részletben).
2. A kínai kelt felkarikázzuk, és szintén tisztított vajon átsütjük.
Jó alaposan megszórjuk köménnyel (lehet őrölt kömény is).
3.

A zöldségeket fazékba tesszük, felöntjük a húsleves felével,
hozzáadjuk az áttört fokhagymát és gyömbért. Kb. 40
percig főzzük.
4. Az egészet addig turmixoljuk, míg egyenletes állagú
krémet nem kapunk.
5. Turmixolás közben hozzáadjuk a joghurtot, a sót
és a borsot.
6. Ha a krém túl sűrűnek tűnik, hozzáadunk a
maradék húslevesléből.
7. A krémet forrón tálaljuk pl. pirított kenyérkockákkal, habár – tetszés szerint – hidegen is fogyasztható.

REFLEKSJE
Żebrak w koronie

Pogrążeni w listopadowej zadumie
wspominamy tych, którzy odeszli,
a w głowach szumią nam zwiędłe
liście i proste epitafium: „Quod tu
es, fui, quod sum, tu eris. Czym ty
jesteś, ja byłem, czym ja jestem, ty
będziesz”.

Wczoraj i dziś to naczynia połączone, dzielą je tylko sekundy,
mgnienia załzawionych oczu.
Podwójna natura świata objawia się podczas jesiennych dni w
całym swoim listopadowym majestacie. Podczas przypominania
dawnych rytuałów, wspominania
tego, co było, a już przebrzmiało,
podczas wizyt w „ogrodach
śmierci”, jak dawniej mówiło się o
cmentarzach.

Koronás koldus

A novemberi befelé figyelésbe
fordulva azokról emlékezünk
meg, akik elmentek, a fejekben
pedig a száraz falevelek zörgése és
az egyszerű sírfelirat szavai visszhangoznak „Quod tu es, fui, quod
sum, tu eris. Aki vagy, voltam, aki
vagyok, leszel”.

A tegnap és a ma egybetartozik, csak pár pillanat, könnyes
szempillák rebbenése választja
el őket. A világ kettős természete az őszi időszak során
leginkább a novemberi kiteljesedésében mutatkozik meg
számunkra, amint a „halál kertjében” (ahogy régen a temetőt
nevezték) tett látogatások alkalmával, az ősi szertartások felidézése közben arra emlékezünk,
ami volt, ami már elmúlt.

Ktoś odchodzi, a ktoś się w tym czasie rodzi. Świętujemy narodziny niepodległej Polski, ale wspominamy także koniec węgier- Van, aki (ami) eltűnik, más pedig éppen akkor születik. Ünneskiego snu o wolności z 1956 roku. Każdy koniec zawiera jednak peljük a független Lengyelország létrejöttét, de eszünkbe jut a
w sobie zalążek czegoś nowego, w porażce czai się nadzieja na szabadság 1956-os magyar álmának a végzete is. Minden befezwycięstwo, wielka radość z niepodległości odzyskanej w 1918 jezés magában foglalja valami újnak a kezdetét is. Az 1918-ban
antycypuje klęskę z roku 1939. To, co jest, jest tym, co zanika, a visszaszerzett függetlenség fölötti nagy öröm már magában
to, co, zanika, zawiera w sobie obietnicę czegoś nowego, właśnie hordozta az 1939-es vereség rémét is. Aminek léte van, elmúlik,
się wykluwającego.
ami pedig elmúlik, csírájában magában foglal valami bimbódzó
újdonságot.
Znany w kulturze od wieku obraz przenikania się przeciwieństw,
doskonale opisuje naszą współczesność, nasze dziś i nasze wczo- Az egymásba átváltó ellentétpárok – amelyeket kultúránk évszáraj, naszą przyszłość i przeszłość. Czyż tekst popularnej w latach zadok óta használ – kiválóan írják le a minket körülvevő valósá80. piosenki napisanej przez Marka Dutkiewicza „Aleją gwiazd”, got, a mát és a tegnapot, a jövőnket és a múltunkat. Vagy Marek
nie oddaje właśnie owej dualnej wizji świata rozdzielonego na Dutkiewicz 80-as évekbeli népszerű énekének a dalszövege, a
dwa obozy?
„Csillagsétány”, nem éppen a két táborra szakadt világ e kettősségét láttatja?
„Jabłko i grzech - tak musi być,
Lőn alma és bűn – így kellett,
Wojna i śmiech zaraz po niej...
Nyomában mosoly és viszály,
Zieleń i brąz, płomień i dym,
Zöld és bronz, láng és füstfelleg,
żebrak i król w koronie...
Koldus és koronás király…
Słońce i grad, po nocy dzień,
światło i mrok, ramię w ramię,
szampan i kac, po życiu sen
I nic się już nie odstanie...”

Napsütést fagy, éjt nap követ,
Fény és árnyék, váll vállvetve
Pezsgőre spicc, életre álom jöhet,
És már semmi sincs elvetve...”

Polacy i Węgrzy, jak chyba żaden naród w Europie Środkowej,
doświadczają owej dwoistości świata, rozerwani między wielkością a kompleksami, doświadczani wielkimi zwycięstwami i
równie wielkimi porażkami. Krucha równowaga między zielenią
i brązem, płomieniem i dymem jest często naruszana, a szala
przechyla się raz w jedną, a potem nagle w drugą stronę. Dlatego
kultura średniowieczna, barokowa i romantyczna osiągnęła w
polskim i węgierskim wydaniu swoje szczyty. Wyrażanie siebie
właśnie poprzez skrajne przeciwieństwa, poprzez dopełnianie
się wykluczających się aspektów rzeczywistości doskonale odpowiada polskiemu i węgierskiemu sposobowi odczuwania świata.
Rozerwanie i sklejanie, opadanie i wznoszenie się, czerń i biel,
radykalizm i niezdecydowanie, żebrak i król w koronie. Ot, po
prostu bzy i kosy, jak u Jacka Malczewskiego. Góra i dół, wojna
postu z karnawałem, „Thanatos” i „Aleja gwiazd” w jednym.

Lengyelek és magyarok úgy tanúsítják a világ e kétarcúságát
Közép-Európában, mint talán egyetlen más nemzet sem, a nagy
példaképek és a kicsinyes komplexusok végletei közé kifeszülve,
világraszóló győzelmek és megsemmisítő vereségek tapasztalatát hordozva. Billenékeny egyensúly az élet zöldje és az elmúlás
bronzszínű csillogása között, amelyet gyakran megzavar láng és
füst, a mérleg nyelve pedig hol erre, hol arra tér ki. Ezért ért fel
a középkori, a barokk és a romantikus kultúra lengyel és magyar
változata a maga magaslataira. Az önkifejezés a szélsőséges ellentétek, a valóság egymást kizáró aspektusainak egymással való kiegészítése révén - mindez szervesen beleillik a lengyel és a magyar
világlátásba. Szétszakadás és összeforradás, alázuhanás és felemelkedés, vörös és fehér, végletesség és bizonytalanság, koldus és koronás király. Orgona és kasza, mint Jacek Malczewski festményén.
Magasság és mélység, háború a böjt és a farsangi mulatozás között,
egylényegűen „Thanatos” és „Csillagsétány”.

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Agnieszka Janiec-Nyitrai
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MIESIĘCZNIK
WĘGIERSKIEJ
A
MAGYARORSZÁGI
LENGYELEK
Pismo Ogólnokrajowego
Samorządu Polskiego
z kwartalnym
dodatkiem GŁOS POLONII

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 2611798 olko@polonia.hu

POLONII
HAVILAPJA

Az Országos Lengyel
Önkormányzat lapja
a GŁOS POLONII
negyedévi mellékletével

Instytucje Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego:
Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Lengyel Közművelődési Központ
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 2611798 olko@polonia.hu

polonia
węgierska

Odpowiedzialny wydawca
Felelős kiadó
az Országos Lengyel
Önkormányzat Hivatala

Redaktor naczelny
Főszerkesztő
dr Agnieszka Janiec-Nyitrai

Szkoła Polska na Węgrzech Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 2612748 szkolpol@polonia.hu
Polski Instytut Badawczy i Muzeum Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 2608023 muzeum@polonia.hu
Inne organizacje i stowarzyszenia:

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie
Wspólnota Polska ze środków
otrzymanych od Kancelarii
Senatu w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą.

Stoleczny Samorzad Polski na Wegrzech Fővárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
1054 Budapeszt, Akademia u 1-3
tel.: +36 1 3321979 flko@t-online.hu
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech Magyarországi „Bem József ” Lengyel Kulturális
Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 34. II. p.
tel.: +36 1 3110216 www.bem.hu bem@bem.hu
Stow. Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

Polski redaktor językowy
Lengyel nyelvi szerkesztő
dr Dorota Várnai

1103 Budapest, Óhegy u. 11.
tel.: +36 1 2626908 adalbert@enternet.hu
Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület
1061 Budapest, Jókai tér 1/2
www.polonianova.hu
biuro@polonianova.hu

Węgierski redaktor językowy
Magyar nyelvi szerkesztő
Papp Zsuzsanna

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

Redaktor graficzny
Grafikai szerkesztő
V4 Consulting Kft.

Polska Parafia Personalna na Węgrzech Lengyel Perszonális Plébánia
1103 Budapest, Óhegy u. 11.
www.parafiabudapeszt.republika.pl plebaniapl@onet.eu

Tłumaczenie
Fordítás
Sutarski Szabolcs

tel.: +36 1 4318413

Redakcja
Szerkesztőség
1102 Budapest, Állomás u. 10.
Telefon: +36 1 2613479
e-mail: polweg@polonia.hu

Ambasada Polska w Budapeszcie Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
www.budapeszt.msz.gov.pl budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Projekt realizowany w każdym
miesiącu ze środków budżetu
centralnego Węgier. Az újság
kiadása Magyarország központi
költségvetésének havi támogatásával készül.

Drukarnia Nyomda
SZINKRON DIGITAL
ISSN: 1417-5924
Edycja online Online kiadás
http://www.polonia.hu/images/lengyelmedia/
poloniawegierska/2016/pw251.pdf

tel.: +36 1 4138200

Referat Konsularny Ambasady RP A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli osztálya
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: + 36 1 413 8208 budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl
Instytut Polski w Budapeszcie Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
tel.: +36 1 3115856 www.polinst.hu info@polinst.hu biblioteka@polinst.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: http://www.mediaklikk.hu/musor/lengyel-nemzetisegi-musor/
Redakcja Polska „Magyar Rádió” zRt. 1800 Budapest, Brody S. u. 3-5.

Na okładce wykorzystano fragmenty obrazu J. W. Baura "Polacy i Węgrzy"

PRENUMERATA - TYLKO 250 FORINTÓW ZA JEDEN NUMER!!!

ELŐFIZETÉS - CSAK 250 FORINT EGY SZÁMRA !!!

Roczna prenumerata miesięcznika „Polonia Węgierska” (12 numerów) i jego kwartalnego dodatku „Głos Polonii” (4 numery) na rok 2016 wynosi dla prenumeratorów:

A „Polonia Węgierska” havilap éves előfizetése (12 szám) és negyedéves melléklete, a „Głos Polonii” (4 szám) 2016. évre:

indywidualnych (po 1 egzemplarzu) – 4.000 forintów/rok

egyéni előfizetőknek (egy példány) – 4.000 Ft/év;

zbiorowych (samorządów, po 5 egzemplarzy) – 20.000 forintów/rok.
Sposoby płatności: przelew na konto.
Przyjmujemy również zamówienia na numery wcześniejsze - można je zgłaszać na
analogicznych warunkach.
Redakcja z wdzięcznością przyjmuje także większe sumy wpłat prenumeraty od osób
oraz instytucji i samorządów, jeżeli ich stan finansowy to umożliwia. Wsparcie finansowe prosimy przekazywać na konto K&H:10400157-00026536-00000004. W rubryce
„Közlemény” prosimy wpisać „Lapkiadás támogatás” (wsparcie dla pisma).
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a közösségi előfizetőknek (önkormányzatok, 5 példányban) – 20.000 Ft/év
Előfizetés módja: banki átutalás.
Vállaljuk a korábbi számokra vonatkozó rendelések teljesítését – azonos feltételek
mellett.
A szerkesztőség hálásan elfogad nagyobb előfizetői összegeket is úgy magánszemélyektől, mint intézményektől, ha ezt pénzügyi helyzetük lehetővé teszi.
A szerkesztőségnek felajánlott pénzügyi támogatást a K&H bankban lévő számlára kérjük utalni: 10400157-00026536-00000004. A „Közlemény” rovatba kérjük
beírni: „Lapkiadás támogatás”.

Fot. H. Hasznos, E. Modrzejewska, L. Ryst Zajáczné, A. Ijjas

KALEJDOSKOP ŻYCIA POLONIJNEGO
NA WĘGRZECH

PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE POLSKIEJ

MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY POLSKIEJ W POZNANIU I WE WROCŁAWIU

SPEKTAKL W DZIELNICY ÓBUDA Z UDZIAŁEM T. TROJAN I A. SZILASIEGO

KALEJDOSKOP ŻYCIA POLONIJNEGO
NA WĘGRZECH

Fot. P. Kusz, T. Wolff, Polonia Nova, D. Fekete. M. Soboltyński

ODPUST W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

JESIENNE ATRAKCJE W POLONII NOVEJ - NARODOWE CZYTANIE I PODCHODY

WYSTAWA "POLACY NA KŐBÁNYI" W SENACIE RP

III FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH - WARSZAWA, PUŁTUSK

