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Posiedzenie  
Polonijnej Rady Konsultacyjnej  

przy Marszałku Senatu
Senat bardzo chce wspierać 
Polonię i Polaków poza granicami 
i budować mosty współpracy 
między Polonią a macierzą – 
zapewnił 30 kwietnia Polonijną 
Radę Konsultacyjną podczas 
posiedzenia w Senacie marszałek 
Stanisław Karczewski. 

Marszałek podkreślił, że zgodnie  
z oczekiwaniami Polonii i Polaków 
poza granicami pieniądze  
na opiekę nad Polonią są wyda-
wane przede wszystkim na eduka-
cję i naukę języka polskiego.

Marszałek zaznaczył, że pieniądze 
na opiekę nad Polonią zostały 
zwiększone w tym roku,  
po raz pierwszy od wielu lat,  
do 100 mln zł. Obiecał, że będzie 
zabiegał, by ta kwota nadal rosła. 
Dodał, że choć środki te wzrosły  
to wnioski, które wpłynęły opie-
wały na kwotę 371 mln zł.  

"Z jednej strony to martwi,  
że Senat nie może odpowiedzieć 
na wszystkie potrzeby naszych 
rodaków poza granicami,  
z drugiej jednak – cieszy,  
bo świadczy o aktywności Polonii" 
– powiedział marszałek. 

Dodał, że Senat otwarty jest  
na współpracę ze wszystkimi 
środowiskami polonijnymi. 
Chodzi o to, by ta współpraca 
służyła naszym rodakom i utrzy-
mywaniu ich więzi z ojczyzną  
– podkreślił.

Posiedzenie Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej rozpoczęło się  
od powołania na nowego członka 
PRK Anny Wawrzyszko, wiceprze-
wodniczącej Związku Polaków 
w Niemczech spod znaku Rodła. 
Zastąpiła ona na tym miejscu 
zmarłego prof. Piotra Małoszew-
skiego.

Senator Artur Warzocha, wice-
przewodniczący Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą podkreślił, że Komisja 
swoją mądrość czerpie z kontak-
tów z Polonią. "To od Was dowia-
dujemy się, jakie macie problemy. 
Staramy się wyciągać wnioski  
z naszej dyskusji" – powiedział. 

Przypomniał jak weryfikowane  
są wnioski o przyznanie pieniędzy 
na opiekę nad Polonią. Zapewnił, 
że Komisja, chociaż w jej skład 
wchodzą politycy, nie podejmuje 
decyzji w oparciu o sympatie poli-
tyczne, tylko kieruje się tym,  
na ile będą to dobrze wydane 
pieniądze i przydatne Polonii  
i Polsce. 

Zapewnił, że komisja podejmie 
współpracę z każdym, pod warun-
kiem, że pieniądze te będą służyły 
polskiej racji stanu. Dodał,  
że komisja także popełnia błędy, 
ale stara się je szybko weryfiko-
wać. 

Szef Kancelarii Senatu, minister 
Jakub Kowalski mówił  
o usprawnieniach w przyjmowa-
niu wniosków na realizację zadań 
w zakresie opieki nad Polonią  
i Polakami za granicą wprowadzo-
nych w 2017 roku – o elektronicz-
nym generatorze wniosków.  

Podkreślił, że prowadzenie naboru 
ofert w całości drogą elektro-
niczną przyspieszyło i uprościło 
całą procedurę. Ponadto harmo-
nogram ich składania został tak 
zaplanowany, że wnioski doty-
czące różnych kierunków działań 
były przyjmowane w różnych 
terminach. Minister podkreślił 
także, że kilkustopniowa ścieżka 
oceny ofert stworzyła szansę,  
że żaden ważny projekt nie 
umknie uwadze. 
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Zapewnił, że w przyszłym roku 
przewidziane zostało wprowadze-
nie kolejnych zmian w funkcjono-
waniu generatora, które ułatwić 
mają rozliczanie dofinansowanych 
ofert. 

Minister podkreślił też, że do mini-
mum, czyli do 3,5 proc. dotacji 
zostały ograniczone wydatki  
na koszty pośrednie projektów 
– na biura i administrację. Dodał, 
że to dotknęło niektóre funda-
cje, które krytykowały to cięcie 
kosztów.

Tadeusz Pilat ze Szwecji pozytyw-
nie ocenił wzrost funduszy  
z 75 milionów złotych w zeszłym 
roku do kwoty ponad  
100 milionów w roku świętowania 
setnej rocznicy odzyskania  
przez Polskę niepodległości. 

Polonijne obchody tej rocznicy 
były także jednym z tematów 
debaty. 

Minister Jakub Kowalski poprosił, 
o informowanie Kancelarii Senatu 
o planowanych wydarzeniach 
rocznicowych organizowanych 
poza granicami.

Adam Gajewski z Australii podkre-
ślił, że elektroniczne przyjmowanie 
ofert rzeczywiście przyspieszyło 
całą procedurę dla organizacji, 
które w Polsce składają wnioski. 
Zgłosił postulat wzbogacenia tego 
narzędzia o moduł przeznaczony 
do zgłaszania pomysłów przez 
organizacje polonijne na świecie 
i ułatwienie im kontaktu z tymi 
działającymi na terenie Polski, 
które w ich imieniu mogłyby 
złożyć oferty w kolejnym roku.     

Członkowie Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej mówili też  
o problemach, z jakimi Polonia  
i Polacy stykają się w ich krajach 
zamieszkania. 

Andżelika Borys mówiła o walce 
w obronie polskich szkół i sztucz-
nemu zaniżaniu liczby uczniów, 

którzy mogą rozpocząć naukę  
w 1 klasie polskiej szkoły  
w Grodnie. Poprosiła o wsparcie  
w sprawie listu przesłanego  
do władz białoruskich przeciwko 
dyskryminowaniu obywateli 
Białorusi polskiego pochodzenia 
podpisanego przez rodziców, 
którzy obawiają się zwolnień  
z pracy z tego powodu.

Mówiono o potrzebie obrony 
dobrego imienia Polski na świecie. 
Anna Wawrzyszko z Niemiec 
postulowała, aby każda organi-
zacja polonijna przynajmniej raz 
w roku przeprowadzała działanie 
mające na celu walkę z wadliwymi 
kodami pamięci, które są zakorze-
nione w społeczeństwach  
w związku z zafałszowaniem 
historii. "Walka o dobre imię 
narodu nie jest związana z poli-
tyką. Myślę, że nie będzie prze-
szkadzało to Polonii na świecie,  
że będziemy mieli obowiązek 
dbać o dobre imię Polski" – 
podkreśliła.

Tomasz Machura z Wielkiej Bryta-
nii wskazał na potrzebę skoordy-
nowania działań w tym zakresie  
i przygotowanie spójnego prze-
kazu, który Polacy mieszkający  
za granicą mogliby wykorzy-
stywać w kontaktach z lokalną 
społecznością.

Podczas posiedzenia mówiono 
także o przygotowaniach  
do V Zjazdu Polonii i Polaków  
z Zagranicy, który odbędzie się  
we wrześniu tego roku, a także  
o ofertach na realizację zadań 
dotyczących setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Polonijna Rada Konsultacyjna 
przy obecnym marszałku Senatu  
została powołana uchwałą Senatu 
na początku lipca 2015 roku. Jej 
zadaniem jest m.in. wyrażanie 
opinii na temat projektów ustaw  
i uchwał związanych z Polonią. 
Członków Rady powołuje i odwo-
łuje marszałek Senatu spośród 

osób reprezentujących organi-
zacje polonijne i polskie z zagra-
nicy; pełnią oni swoją funkcję 
honorowo. Członkowiem Polo-
nijnej Rady Konsultacyjnej przy 
Marszałku Senatu IX Kadencji  
z Węgier jest Halina Csúcs Lász-
lóné. Kadencja Rady trwa jedną 
kadencję Senatu. Marszałek 
zwołuje posiedzenie Rady przy-
najmniej raz w roku i sam prze-
wodniczy jej obradom.

źródło: Senat RP
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Wspomnienie  
o por. Bogumile Sutarskim

Zawsze ze wzruszeniem 
zapraszam rodzinę Konrada 
Sutarskiego na mszę świętą 
poświęconą pamięci por. Bogu-
miła Sutarskiego, ojca znanego 
poety, eseisty i działacza polo-
nijnego. Tym razem, 15 kwiet-
nia, Konrad przybył do siedziby 
Samorządu Narodowości Polskiej 

w Újpeszcie w towarzystwie 
syna – Szabolcsa, a mszę świętą 
odprawił ksiądz proboszcz parafii 
polskiej Krzysztof Grzelak SChr. 
Uczestniczyli w niej również 
seniorka Stowarzyszenia Kultu-
ralnego im. J. Bema H. Novotny, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Legionu Wysockiego E. Nagy oraz 
członkowie rodzin polonijnych.

W 2010 roku, w ogrodzie Samo-
rządu w Újpeszcie młodzież 
szkolna posadziła symboliczny 
Dąb Pamięci poświęcony porucz-
nikowi Bogumiłowi Sutarskiemu, 
bestialsko zamordowanemu  
przez siepaczy komunistycznego 
reżimu stalinowskiego w lasach 
katyńskich.

Pod tym dębem – w kwietniu 
każdego roku – w ramach uroczy-
stości z okazji Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, odprawiana 
jest msza święta, zapalamy znicze  
i składamy kwiaty oraz modlimy 
się w intencji porucznika Sutar-
skiego i wszystkich pomordowa-
nych w Katyniu. W tym roku przy 
Dębie Pamięci Ciszę na skrzyp-
cach zagrał Lajos Bodó.

Na zakończenie spotkania Konrad 
Sutarski przedstawił zebranym 
swoją najnowszą książkę  
– wydany w języku polskim  
i węgierskim „Zarys dziejów Polski 
z węgierskimi powiązaniami”  
– którą następnie zainteresowa-
nym dedykował.

Dziękując wszystkim za przyby-
cie, pięknie podkreślił, że znicze 
pod Dębem Pamięci na pewno 
zapalać będą po nas nasi synowie, 
a potem wnukowie, bo pamięć  
o Katyniu tkwi w naszych sercach  
i niech tak zostanie.

Cześć ich pamięci!
Asia Priszler

Uroczystości  
w Miszkolcu

23 kwietnia w Miszkolcu odbyła 
się uroczystość upamiętniająca 
polskich oficerów zamordowa-
nych w Katyniu i ofiary katastrofy 
smoleńskiej.

Uroczystość – zorganizowana 
przez miejscową Polonię – rozpo-
częła się od uroczystej mszy 
świętej w miejscowym kościele 
minorytów, na ścianie którego 
wmurowana jest tablica upamięt-
niająca ofiary Katynia, Miednoje  
i Charkowa. 

Po mszy pod tablicą – na której 
obok herbów Polski i Węgier 
znajdują się napisy w dwóch 
językach: „Pamięci polskich 
jeńców wojennych bestialsko 
zamordowanych przez sowieckie 
NKWD w miejscach kaźni  
za wschodnią granicą wiosną 
1940 roku” oraz „Az 1940 tavaszán 
a szovjet NKVD által brutális 
kegyetlenséggel meggyilkolt 
lengyel hadifoglyok emlékére”– 
złożono wieńce. 

Na uroczystości obok licznie 
zebranych przedstawicieli Polonii 
obecny był również zastępca 
burmistrza Miszkolca János Kiss, 
Ambasadę RP w Budapeszcie 
reprezentował konsul Marcin 
Sokołowski.

(red.)  
źródło: Ambasada RP



Polonia Węgierska 5Polonia Węgierska 5

kronika

krónika

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Katyni Mészárlás Emléknapja

12 kwietnia przy budańskim 
pomniku katyńskim władze 
Samorządu III dzielnicy Buda-
pesztu – Óbuda-Békásmegyer 
wraz z tamtejszym Samorządem 
Polskim zorganizowały uroczy-
stość wspomnieniową z okazji 
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej – polskiego święta 
obchodzonego co roku  
13 kwietnia, a uchwalonego  
14 listopada 2007 roku przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
oddania hołdu ofiarom zbrodni 
katyńskiej.

W tegorocznej uroczystości obok 
przedstawicieli polskiej dyploma-
cji akredytowanej na Węgrzech  
z ambasadorem RP Jerzym 
Snopkiem, węgierskich parlamen-
tarzystów, władz Óbudy z jej 
burmistrzem Balázsem Búsem, 
przewodniczącej SNP III dzielnicy 
Korinny Wesolowski, udział wzięła 
delegacja partnerskiego Óbudzie 
warszawskiego Bemowa, repre-
zentacje organizacji polonijnych  
i polskich samorządów narodo-
wościowych z przewodniczącymi 
OSP dr Rónayné Słabą Ewą i SSP 
dr Dorotą Várnai oraz proboszcz 
Polskiej Parafii Personalnej  
na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak 
TChr, który wygłosił słowa 
modlitwy. 

Złożono wieńce, kwiaty i zapalono 
znicze. Tego dnia uczczono też 
pamięć Andrzeja Przewoźnika  
b. sekretarza ROPWiM niezapo-
mnianego orędownika polsko–
węgierskiej historii a także 
współinicjatora powstania 
budapeszteńskiego pomnika 
katyńskiego.

Budapeszteński pomnik katyński 
został odsłonięty w 2011 roku 
przez prezydentów Węgier  
i Polski. Obok posadzono dwa 
dęby upamiętniające węgierskie 
ofiary ludobójstwa w Katyniu: 

Aladara Emanuela Korompaya  
i Oskara Rudolfa Kühnela. Tablica 
ku czci A. Przewoźnika powstała  
w 2017 roku. 

Április 12-én a Katyni Mészárlás 
Emléknapján a budai katyni emlék-
műnél megemlékezést szervezett 
a III. kerületi Önkormányzat és  
az ottani Lengyel Önkormányzat.

1943-ban a németek lengyel 
tisztek maradványát rejtő tömeg-
sírokat fedeztek fel az akkori 
Szovjetunió területén – ennek  
az évfordulóján van az emléknap 
is. A Szovjetunió hivatalosan csak 
1990 április 13-án – 50 évvel  
a tömeggyilkosság után – ismerte 
el a mészárlás tényét.
Az idei ünnepségen jelen voltak 
a Magyarországon akkreditált 
lengyel diplomácia képviselői 
– Jerzy Snopek nagykövettel, 
magyar állami képviselők,  
az Óbudai Önkormányzat,  
az ünnepségen részt vett Óbuda 
testvérvárosának – a varsói 
Bemowo-nak a delegációja,  
a polóniai szervezetek és önkor-
mányzatok képviselői  
– dr. Rónayné Słaba Ewa, az OLÖ 
elnöke, dr. Várnai Dorota,  
a FLÖ elnöke, jelen volt a Magyar 
Honvédség és a Történelmi 
„Lengyel Légió” tiszteletbeli dísz-
őrsége, az iskolai ifjúság, Krzysztof 
Grzelak atya, a Lengyel Perszonális 
Plébánia plébánosa – aki  
a megemlékezésen az imát 
mondta. Az ünnepségen koszo-
rúkat és virágokat helyeztek el, 
valamint mécseseket gyújtot-
tak. Megemlékeztek Andrzej 
Przewoźnikról is, aki a ROPWiM 
titkára, a lengyel–magyar történe-
lem felejthetetlen népszerűsítője 
és a katyni emlékmű létrehozásá-
nak a társ kezdeményezője is volt.
A budapesti szobrot 2011-ben 
leplezte le a magyar és a lengyel 
köztársasági elnök. Az emlékmű 

mellett két tölgyet ültettek  
a katyni mészárlás magyar áldo-
zatainak – Korompay Emánuel 
Aladárnak és Kühnel Oszkár 
Rudolfnak – emlékére.  
A. Przewoźnik emléktábláját 2017-
ben alkották meg.

(b.) 
zdj. Barbara Pál
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Pomnik Memento Smoleńsk  
Mementó Szmolenszkért

6 kwietnia, w XXII dzielnicy 
Budapesztu – Budafok odsło-
nięty został pomnik Memento 
Smoleńsk, upamiętniający ofiary 
katastrofy polskiego samolotu 
prezydenckiego pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 roku. 

W uroczystości obok polskiej 
delegacji pod kierownictwem 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego i prezesa PiS-u Jarosława 
Kaczyńskiego wzięli udział 
premier Węgier Viktor Orbán, 
nadburmistrz Budapesztu István 
Tarlós, rzecznik narodowości 
polskiej dr Csúcs Lászlóné Halina, 
przewodnicząca Ogólnokrajo-
wego Samorządu Polskiego  
na Węgrzech dr Rónayné Słaba 
Ewa, przedstawiciele węgierskiej 
Polonii oraz mieszkańcy dzielnicy  
i jej burmistrz Ferenc Karsay. 

Miejsce Pamięci Ofiar Tragedii 
Smoleńskiej poświęcili: pełniący 
posługę kapłańską na Węgrzech 
Polak o. Paweł Cebula OFM Conv  
i pastor Kościoła Reformowanego 
– Węgier Péter Nagy. 

Pomnik stanął z inicjatywy samo-
rządu XXII dzielnicy Budapesztu, 
przy wsparciu rządu węgierskiego. 

Monument znajduje się w parku 
nad brzegiem Dunaju, przy Hajó 
utca, niedaleko od ratusza dziel-
nicy Budafok.

Pomnik autorstwa węgierskiego 
artysty Sándora Gyuli Makoldiego 
składa się z kilku elementów. 
Najważniejszym z nich jest styli-
zowany krzyż, przypominający 
kształtem samolot. Umieszczone 
na nim płaskorzeźby mają powo-
dować, że będzie przypominał 
drzewo, co według słów autora 
pomnika ma być nawiązaniem 
do lasu katyńskiego i smoleńskiej 
brzozy. W kształt drzewa układają 
się też ścieżki z kamieni na kopcu, 

na którego szczycie znajduje się 
krzyż. Jedna ze ścieżek prowadzą-
cych na szczyt kopca wykonana 
jest w części z białych i czerwo-
nych, a w części z czerwonych, 
białych i zielonych kamieni, co jest 
nawiązaniem do barw narodo-
wych Polski i Węgier. Wchodzi się 
na nią przez bramę z różowego 
marmuru, składającą się z dwóch 
łuków zwieńczonych okrągłą 
tarczą z płaskorzeźbami w stylu 
nawiązującym do sztuki egipskiej. 
Z jednej strony pomnika umiesz-
czono na kopcu płaskorzeźbę 
przedstawiającą podobiznę prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. U stóp 
pomnika znajdują się dwie tablice 
– w języku polskim i węgierskim 
– informujące o katastrofie oraz 
zawierające nazwiska wszystkich 
96 jej ofiar. 

Nie można zrozumieć współ-
czesnej historii Polski bez zrozu-
mienia tej straszliwej, straszliwie 
wyjątkowej katastrofy. To, że nasi 
bracia węgierscy nie tylko starają 
się ją zrozumieć, ale też ją uczcić, 
budując w ten sposób most 
pamięci ku przeszłości zasługuje 
na największą wdzięczność – 
powiedział premier Mateusz 
Morawiecki podczas piątkowej 
uroczystości odsłonięcia pomnika 
„Memento-Smoleńsk” w Buda-
peszcie.

Jestem w Budapeszcie już 
dziesiąty raz, ale moja pierwsza 
i dzisiejsza wizyta są dla mnie 
szczególnie poruszające – mówił 
szef polskiego rządu. Premier 
wspomniał dzień 16 czerwca 1989 
roku, kiedy Victor Orban wygłaszał 
przemówienie, w którym wezwał 
Armię Radziecką do opuszczenia 
Węgier.

Byłem wtedy na Placu Bohate-
rów i widziałem, jak ten powiew 
wolności, rozszerzał się na kolejne 
kraje i przywrócił wolność całej 

Polonia  
wspomina... 

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, 
w Kościele Polskim uroczystą mszą 
upamiętniono ofiary katastrofy  
z 10 kwietnia 2010 roku. Tego dnia, 
przy ołtarzu wystawiono tablicę 
ze zdjęciami wszystkich 96 ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem.

W mszy uczestniczył ambasador 
RP na Węgrzech Jerzy Snopek 
wraz z małżonką Mártą Gedeon, 
przedstawiciel polskiego MSZ 
Leszek Hensel wraz z małżonką, 
prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych Tadeusz 
A. Pilat, rzecznik narodowości 
polskiej dr Csúcs Lászlóné Halina, 
prezesi stowarzyszeń polonijnych: 
PSK im. Bema – Korinna Weso-
łowski i Stowarzyszenia Katolików 
Polskich na Węgrzech  – Monika 
Molnár oraz licznie zebrani przed-
stawiciele Polonii.

źródło: Ambasada RP
zdj. Barbara Pál
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Europie Środowo-Wschodniej – 
mówił szef polskiego rządu.
Premier Mateusz Morawiecki 
zaznaczył, że polsko-węgierska 
przyjaźń i znane przez każdego 
powiedzenie  Polak, Węgier,  
dwa bratanki są wyjątkowe  
i świadczą o bliskości obu naro-
dów, a odsłonięty pomnik, jest 
wyrazem solidarności z polskim 
narodem.

Jak powiedział szef rządu byt  
i czerstwość obu naszych naro-
dów są ze sobą bardzo blisko 
związane i wzajemnie się warun-
kują, wzajemnie warunkują lepszą 
przyszłość. Ta wspólna przyszłość 
wykuwa się w dużym stopnie dziś 
w Europie. Dodał, że udział  
w ceremonii odsłonięcia pomnika 
ofiar katastrofy smoleńskiej 
„Memento-Smoleńsk” jest  
dla niego szczególnie poruszający.

Átadták Budafokon a 2010-es 
légikatasztrófa emlékművét,  
a Hajó utca és Duna folyam 
közötti területen. 

A Mementó Szmolenszkért című 
alkotás ünnepi avatóján beszédet 
mondott Mateusz Morawiecki 
lengyel kormányfő, Jaroslaw 
Kaczynski, a kormányzó Jog  
és Igazságosság párt elnöke, 
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök és Németh Zsolt, az Ország-
gyűlés külügyi bizottságának 
elnöke.

„Magyarország szolidaritást 
vállal a lengyel néppel. Ezt üzeni 
a Mementó Szmolenszkért 
emlékmű” – mondta Németh 
Zsolt. Az országgyűlési képviselő 
hozzátette: a két ország útjai  
a történelem folyamán mindig 
találkoztak, a lengyel–magyar 
barátság segített átlendíteni 
a nemzeteket a legnehezebb 
időszakokon. A reményét fejezte 
ki azzal kapcsolatban is, hogy  
a jövőben továbbra is megmarad 
a szoros barátság és együttműkö-
dés a két ország között.

A lengyel–magyar barátságnak 
mély gyökerei vannak, amelyek 
a nemzetek történelmének 
régmúltjára nyúlik vissza. A barát-
ság viszont nemcsak a múltról 
szól, azt ápolni, építeni kell, hogy 
legyen jövője is – fogalmazott 
Jaroslaw Kaczynski, a lengyel 
Jog és Igazságosság párt elnöke. 
Hozzáfűzte: „Nem lehet úgy 
gondolni a jövőre, hogy közben 
ne emlékezzünk Magyarországra, 
Orbán Viktorra és a Fideszre, 
ugyanis a mi barátságunk a közös 
út a szabad európai nemzetek 
jövőjéhez.” A politikus a nyolc 
évvel ezelőtti szmolenszki tragé-
diára is emlékezett, ahol 96 ember 
lelte halálát, köztük a testvére, 
Lech Kaczynski akkori lengyel 
államfő is.

„1989-ben találkoztam először 
Orbán Viktorral, a Nagy Imre 
temetésén elmondott beszéde 
alatt éreztem meg igazán  
a szabadság szelét. A mai 
esemény legalább olyan megható, 
mint a huszonhét évvel ezelőtt 
történtek” – vont párhuzamot a  
lengyel miniszterelnök. Aláhúzta: 
a mai lengyel történelmet nem 
lehet megérteni a szmolesznki 
tragédia nélkül, Lech Kaczynski 
emlékművével a magyarok hidat 
építettek a megértéshez. Szerinte 
közös emlékezés nélkül nem 
létezhet a népek barátsága, amely  
a nemzetek jövőjét is befolyásolja.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy 
Lengyelország Közép-Európa 
vezető országa, hiszen négyszer 
akkora a területe és a lakosság-
száma, mint Magyarországnak. 
Ha Lengyelországot támadják, 
akkor Közép-Európát, bennünket 
is támadnak, s amikor kiállunk 
Lengyelország mellett, tesszük  
ezt a magyar–lengyel barátságért 
és magunkért is – jelentette ki.  
A miniszterelnök párhuzamot 
vont a Nagy Imre-temetésen 
elhangzottakkal: huszonhét éve  
ő is azt gondolta, hogy Európa  
a jövőnk, de ma már úgy látja,  
„mi vagyunk Európa jövője”. Hang-

súlyozta: olyan Közép-Európát 
akarunk, ahová soha nem térhet-
nek vissza a huszadik században 
átélt szörnyűségek, ezért  
az emlékezés közben a szmo-
lenszki áldozatoktól örökölt 
feladatokra is összpontosítani kell. 
„Isten áldja Lengyelországot, Isten 
óvja Magyarországot!” – zárta 
gondolatait.

(red.) zdj. W. Kompała / KPRM  
źródło: Ambasada RP

www.premier.gov.pl
forrás: www.ujbuda.hu 
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Węgierscy poeci  
o katastrofie smoleńskiej

Ostatniego prezydenta
polskiego rządu na uchodźstwie
poznałem podczas uroczystości
nadania krakowskiemu liceum
imienia Zbigniewa Herberta.
Po latach,
czując na sobie spojrzenie prezydenta,
tłumaczyłem na węgierski jego list,
który pisał wiosną 2004 roku
na uroczystość odsłonięcia pomnika Telekiego,
wygnanego z Budapesztu do Balatonboglár…
wspominał węgierskich bohaterów
słowami Mickiewicza:

„Jeśli zapomnę o nich, ty Boże na niebie,
zapomnij o mnie.”
To przesłanie poety
zobowiązuje nas również
do pamięci o zmarłych spod Smoleńska.

Na uroczystej kolacji
w pierwszym dniu święta naszej przyjaźni w 2007
miałem okazję wręczyć
polskiemu Prezydentowi oraz jego Małżonce
moją książkę o wymownym tytule:

„Byliśmy z Wami do końca…” Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów.
„Byliśmy z wami do końca” –
dowódca polskiego legionu
żegnał się tymi słowami z narodem węgierskim
w sierpniu 1849 roku.

Wypowiedziane słowo
jak cząstka siły twórczej Wszechświata,
gdzie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
stapiane są w jednię przez gwiazdy.
W ich blasku odzywa się echem ponadczasowe ślubowanie:
z Wami do końca…

przełożył Jerzy Snopek

István Kovács
 Z Wami do końca

Wiosną w czasie pilnych prac ogrodowych
człowiek nie słucha radia.
Kiedy 10 kwietnia 2010 roku zadzwoniła córka
i drżącym głosem spytała,

„czy słyszałem, że…”,
zanim skończyła zdanie,
niczym brzytwa przecięła mnie świadomość,
że to może być tylko
o polskiej delegacji
śpieszącej na uroczystości katyńskie.
Nic nie wiedziałem o miejscu tragedii,
do głowy mi przyszedł Gibraltar,
pierwszy premier rządu na uchodźstwie…
Musiał zniknąć
z piekielnej szachownicy wojny,
bo w jego obecności
decydenci światowej polityki
nie mogliby bezwstydnie
kłamać o Katyniu.

Również jego nazwiskiem można by dopełnić
ewidencję smoleńskiej tragedii,
żałobny rapsod Cypriana Norwida złożony z 96 
wersów.

Dziewięćdziesiąt sześć nazwisk.
Niech nie płoną
jak szklanki-kandelabry
ku czci wyklętych bohaterów
Popiołu i diamentu.
Niech będą wyryte w miedzi,
byśmy je mogli wymieniać,
nie tylko medytując w oddali,
w coraz rzadszych – z biegiem czasu –
chwilach wspomnień.

Andrzeja,
którego znałem osobiście…
Kilka lat wcześniej przekazałem mu prośbę
Węgrów o pomoc.
Chcieli postawić pomnik Janowi Sobieskiemu.
Zrozumiał wszystko wpół słowa.
Później zastępowałem go
podczas odsłonięcia pomnika polskiego króla.
z czasem na postument trafiła także
marmurowa tabliczka Andrzeja.
W pułapce czasu historycznego
stał się on w ten sposób
bohaterem bitwy pod Parkanami.
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Gábor Zsille
 Smoleńsk

Dziesiątego kwietnia osiem lat temu
wczesnym przedpołudniem byłem w domu,
jadłem struclę makową, którą sam upiekłem
i gapiłem się na Eurosport;

dawali na żywo loty narciarskie.
Głównym faworytem był Polak,
wielokrotny mistrz Adam Małysz,
nazwany przez rodaków orłem z Wisły.

Jeszcze dziesięciu skoczków i wreszcie się pojawi -
polski heros na niemieckiej skoczni;
według komentatora, już nie trzeba wiele,
aby mógł się radować każdy Polak.

Zawody trwały dalej. Po minucie
w dole ekranu pojawił się po angielsku
komunikat: "Paryska centrala Eurosportu
współczuje z narodem polskim

w chwili katastrofy smoleńskiej."
Musiało się wydarzyć coś strasznego.
Szybko do sieci po szczegóły:
na fotografii rozbity samolot,

Prezydent Lech Kaczyński i wszyscy pozostali…
dziewięćdziesiąt sześć ofiar, mgła nad lotniskiem,
zmierzali do Katynia,
Putin już pośpieszył na miejsce katastrofy -

potem znów telewizor, bo skakał Małysz,
rzucił się z wielkiej skoczni
i tylko leciał, leciał orzeł z Wisły, którego
skrzydła nie tknęła krucha brzoza,

wyprężonego w łuk ciała nie rozerwał wybuch,
lot był nieskazitelny, mgła nie zaległa
nad strefą lądowania; z perfekcyjną techniką
sięgnął w końcu ziemi, poszusował, stanął.

przełożył Jerzy Snopek
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Uroczystości odpustowe św. Wojciecha  
w Gnieźnie i w Budapeszcie

W dniach 27–29 kwietnia  
delegacja Stowarzyszenia Katoli-
ków Polskich na Węgrzech  
pod wezwaniem św. Wojciecha  
w osobach: Moniki Molnárné 
Sagun, Katarzyny Takácsné Kaliń-
skiej, Małgorzaty Soboltynski, 
i Elżbiety Molnárné Cieślewicz    
wraz z ks. Krzysztofem Grzelakiem 
SChr – proboszczem Kościoła 
Polskiego w Budapeszcie, udała 
się do Gniezna na doroczne 
uroczystości odchodów święta 
patrona Stowarzyszenia. 

Niejako „po drodze” odwiedzili 
Radzionków i znajdujący się tam 
kościół pw. św. Wojciecha, gdzie 
zostali bardzo serdecznie przyjęci  
przez proboszcza i burmistrza 
miasta. 

Zważywszy na to, że Stowarzysze-
nie Katolików Polskich  
na Węgrzech w tym roku obcho-
dzi 25-lecie swego istnienia,  
w programie wizyty w Gnieźnie 
znalazło się spotkanie z Prymasem 
Polski abp. Wojciechem Polakiem  
i prośba o dalsze błogosławień-
stwo dla Stowarzyszenia  
i całej parafii. Przy okazji wizyty 
delegacja Stowarzyszenia 
wręczyła Arcybiskupowi medal  
ks. Wincentego Danka. 

Wśród dalszych punktów 
programu wizyty znalazło się 
spotkanie z przedstawicielami 
zaprzyjaźnionego Towarzystwa 
św. Wojciecha Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej – zarządu regionu  
Gniezna oraz wizyta w Sanktu-
arium bł. Jolenty – kościół  
oo. Franciszkanów i w kościele 
pod wezwaniem bł. Jolenty  
w Gnieźnie-Arkuszowie.

Wieczorem wszyscy uczestniczyli 
w nieszporach o św. Wojciechu  
w katedrze Gnieźnieńskiej  
po których nastąpiła uroczysta 
procesja z relikwiami świętego 

prowadząca z katedry ulicami 
Gniezna do kościoła  
pw. św. Michała, gdzie wraz  
z Prymasem uczestnicy odśpie-
wali Apel Jasnogórski. Tam odbyło 
się całonocne czuwanie. 

Następnego dnia, w niedzielę 
rano, procesja z relikwiami prze-
szła od kościoła św. Michała  
na Plac św. Wojciecha, przed Kate-
drą Gnieźnieńską gdzie była spra-
wowana uroczysta Msza święta 
odpustowa, której przewodniczył 
i homilię wygłosił ks. kard. Vincent 
Nichols, legat papieża Franciszka, 
Prymas Anglii i Walii.

W Budapeszcie zaś – w ramach 
polonijnych obchodów uroczy-
stości św. Wojciecha – proboszcz 
Polskiej Parafii Personalnej  
na Węgrzech, ks. Krzysztof Grzelak 
TChr w Bazylice św. Stefana odpra-
wił uroczystą polskojęzyczną 
Mszę ku czci patrona Polski.

Wśród intencji modlitewnych 
tego dnia były prośby o błogosła-
wieństwo dla naszej Ojczyzny,  
dla wszystkich Polaków żyjących 
na Węgrzech i dla Stowarzyszenia 
Katolików Polskich na Węgrzech 
pw. św. Wojciecha z okazji  
25 rocznicy powstania.

Małgorzata Soboltyński
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Po wieczne czasy – Időtlen időkig   
– konferencja naukowa

Po wieczne czasy – taki tytuł 
nosiła konferencja na temat roli 
Kościoła katolickiego w Polsce  
i na Węgrzech w dziele niesienia 
pomocy Żydom podczas  
II wojny światowej, którą została 
zorganizowana w Budapeszcie  
28 marca przez Instytut Polski  
we współpracy z Ambasadą RP 
oraz jezuickim ośrodkiem Dom 
Dialogu. 

Serię wykładów zainaugurował 
prof. Jan Żaryn referatem  
na temat roli Kościoła katolickiego 
w ratowaniu Żydów na polskich 
ziemiach okupowanych przez 
Niemców, w którym ukazał,  
iż w czasie zagłady etyka chrze-
ścijańska motywowała polskie 
społeczeństwo – zarówno  
w kontekście środowisk kościel-
nych, jak i świeckich – do szlachet-
nych i bohaterskich czynów.
Profesor Szabolcs Szita, dyrektor 
Centrum Pamięci Holocaustu,  
w referacie „Na rozkaz sumienia” 
potwierdził, iż historia ratowania 
ludzkiego życia podczas wojny 
wymaga jeszcze pogłębionych 
badań naukowych, gdyż wiele  
w niej jeszcze czekających  
na odkrycie kart i choć zagad-
nienie to wymaga uzupełnienia, 
dane, które przybliżył odnośnie 
do działalności Kościoła katolic-
kiego na Węgrzech, już dziś budzą 
szacunek. 

Pozostaje mieć nadzieję, iż ujaw-
nionych zostanie coraz więcej 
faktów, które rzucą światło na rolę 
Węgrów w ratowaniu Żydów  
w okresie, gdy państwo ich znala-
zło się pod okupacją niemiecką

Rzesze polskich uchodźców,  
w tym kilka tysięcy Żydów, 
przekonały się osobiście, iż także 
Węgrzy wykazali się podczas 
wojny niezmierną odwagą. 
Najwyższe węgierskie władze 
państwowe otworzyły przed nimi 

granicę i udzieliły wszechstronnej 
pomocy bez wzgledu na ich reli-
gijną i narodowościową przyna-
leżność. Postaci takie  
jak Pál Teleki, Keresztes-Fischer, 
József Antall starszy, Béla Varga 
i sylwetki wielu jeszcze innych 
węgierskich bohaterów  
po wieczne czasy zapisały się 
we wdzięcznej pamięci narodu 
polskiego.

Uhonorowany nagrodą im. Attili 
Józsefa pisarz Miklós György 
Száraz podjął się analizy odwagi 
tzw. zwykłych ludzi, którzy nara-
żali życie własne i swych bliskich, 
pozostając miłosiernymi nawet  
w wybitnie niemiłosiernych 
czasach.

Następnie pisarka Marianne 
Dobos, która od 1984 roku 
zajmuje się dokumentowaniem 
działalności Węgrów ratujących 
Żydów, wiele ze swych książek 
poświęcając historiom niedo-
szłych ofiar i ich wybawców 
pryedstawiła swoją najnowszą 
pracę, w której dowodzi, iż niektó-
rzy Węgrzy, których w efekcie 
propagandy komunistycznej  
i braku rzetelnych badań histo-
rycznych przez lata uważano  
za kolaborantów, w rzeczywistości 
okazali się odważnymi i bohater-
skimi ludźmi, ratującymi pota-
jemnie życie swych żydowskich 
współobywateli.

Napawa otuchą, w jak wielkiej 
mierze odwaga bycia dobrym 
charakteryzowała tych niezliczo-
nych Polaków i Węgrów, którzy 
pozostali miłosiernymi w niemi-
łosiernych czasach, jak to trafnie 
okraślił Miklós György Száraz.

Na zakończenie konferencji głos 
zabrali ocaleni z Holocaustu  
i osoby, które je uratowały: Sándor 
Görög, który w czasie niemieckiej 
okupacji ukrywał się w klasztorze 

werbistów w Kőszeg, następnie, 
w imieniu Károlya Kissa, który jest 
autorem opracowania doku-
mentującego działalność osób 
ratujących Żydów w Szombathely 
prof. Szabolcs Szita oraz na koniec 
Tamás Prugberger, którego ojciec 
był ordynatorem w szpitalu,  
w którym pracował dr Görög i brał 
udział w zorganizowaniu pomocy, 
dzięki której udało się uratować 
Sándora Göröga. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
zarówno prelegentom, jak  
i świadkom historii, którzy wzbo-
gacili konferencję swoją wiedzą 
oraz osobistymi relacjami.  
Ich słowa jeszcze przez długi czas 
wprawiać nas będą w zadumę 
i skłaniać do pochylenia czoła 
przed heroizmem i Polaków  
i Węgrów.

Konferencję ilustrowały dwie 
wystawy: pierwsza oddawała 
cześć Polakom ratującym Żydów 
w okresie zagłady, druga zaś przy-
bliżała postać Antala Uhla, węgier-
skiego księdza katolickiego, który 
w Paryżu prowadził działalność, 
mającą na celu ocalenie osób 
pochodzenia żydowskiego. 

źródło: Instytut Polski  
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25. Nemzetközi Könyvfesztivál
Olvassuk egymást! –  

Visegrádi országok a Könyvfesztiválon
Idén április 19-24 
között került 
megrendezésre  
a XXV. Nemzetközi 
Könyvfesztivál  
a budapesti Mille-
náris Parkban.  
A négynapos 

rendezvénysorozat több ezer láto-
gatót vonzott, a fesztivál díszven-
dége Szerbia és Daniel Kelhmann 
német író volt. 

„Olvassuk egymást!” jelmondattal, 
közös standon mutatkoztak be  
a visegrádi országok is a könyv-
fesztiválon. Standjukon megtalál-
hatóak voltak a cseh, szlovák  
és lengyel szerzők legújabb köte-
tei, a meghívott vendégek pedig 
dedikálták is azokat.  

A visegrádi országoknál idén 
a gyerekirodalom került előtérbe, 
Csehország pedig külön gyerek-
könyv-standdal jelentkezett.  
A fesztivál folyamán számos 
látogató megfordult a pavilonban, 
ahol a cseh, szlovák és lengyel 
kortárs szerzők megjelent 
könyveiből válogathattak.  
A Cseh Centrum, a Szlovák Intézet  
és a Lengyel Intézet egyaránt 
támogatta a rendezvényeket.  

Április 20-án a lengyel programo-
kat a Visztula-antológia nyitotta 

meg. A kötetet Jerzy Snopek 
professzor, műfordító, Lengyelor-
szág nagykövete mutatta be. 
Az Európai Elsőkönyvesek Fesz-
tiválja keretében más vendégek 
mellett Lengyelországot Weronika 
Gogola képviselte, akivel Marzena 
Jagielska beszélgetett „Po trochu” 
(„Apránként”) című megjelent 
kötetéről a Gdansk Kávézóban.

Egy kiemelt rendezvény a Fiatal 
műfordítók projektje, ahol Anna 
Onichimowska varsói írónő, több 
mint ötven lengyel gyerekkönyv 
szerzője volt a díszvendég. Egyik 
ifjúsági könyve, A világ tíz égtája, 
most jelent meg először magyarul. 

Az április 21-i könyvbemutatóra 
sokan voltak kíváncsiak. A tíz 
fejezetből álló könyvet a Lengyel 
Konzultációs Iskola tízenöt vállal-
kozó szellemű diákja fordította le.
A történetek hasonló korú, külön-
böző országokban élő gyerekekről 
szólnak, az ő életüket, sorsukat 
mesélik el. A szerzővel Pászt Patrí-
cia műfordító beszélgetett. 

Milyen tizenöt évesnek lenni 
a világban? – tette fel a költői 
kérdést Anna Onichimowska. 

Történeteihez az ihletet utazá-
saiból meríti, ifjúsági könyvei 
elsősorban fiataloknak szólnak, 

de felnőttek is a kezükbe vehetik. 
Hősei kolumbiai, lengyel, japán  
és más országokban élő tizenéve-
sek – néhány helyen a gyerekek 
áldozatokká válnak, amiért  
a rendszer és a szülők a felelősek – 
mondta többek között az írónő.  

A bemutatón megjelentek az ifjú 
műfordítók is, mindenki felolva-
sott egy-egy fejezetet. Elmesélték, 
hogyan dolgoztak közösen,  
ki milyen fejezetet fordított  
és mit gondolnak a történetek-
ről.  A bemutatót követően pedig 
lelkesen dedikálták egymásnak  
a könyveket. 

Az ötlet a Fiatal Műfordítók 
projekt keretében valósult meg, 
a kezdeményező a Lengyel 
Konzultációs Iskola volt, a kijelölt 
munkára sokan jelentkeztek.  
A diákokat Pászt Patrícia műfor-
dító mentorálta, tanácsadással, 
szótárakkal, javításokkal segítette 
őket. 

A találkozó során kiemelte, ez volt 
az első műfordítói tevékenységük, 
hozzátéve, így indul útjára  
a következő műfordítói nemzedék. 

A könyv magyar kiadását  
a Lengyel Intézet és a Typotex 
Kiadó támogatta. 

Ijjas Anna
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Młodzi tłumacze 
(z) dziesięciu stron świata

Wśród uczniów uczęszczających 
do Szkoły Polskiej przy Ambasa-
dzie RP w Budapeszcie mniej 
więcej połowa pochodzi  
z mieszanych rodzin polsko-
-węgierskich, są oni dwujęzyczni. 
Ich polska i węgierska tożsamość 
funkcjonują paralelnie, niezależ-
nie od siebie. W szkole węgierskiej 
traktowani są jako Węgrowie,  
w szkole polskiej jako Polacy.  

Dla ich złożonej tożsamości 
brakuje przestrzeni gdzie by się 
mogła w pełni okazać. To spostrze-
żenie leżało u podstawy projektu 
„Młodzi tłumacze”, w ramach 
którego grupa takich młodych 
ludzi przetłumaczyła wspólnie  
na węgierski książkę Anny Onichi-
mowskiej „Dziesięć stron świata”. 
Ukazała się ona właśnie w wydaw-
nictwie Typotex  pod węgierskiem 
tytułem „A világ tíz égtája”.

Na powieść składa się dziesięć 
fascynujących opowiadań  
o piętnastolatkach z dziesięciu 
stron świata. Cesaria, Kolumbijka 
zarabiająca na życie własnym 
ciałem, marzy, by zostać sławną 
tancerką samby. Madżid, Pakistań-
czyk mieszkający w USA, wbrew 
swojej woli jest przygotowywa-
nydo zamachu terrorystycznego. 
Emma, Dunka musi poradzić 
sobie z problemem, jakim jest  
dla niej ślub matki z wieloletnią 
przyjaciółką. Piotrek z Warszawy 
łamie własne zasady dla zdobycia 
pieniędzy.

Pomysł projektu tłumaczenia 
zrodził się w 2016 roku.  
Na „Dziesięć stron świata” wybór 
padł z paru powodów. Chętnie 
czytają ją młodzi czytelnicy  
w Polsce a niezbyt długi tekst 
językowo nie stanowił wielkiego 
wyzwania dla początkujących 
tłumaczy.

Możliwość udziału w projekcie 
ogłoszono jesienią 2016 roku 
wśród uczniów klas gimnazjal-
nych i licealnych szkoły. Zaintere-
sowanie przewyższyło 
oczekiwania: zamiast spodziewa-
nych 10 uczestników (tylu, ile 
rozdziałów w książce) do projektu 
zgłosiło się 15 uczniów. 

Tłumaczenia udało się ukończyć  
w planowanym terminie. Pomogły 
w tym dwie tak zwane „noce 

tłumaczy” kiedy uczestnicy 
zbierali się w weekendowy 
wieczór by wspólnie pracować 
nad tłumaczeniem przy muzyce  
i pizzy. Żaden z uczestników 
projektu się nie wykruszył. 

Do nauczycieli węgierskiego 
młodych tłumaczy pod koniec 
roku szkolnego zostały wysłane 
listy, w których informowano ich  
o udziale ich uczniów w projekcie. 
Zostały one bardzo dobrze 
przyjęte, były wypadki kiedy 
odczytano je przed całą klasą. 

Do Budapesztu udało się zaprosić 
Annę Onichimowską, która wzięła 
udział w wydarzeniu promocyj-
nym w ramach Festiwalu Książki. 
Obok niej usiedli młodzi tłumacze 
a samo spotkanie poprowadziła 
Patrícia Pászt tak więc spotkali się 
wszyscy, którzy w taki czy inny 
sposób przyczynili się do węgier-
skiego wydania książki.

Ważne jest, że projekt jest mode-
lem, który można użyć w dowol-
nym kraju, pracując z dowolną 
mniejszością i dowolnym języ-
kiem. Podobne tłumaczenie 
mogłaby zrobić, na przykład, 
polska szkoła w Belgii lub też 
czeski klub młodzieżowy działa-
jący w Hiszpanii. Albo – ponownie 
– nasza szkoła w Budapeszcie. 

Jerzy Celichowski
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Muzyczna 
wycieczka

30 kwietnia na dziedzińcu Szkol-
nego Punktu Konsultacyjnego 
przy Ambasadzie RP w Buda-
peszcie Akademicka Orkiestra 
Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją 
prof. Ryszarda Osmolińskiego dała 
niezwykły koncert. 

Plenerowa „Muzyczna wycieczka” 
dała okazję młodszym słucha-
czom do poznania, starszym  
do przypomnienia, a wszystkim 
do delektowania się polskimi,  
i nie tylko, utworami pochodzą-
cymi ze ścieżek dźwiękowych 
znanych filmów. 

Wycieczka ta, chociaż przez cały 
wieczór wycieczkowicze nawet 
nie ruszyli się z miejsca, udała się 
wyjątkowo – o czym świadczyć 
mogą liczne bisy – i na pewno 
na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich.

(red.) zdj. SPK

Śladami naszych 
przodków

28 kwietnia bemowskie przed-
szkolaki i młodzież szkolna wyje-
chały do Derenku na wycieczkę 
edukacyjną „Śladami naszych 
przodków”. Wielu spośród nich 
po raz pierwszy odwiedziło ruiny 
najstarszej historycznej polskiej 
wsi na Węgrzech oraz Park 
Narodowy Aggtelek. Najmłodszej 
generacji „bemowców” towarzy-
szyły wychowawczynie przed-
szkolne, rodzice oraz prezes PSK 
im. J. Bema Korinna Wesolowski. 

I dzieci i ich rodzice dowiedzieli 
się, że polska wieś na Węgrzech  
– Derenk, która została zasiedlona 
góralami z Białki Tatrzańskiej  
i okolic 300 lat temu – przestała 
istnieć podczas II wojny światowej, 
ale to właśnie dzięki tym ludziom, 
którzy przez wieki zachowali swoją 
polskość, w 1993 roku uzyskaliśmy 
prawa narodowości. Parlament 
węgierski za podstawę przyznania 
praw narodowościowych przyjął 
bowiem zasadę, że mogą to być  
tylko mniejszości żyjące na terenie 
Węgier od co najmniej 100 lat. 

Wieś, której już nie ma, wciąż żyje 
w pamięci, w sercach i co roku 
potomkowie derenczan spotykają 
się w jej ruinach. 

„Derenk jest spuścizną, którą my, 
żyjący na Węgrzech Polacy, otrzy-
maliśmy od naszych przodków, 
aby strzec tych nieprzemijających 
wartości, które zostały przez 
mieszkańców tej wsi nagroma-
dzone w okresie minionych  
300 lat, takich jak przywiązanie 
do rodzinnej ziemi, tradycji  
i języka ojczystego.” /Ewa Rónay/ 

Organizację wyjazdu wspie-
rały fundusze uzyskane drogą 
konkursu z Ministerstwa Zasobów 
Ludzkich Węgier.

(b.) zdj. Olga Bloch
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z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei

Uczniowie Polskiej Szkoły śladami Marii Curie-
Skłodowskiej w Paryżu

W czwartek, 19 kwietnia, o godzi-
nie 6:20 z lotniska w Budapeszcie 
wystartował samolot lecący  
do Paryża. Tym samolotem wyru-
szyłam wraz z laureatami zorgani-
zowanego przez Ogólnokrajową 
Szkołę Polską konkursu wiedzy  
o Marii Skłodowskiej-Curie  
na wycieczkę do słynnej stolicy 
Francji. 

Naszymi opiekunkami były: Pani 
Ania Lang i Pani Ania Petrovics, 
którym bardzo dziękuję  
za wytrwałość, zaangażowanie, 
no i niezmierzoną cierpliwość,  
bo nie było z nami łatwo.

Jak na czterodniową wycieczkę, 
udało nam się zwiedzić bardzo 
wiele miejsc. Już pierwszego dnia 
po przylocie na lotnisko  
de Gaullea i znalezieniu hotelu 
przy Szkole Polskiej w Paryżu, 
gdzie zostawiliśmy rzeczy, ruszyli-
śmy w miasto. 

Najpierw złożyliśmy wizytę  
w szkole polskiej – gdzie poczę-
stowano nas tradycyjnymi francu-
skimi przysmakami, jak  
na przykład chleb z czekoladą,  
by następnie udać się do kolej-
nych przystaneków naszej 
podróży, a były nimi: Łuk Trium-
falny, a potem Wieża Eiffla, 
wysoka, czarująca, na którą więk-
szość z nas najbardziej czekała. 

W piątek po śniadaniu byliśmy  
na Sorbonie, gdzie przechodzi-
liśmy m. in. tym samym koryta-
rzem, którym niegdyś chadzała 
Maria Skłodowska, a po zjedzeniu 
obiadu w postaci kanapek  
w Ogrodzie Luksemburskim 
zwiedziliśmy Muzeum Marie Curie 
i przepiękną katedrę Notre Dame.

Następnego dnia byliśmy  
w Panteonie (gdzie, jako jedyna 
kobieta jest pochowana Maria 
Skłodowska-Curie wraz z mężem, 
Piotrem Curie). Zwiedziliśmy 
jeszcze Bibliotekę Polską oraz 
zawitaliśmy na cmentarz Père 
Lachaise, gdzie spoczywa Chopin. 
Po kolacji wjechaliśmy jeszcze  
na wzgórze Montmartre,  
aby obejrzeć przepiękną pano-
ramę oświetlonego miasta,  
no i oczywiście również oświe-
tloną, błyszczącą Wieżę Eiffla.  
Do hotelu, bardzo zmęczeni, 
wróciliśmy późną nocą.

W niedzielę, 21 kwietnia  
po południu, na lotnisku Liszt 
Ferenc wylądował samolot, który 
przyleciał prosto z Paryża. 

Wróciliśmy nim z powrotem  
do Budapesztu. Rodziców witały 
dzieci zmęczone, ale szczerze 
uśmiechnięte, bogate w plecaki 
pełne pamiątek, telefony i aparaty 
pełne zdjęć, ale nie tylko. 

Ta wycieczka dała nam o wiele 
więcej: nowych znajomych (chło-
paki zyskali przyjaciela z paryskiej 
szkoły polskiej, który towarzyszył 
nam podczas zwiedzania; poznali-
śmy dziewczyny z Hiszpanii, laure-
atki konkursu o Skłodowskiej; czy 
Panią Asię ze Szkoły Polskiej, która 
nas oprowadzała), dużo wrażeń  
i oczywiście wspomnienia. 

Bo na pewno jest co wspominać  
i każdy może być zadowolony  
z tej wycieczki. 

Ja przynajmniej jestem badzo 
zadowolona i jeszcze raz dziękuję 
serdecznie wszystkim, dzięki 
którym taki świetny wyjazd stał 
się możliwy! Jestem przekonana, 
że było to niezapomniane przeży-
cie dla nas wszystkich.

Zosia Bedyńska
klasa 8
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Kobiety niepodległej Polski (I.)
Lękam się kobiet! Ten szatański naród zawsze działał przez nie (…).  

Car Mikołaj

Matki, żony, wdowy. Edukatorki 
i organizatorki tajnej oświaty, 
dyplomatki, żołnierki w męskich 
mundurach. Kobiece z wyglądu, 
męskie w dążeniach. Bohaterki 
życia codziennego, które podczas 
zaborów toczyły często potrójną 
walkę – o niepodległość, o prze-
trwanie i o emancypację – do dziś 
mają swe kontynuatorki.

System prawny Rzeczypospoli-
tej w już XVII wieku przyznawał 
kobietom autonomię prawną, 
jednak role społeczne kobiet były 
mocno ograniczone, skupiały 
wokół obowiązków domowych  
i rodzinnych, ale to właśnie wtedy, 
pięćdziesiąt lat po pierwszym 
Czarnym Proteście, ugruntował 
się obraz Matki Polki dbającej 
o synów podczas nieobecności 
mężów-ojców. Stopniowo  zaczęły 
przekraczać te granice niejako 
również za sprawą rozwoju historii 
kraju. 

Utrata niepodległości oraz zwią-
zane z tym wojny i powstania 
narodowe zachwiały utartym 
podziałem ról społecznych  
na dobre. 

Niektóre kobiety decydowały się 
na aktywny udział w walkach  
o niepodległość w męskim prze-
braniu. Inne wybierały potajemne 
organizowanie edukacji, działal-
ność konspiracyjną lub kulturalną 
poza granicami kraju, ale po kolei.

Już w okresie wojen napole-
ońskich pojawiły się pierwsze 
kontrowersyjne działaczki, 
spośród których niezwykłym 
samozaparciem wyróżniała się 
Joanna Żubr. 

Ta znakomita strzelczyni zacią-
gnęła się w męskim przebraniu  
do wojska Księstwa Warszaw-
skiego i w jego szeregach wzięła 

udział w 17 bitwach. Jest jedną  
z bohaterek w powieści Wacława 
Gąsiorowskiego “Huragan”.

Natomiast w powstaniu listopado-
wym dzielnie walczyła hrabianka 
– Emilia Plater, która ukrywała 
swoją płeć, awansowała do stop-
nia kapitana Wojska Polskiego  
i dowodziła kompanią piechoty. 
Emilia Plater jest dziś uważana  
za bohaterkę narodową w Polsce, 
na Litwie i Białorusi. Jej wizerunek 
zdobił banknot o wartości  
20 złotych z 1936 roku.  

Kolejnym przykładem Polki 
walczącej jest niewątpliwie Maria 
Piotrowiczowa, która dołączyła  
do oddziałów powstańczych  
po wybuchu powstania stycznio-
wego w lutym 1863 roku. Maria 
wyruszyła do oddziału wraz  
z mężem konno, uzbrojona  
w broń palną. Na późniejszych 
rysunkach przedstawiana jest 
jednak jako broniąca się pieszo, 
z kosą w ręku, być może z tego 
powodu, że oddział składał się 
w przeważającej liczbie z kosy-
nierów, liczył też kilkudziesięciu 
strzelców i niespełna 50 ułanów. 

Maria walczyła do ostatniej chwili, 
nie ratowała życia, ani nie szukała 
ocalenia w ucieczce z pola bitwy. 
Odrzuciła propozycję rosyjskich 
oficerów poddania się, bowiem 
uznała, że taka postawa nie licuje 
z godnością i honorem Polaka, 
Polki. Żołnierka poległa w bitwie  
z Rosjanami pod Dobrą, skato-
wana przez Kozaków. W momen-
cie śmierci była w bliźniaczej 
ciąży. Po jej śmierci władze zaka-
zały przyjmowania do oddziałów 
kobiet, co jednak nie zawsze  
było przestrzegane.

Zaistniałą sytuację społeczno-
-polityczną uwiecznił obraz Jana 
Matejki „Polonia – rok 1863”, który 

Joanna Żubr

Emilia Plater

Maria 
 Piotrowiczowa

Izabella 
 Ryxowa



Polonia Węgierska 17

kronika

krónika

nawiązując do romantycznego 
utożsamienia ojczyzny z kobietą 
przedstawia zakutą w kajdany 
młodą kobietę w czarnej sukni – 
Polskę. Kobieta w jaśniejszej sukni 
to Litwa. Scenie przyglądają się 
dwaj oficerowie w mundurach: 
rosyjskim i pruskim. Obraz jest 
aluzją do losów Polski pod pano-
waniem zaborców.

Zaborcze państwa represjonowały 
całe rodziny uczestników powstań 
narodowych. Powstańcy byli 
zmuszani do emigracji lub zsyłani 
do Rosji. W Polsce zostawiali żony 
i dzieci, które musiały same dawać 
sobie rade. 

Warto pamiętać, że od początku 
XIX wieku Kodeks Napoleona 
pozbawiał kobiety samodzielności 
prawnej. Były one objęte kuratelą 
mężczyzn, a wdowy – rady fami-
lijnej. Sytuację komplikował także 
fakt, że kobiety tego okresu miały 
luki w wykształceniu i umiejętno-
ściach praktycznych. 

Przykładem może tu być Izabella 
Ryxowa pochodząca z rodziny 
ziemiańskiej i wykształcona  
w sposób typowy dla ówczesnych 
kobiet, wyszła za mąż w wieku  
17 lat. Jej mąż został zmuszony 
do emigracji za udział w powsta-
niu 1863 roku. Izabella z dziećmi 
początkowo mu towarzyszyła. 
Gdy jednak administrowany  
przez dzierżawców majątek 
popadł w ruinę, Ryxowa z dziećmi 
wróciła do kraju, aby ratować 
rodzinne dobra. 

W ciągu kilku lat rozwinęła 
hodowlę zarodową świń,  
a potem uruchomiła pierwszą  
na ziemiach polskich 
przemysłową produkcję drobiu. 
Począwszy od 1885 roku regular-
nie zdobywała złote medale  
na wystawach hodowlanych orga-
nizowanych na ziemiach polskich 
i w Rosji. Udało jej się również 
sprowadzić do kraju męża.

zebrała: Mira Starobrzańska
zdj. Wikipedia

Kobiety Niepodległości
Kobiety Niepodległości, wystawa 
– przygotowana przez Muzeum 
Historii Polski na zlecenie Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych – 
upamiętnia 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Prezentuje sylwetki kilkudziesię-
ciu kobiet, które odegrały wielką 
rolę w historii odradzania się 
polskiego narodu i tożsamości. 
Działające w różnych obszarach 
– polityki, nauki, edukacji, kultury, 
gospodarki i wojskowości – zmie-
niały losy jednostek, lokalnych 
społeczności oraz całego 
polskiego społeczeństwa. 

W ramach ekspozycji przedsta-
wione zostały losy i wielkie zasługi 
kobiet: począwszy od Emilii Plater, 
poprzez postać Marii Skłodow-
skiej-Curie, bohaterskie czyny 
Ireny Sendlerowej, aż po 
niezłomną postać Anny Walenty-
nowicz. Nie zabrakło też takich 
bohaterek, jak: Eliza Orzeszkowa, 
Cecylia Śniegocka, Halina Kono-
packa, Alicja Dorabialska, Elżbieta 
Zawacka, Maria Stypułkowska-
-Chojecka, Wiktoria Ulma, Danuta 
Siedzikówna „Inka”, Halina 
Mikołajska czy Alina Pieńkowska.

Wystawa przypomina, że kobiety 
zawsze były obecne w ważnych 
dla kraju momentach, czasami 
sięgały po broń, a czasami swoją 
niezłomną, patriotyczną postawą 
dawały przykład i były prawdzi-
wymi autorytetami.

Ekspozycja, w różnych wersjach 
językowych, prezentowana jest  
na całym świecie za pośrednic-
twem ambasad i instytutów 
polskich – do tej pory można  
ją było obejrzeć w Portugalii, 
Bługarii, Czechach, na Ukrainie 
oraz w Turcji i Anglii. 

Węgierski – niezwykły  
– wernisaż odbył się 14 kwietnia  
w siedzibie stowarzyszenia 
Polonia Nova. 

Uczestnicy tego wydarzenia 
stworzyli „suplement” w postaci 
„Naszych bohaterek”, czyli 
prezentacji tych wspaniałych 
kobiet, które dla każdego były 
wzorem lub które zapamiętał  
na całe życie. 

Niespodzianką był pokaz histo-
rycznych strojów damskim, które 
przygotowały przedstawicielki 
polskiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej  
i Kostiumingu „Krynolina”. Grupa 
ta działa od pięciu lat, skupiając 
pasjonatów ubioru historycznego 
z całej Polski. Jej członkowie 
regularnie biorą udział w licznych 
wydarzeniach rekonstruktorskich, 
kostiumowych, edukacyjnych  
i kulturalnych, współpracując  
z instytucjami muzealnymi, 
miejskimi oraz grupami odtwór-
stwa historycznego.

(red.)  
źródło: Muzeum Historii Polski, 

PoloniaNova
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Niepodległa Polska w filmie i muzyce  
na lotnisku Budaörs

Z Moniką Frątczak – prezesem polskiej Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych z Kalisza  
i organizatorką imprezy plenerowej „Niepodległa Polska w filmie i muzyce” na lotnisku w Budaörs  

rozmawia Katarzyna Desbordes-Korcsev

– Jak zrodził się pomysł  
zorganizowania takiej imprezy  
właśnie na Węgrzech?
– W tym roku przypada stulecie 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i w związku z tym Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wraz z Instytutem 
Adama Mickiewicza ogłosiło 
konkurs na promocję kultury 
polskiej poza granicami kraju. 
Wcześniej nawiązaliśmy współ-
pracę z węgierską Fundacją  
dla Lotniska Budaörs – Budaörsi 
Repülőtérért Alapítvány i w ten 
sposób zrodził się pomysł  
na zrealizowanie wspólnego 
projektu w Budapeszcie.

– Dlaczego akurat 20-lecie 
międzywojenne?
– Dorobek kulturalny Polski  
po I Wojnie Światowej był bardzo 
ważny nie tylko dla naszych 
rodaków, lecz także dla międzyna-
rodowego prestiżu odradzającego 
się kraju. Bardzo szybko nastę-
pował rozwój nauki i techniki, 
wzrost komunikacji, pojawienie 
się lotnictwa, upowszechnienie 
radia, odbudowa kultury i oświaty 
polskiej. Polacy niewątpliwie 
potrafili korzystać z wolności  
i w ciągu 20 lat stworzyli jeden 

z najpiękniejszych i najważniej-
szych okresów kulturalnego życia 
naszego narodu.

– Wtedy też powstały niezapo-
mniane filmy...
Tak. Po odzyskaniu niepodległości 
nastąpił szybki rozwój kinemato-
grafii. Już w 1927 roku wprowa-
dzono dźwięk i kolor. Pojawiły się 
pierwsze polskie gwiazdy filmowe 
i rozwinęła się sieć kin. Podczas 
naszej imprezy chcemy pokazać 
takie ponadczasowe polskie 
obrazy jak: „Czy Lucyna  
to dziewczyna?”, „Ada! To nie 
wypada!” i „Zapomniana melodia”, 
a na szczególną uwagę zasługuje 
węgierski film „Áll a bál”, kręcony 
w Warszawie w 1939 roku, przed 
samym wybuchem II wojny 
światowej. Możemy w nim 
obejrzeć kilka pięknych budyn-
ków w czasach ich świetności.

– Szykuje się też koncert...
– Pamiętajmy, że w tym okre-
sie nie tylko w kinie rodziły się 
gatunki filmowe, także muzyka 
rozkwitała. Piosenki ze ścieżek 
filmowych śpiewano przy każdej 
okazji, wiele z nich przetrwało 
do dziś, bo któż nie pamięta 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, 

czy „Ada to nie wypada”? Okres 
międzywojenny to też czas ekspe-
rymentów, głównie jazzowych, 
dlatego też zaprosiliśmy do Buda-
pesztu światowej sławy polski 
zespół 100nka, który przybliży 
nam muzycznego ducha tamtych 
czasów.

– Jakie jeszcze atrakcje czekają  
na nas na tej imprezie?
Pomiędzy projekcjami będzie 
można posłuchać aranżacji 
dwunastu piosenek z płyty „Kino 
Mocne” Dariusza Makaruka  
i Roberta Brylewskiego. To współ-
czesna interpretacja największych 
przedwojennych szlagierów 
polskiego kina, inspirowana 
twórczością Henryka Warsa, 
Władysława Szpilmana, Alfreda 
Metodysty... A teksty tych utwo-
rów znamy z wykonań Eugeniu-
sza Bodo, Hanki Ordonówny, 
Toli Mankiewiczówny czy Hanny 
Brzezińskiej. W projekt zaangażo-
wali się również tacy artyści jak 
Czesław Mozil, Wojtek Mazolew-
ski, Tomek Lipiński, Asja Czajkow-
ska, Magda Dąbrowska i Michał 
Urbaniak. 

– Czemu będzie poświęcona 
wystawa towarzysząca 

wywiad

interjú
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– Na wystawie obejrzymy zdjęcia 
ze zbiorów archiwum Fortepan 
pokazujące początki działania 
pierwszego międzynarodowego 
lotniska na Węgrzech – Budaörsi 
repülőtér. Oddano je do użytku 
właśnie w dwudziestoleciu 
międzywojennym, w 1937 roku  
i od razu zostało ogłoszone perełką 
węgierskiego modernizmu. Warto 
wiedzieć, że jedną z pierwszych 
linii lotniczych, które operowały  
na lotnisku był polski LOT. 

– To pierwszy Pani projekt realizo-
wany na Węgrzech, jakie ma Pani 
wrażenia?
– Współpraca z Węgrami  
to pomimo oczywistych trudności 
językowych czysta przyjemność. 
Wszyscy, z którymi przyszło  
mi pracować wykazali się maksy-
malnym profesjonalizmem  
i otwartością. Nie spodziewałam 
się również tak przychylnej reakcji 
polonijnych organizacji. Jest  
mi szczególnie miło, że pani Ewa 
Ronay – Rzeczniczka Narodowości 
Polskiej na Węgrzech i pan Jerzy 
Snopek – Ambasador RP  
w Budapeszcie, objęli nasze 
wydarzenie patronatem honoro-
wym. Mam nadzieję, że Polacy  
i Polonia odwiedzą to wydarzenie 
i przyprowadzą swoich węgier-
skich znajomych żeby pokazać  
im dorobek polskiej kultury,  
a w otoczeniu niezwykłego 
lotniska i zrekonstruowanych 
starych samolotów poczują 
atmosferę tego wyjątkowego 
okresu w historii Polski.

„Polonia Węgierska” jest oficjalnym 
partonem medialnym wydarzenia.

Powstają  
nowe słowniki

Nie ustają prace redakcyjne 
prowadzone nad nowymi słowni-
kami: polsko–węgierskim  
i węgiersko–polskim. 

W związku z nimi już po raz 
kolejny spotkali się w Ambasadzie 
RP w Budapeszcie polscy i węgier-
scy naukowcy pracujący nad ich 
powstaniem 

17 kwietnia ambasada gościła 
licznie zebranych filologów, 
językoznawców, leksykografów 
i tłumaczy z polskich hungary-
styk (z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego  
i Uniwersytetu Warszawskiego) 
oraz węgierskich polonistyk 
(z Uniwersytetu im. Lóránda 
Eötvosa w Budapeszcie i z Kato-
lickiego Uniwersytetu im. Pétera 
Pázmánya w Budapeszcie). 

Rozmowy dotyczyły aktualnego 
stanu prac nad przygotowywa-
nymi słownikami jak również 
kwestii merytorycznych i logi-
stycznych z nimi związanych.

W spotkaniu roboczym brał udział 
ambasador RP na Węgrzech Jerzy 
Snopek.

(red.)
źródło: Ambasada RP

Okrągły stół  
lektorów

16 kwietnia w Budapeszcie  
na obradach polsko–węgierskiego 
okrągłego stołu spotkali się 
wykładowcy uniwersyteccy  
i lektorzy polonistyk i hungary-
styk z uniwersytetów z: Poznania, 
Krakowa, Warszawy, Debreczyna, 
Piliscsaby i Budapesztu.

Moderatorem spotkania, które 
w dużej mierze dotyczyło stanu 
obecnego, przyszłości i możli-
wości rozwoju nauczania języka 
polskiego na węgierskich uczel-
niach i węgierskiego w Polsce 
oraz trudności i wyzwań z tym 
związanych był Miklós Mitrovits 
pracownik Węgierskiej Akadamii 
Nauk. 

W obradach udział wzięli amba-
sador RP na Węgrzech prof. Jerzy 
Snopek wraz z Małżonką, rzecznik 
narodowości polskiej w Zgroma-
dzeniu Narodowym RW dr Csúcs 
Lászlóné Halina oraz przedstwi-
ciele węgierskiej rządowej Funda-
cji im. Wacława Felczaka, dzięki 
której okrągły stół mógł dojść  
do skutku. 

Gospodarzem i organizatorem 
budapeszteńskich obrad było 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
im. Józefa Bema na Węgrzech.
 
Wieczorem goście „stołu” uczest-
niczyli w spotkaniu óbudańskiego 
Salonu Literacko–Muzycznego, 
podczas którego z koncertem 
„Liszt, Chopin i kobiety” wystąpił 
znakomity węgierski pianista Alex 
Szilasi, a słowem ubarwił  
je dr Attila Horváth. Na program 
ten PSK im. J. Bema wraz  
z Samorządem Narodowości 
Polskiej III dzielnicy zebranych 
polskich i węgierskich gości,  
a także mieszkańców Óbudy 
zaprosiło do Centrum Kultury 
Társaskör.

(b.)

.
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Dziewczyna, która ośmieliła się być mądra  
– zabawa z akcentem dydaktycznym w SPK

21 kwietnia społeczność Szkol-
nego Punktu Konsultacyjnego 
przy Ambasadzie RP w Budapesz-
cie uroczyście celebrowała święto 
swojej placówki.

Zasadniczym celem stawianym 
przez organizatorów corocznych 
obchodów święta naszej szkoły 

jest zawsze dobra zabawa,  
ale – jak na placówkę edukacyjną 
przystało – zabawa z akcentem 
dydaktycznym.

Przewodnim zagadnieniem 
tegorocznych uroczystości stał się 
temat wybitnych kobiet. 

Oczywiście wybór ten nie był 
przypadkowy, wszakże rok 2018 
został ustanowiony przez Sejm RP 
Rokiem Praw Kobiet, gdyż  
w tym roku obok okrągłej rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
obchodzimy także setną rocznicę 
przyznania Polkom praw wybor-
czych.

Zebranym na uroczystości 
gościom niezwykle trudną sytu-
ację kobiet utrzymującą się przez 
wiele wieków unaoczniło otwie-
rające imprezę przedstawienie 
teatralne pod tytułem „O Nawojce, 
dziewczynie, która ośmieliła się 
być mądra”. 

Spektakl został przygotowany 
przez uczniów naszej szkoły  
pod kierunkiem reżyser Tünde 
Trojan, natomiast oprawą 
muzyczną zajęła się Danuta 
Misiąg-Ollár – mama jednego  
z naszych uczniów. 

Muzyka na żywo i taniec łatwo 
wprowadziły wszystkich w klimat 
epoki. Młodzi aktorzy wcielając się 
w role średniowiecznych postaci 
wspaniale wywiązali się  
ze swojego zadania.. 

Szczególnego uroku przedstawie-
niu dodała także przygotowana 
specjalnie na tę okazję scenogra-
fia. Całość przedsięwzięcia zrobiła 
na wszystkich zebranych bardzo 
duże wrażenie. Zarówno więc 
stylowa muzyka, jak i gra naszych 
młodych artystów zasłużenie 
została nagrodzona gromkimi 
brawami.

Kolejne części obchodów były 
poświęcone zabawom modowym 
i literackim oraz quizom wiedzy 
– wszystko oczywiście w kontek-
ście wybitnych Polek i praw, które 
uzyskiwały kolejno przez wieki.

W trakcie dyskusji głos oddano 
także zebranym dorosłym, którzy 
mogli podzielić się swoją wiedzą  
na zadany temat.

Należy podkreślić, że w tym roku 
uczestnicy konkursów i quizów 
otrzymywali naprawdę wyjątkowe 
nagrody. 

W trakcie przygotowań do święta 
szkoły odbyły się w SPK warsztaty 
ceramiczne pod opieką Karoliny 
Mielczarek, na których uczniowie 
sami przygotowywali różno-
rodne gadżety ceramiczne. Takie 
nagrody wykonane samodzielnie 
przez koleżanki i kolegów  
na pewno na długo zapiszą się  
w pamięci nagrodzonych 
uczniów.

Podczas uroczystości miały miej-
sce niezwykle ważne rozmowy, 
które  zainspirowały pomysły 
na kontynuację tematu. Akcenty 
związane z prawem kobiet będą 
więc towarzyszyć społeczności 
szkolnej jeszcze w trakcie całego 
roku.

Na zakończenie pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania organi-
zatorkom za przygotowanie  
i pomysłową realizację niezwy-
kle udanej imprezy, Instytutowi 
Polskiemu w Budapeszcie  
za udostępnienie pomieszczeń 
na czas uroczystości, a Fundacji 
Rodzice Szkole Polskiej za wspar-
cie finansowe.

SPK
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Muzyka  
krajobrazów

22 kwietnia po Mszy świętej  
w Polskim Kościele zostaliśmy 
zaproszeni przez Stowarzyszenie 
Katolików Polskich na Węgrzech 
p.w. św. Wojciecha i Polski 
Ośrodek Kulturalno-Oświatowy 
oddział Óhegy utca na werni-
saż wystawy naszej polonijnej 
malarki, Zenobii Siekierskiej. 

Niezwykle zachęcający był już 
sam tytuł wystawy: „Muzyka krajo-
brazów”. 

Artystka urodziła się w Budapesz-
cie w rodzinie polonijnej. Ukoń-
czyła Wyższą Szkołę Muzyczną w 
klasie fortepianu, a sztuki malar-
skiej uczyła się od matki – malarki. 
Jest członkiem Forum Twórców 
Polonijnych.   

Wcześniej znaliśmy Zenobię 
Siekierski przede wszystkim  
z pięknych, delikatnych krajobra-
zów nie tylko Węgier i Polski.  
Od wielu z nich naprawdę trudno 
było oderwać wzrok. Nic więc 
dziwnego, że wielu z nas oglą-
dających wcześniejsze wystawy 
niemal natychmiast chciałoby 
widzieć je u siebie w mieszkaniu, 
gdyż stonowane barwy uspoka-
jały i wzrok i duszę patrzącego. 

W obrazach artystki ważną rolę 
zawsze odgrywa i odgrywała 
przede wszystkim przyroda.  
Dla tak wrażliwej osoby wszystko 
jest ważne. Nie tylko drzewa zimą 
czy te piękne oliwkowe, ale i frag-
ment ulicy ze starymi domami, 
czy widok na Górę Jánosa. 

A teraz, na najnowszej wystawie 
Zenobia dała nam się poznać, 
jako inna, nowoczesna malarka. 
Zastosowała w swych obrazach 
bardzo odważne kolory i figury 
domów, ulic itp. I bardzo dobrze. 
Nie można jej zaszufladkować.  
Ze stosowanych kolorów 
jej malarstwie rzeczywiście 

rozbrzmiewa muzyka. I to jest 
najważniejsze. 

Wystawę „Muzyka krajobrazów” 
otworzyła Marta Trojan – historyk 
sztuki, która podobnie jak Zeno-
bia jest córką polskiego uchodźcy 
wojennego i matki Węgierki.

Alicja Nagy 
zdj. Barbara Pál 
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Muzyka  
jest dla każdego

W sobotę, 14 kwietnia w sali 
koncertowej Pesti Vigadó  
w ramach cyklu programów Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál miał miejsce 
koncert zatytułowany „Muzyka 
jest dla każdego", podczas którego 
cztery chóry z państw Grupy 
Wyszehradzkiej zaprezentowały  
muzykę chóralną swoich krajów.
 
Wystąpiły: czeski Chór Kobiecy 
Średniej Szkoły Pedagogicznej 
w Kroměříž, pod dyrekcją Jiříego 
Jablunki), SZSU – Męski Chór 
Pedagogów Słowackich  
pod dyrekcją Štefana Sedlickýego, 
a Polskę reprezentował chór Vera-
icon z Nowego Sącza. 

Mieszany chór Veraicon działa 
od roku 2009 przy Sanktuarium 
Przemienienia Pańskiego  
pod kierownictwem Izabeli 
Biskupskiej. 

Podczas pobytu w Budapeszcie 
Chór Veraicon zapewnił również 
oprawę muzyczną niedzielnej 
mszy świętej w Kościele Polskim, 
a następnie, specjalnie dla Polonii, 
dał piękny koncert polskich pieśni 
religijnych i patriotycznych. 

(red.)
zdj. Barbara Pál
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INstytut badawczy zaprasza 
 

Polscy nobliści zagościli  
w PIBM

O polskich noblistach wiemy  
dość dużo – byliśmy świadkami 
wiekopomnych chwil przyznawa-
nia nagród niektórym laureatom 
albo o naszych rodzimych 
nagrodzonych uczyliśmy się  
w szkole. Często nie zdajemy 
sobie jednak sprawy z tego, jak 
wielu zagranicznych noblistów 
miało w swojej historii polskie 
ślady. 

Paulina Kopestyńska, urodzona  
na Syberii a mieszkająca  
w Warszawie akwarelistka 
polskiego pochodzenia, sportre-
towała trzydziestu laureatów 
Nagrody Nobla mających w sobie 
polski pierwiastek, a jej prace 
zostały zaprezentowane  
w Polskim Instytucie Badawczym  
i Muzeum w Budapeszcie  
26 kwietnia podczas wernisażu 
„Nobliści – polskie ślady”.

Sześciu wybitnych Polaków 
zostało przedstawionych  
w szczególny sposób. Malowane 
portrety Miłosza, Reymonta, 
Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, 
Szymborskiej i Wałęsy są najwięk-
sze (1m x 1m) i najbarwniejsze. 
Obrazy, mimo że przedstawiają 
noblistów w powszechnie 
znanych pozach, zachwycają 
swoją nowoczesnością m.in. przez 
wyraziste, mocno nasycone 
kolorystycznie tła.

Kopestyńska pozostałe dwadzie-
ścia cztery prace wykonała innymi 
technikami – pastelami albo ołów-
kiem, dzięki czemu mają one 
mniej krzyczący charakter i swoją 
delikatnością zachęcają  
do bliższego zapoznania się  
z polskimi wątkami w historii 
każdego z laureatów. 

Warto tutaj wspomnieć,  
że sportretowane zostały takie 
osoby, jak chociaż John Maxwell 
Cotzee czy Henri Bergson, które 

wielu osobom nawet w minimal-
nym stopniu nie będą się kojarzyć 
z Polską.

Otwarciu wystawy towarzyszyły 
także prezentacje najnowszych 
publikacji wydawniczych PIBM. 

Przy okazji wernisażu, PIBM 
wydało katalog wystawy, który 
zawiera oprócz portretów 
autorstwa Pauliny Kopestyńskiej, 
także krótkie noty biograficzne 
laureatów Nagrody Nobla. 

Podczas spotkania swoją premierę 
miały także dwie książki wydane 
przez PIBM – „Wisła” i „Polsko–
węgierska mozaika”.

Pierwszy wolumen, który przed-
stawia naszą rodzimą rzekę, został 
opracowany przez Ambasadora 
RP na Węgrzech prof. Jerzego 
Snopka, który to dokonał wyboru 
fragmentów prozy i poezji 
poświęconej Wiśle. Publikacja, 
wydana przez PIBM wspólnie  
z Ambasadą RP w Budapeszcie  
i Instytutem Polskim, została 
zilustrowana czarno–białymi 
zdjęciami przedstawiającymi 
rzekę.

Drugą zaprezentowaną książką  
był zbiór felietonów, które  
w ramach współpracy PIBM i PAN 
Archiwum w Warszawie pojawiły 
się kolejno na łamach miesięcz-
nika „Polonia Węgierska”. 

István Balázs, Izabela Gass, Hanna 
Krajewska i Piotr Piętka przez ostat-
nie miesiące wielowymiarowo  
(ale głównie przez pryzmat historii) 
opowiadali o relacjach polsko–
węgierskich. Teksty zostały 
przetłumaczone według potrzeb 
na język polski i węgierski, dzięki 
czemu książka będzie ciekawą 
lekturą zarówno dla osób polsko-, 
jaki i węgierskojęzycznych.

Anna Szczęsnowicz
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INstytut badawczy zaprasza 
 

Reakcje na Węgrzech na odrodzenie Polski  
w świetle materiałów prasowych (część I)

Z okazji 100-lecia rocznicy warto 
zadać sobie pytanie: jakie reakcje 
wywołała na Węgrzech wiado-
mość o odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości? 

Na podstawie materiałów praso-
wych spróbujemy zaprezentować 
przykłady z każdego obszaru 
węgierskiego życia społeczno-
-politycznego, od elity do klasy 
robotniczej, od prawicy do lewicy: 
w ten sposób możemy zobaczyć, 
jak informacja o odrodzeniu 
państwa polskiego wpłynęła  
na Węgry i Węgrów.

Pod koniec XVIII wieku, po rozbio-
rach Polski, pojawiła się dwoistość 
węgierskiej myśli politycznej  
w związku ze „sprawą polską”, 
która wzmacniała się w trakcie 
XIX wieku: Polacy stali się wzorem 
protestu i niezłomności, ale także 
symbolem lekkomyślności  
i brutalnych klęsk. 

Polityka węgierska wyciągnęła  
z tego następujące wnioski: nieza-
leżne narody muszą być ostrożne, 
powinny szukać możliwości 
kompromisu oraz obserwować 
zmiany w stosunkach między 
mocarstwami. Takie stanowisko 
można było zaobserwować także 
w trakcie I wojny światowej: 
węgierska elita polityczna Monar-
chii, z premierem hrabią Istvánem 
Tiszą na czele, długo nie miała 
konkretnej koncepcji dotyczącej 
ewentualnego państwa polskiego.

Takie spojrzenie na sprawę polską  
charakteryzowało także działania 
premiera: w żaden sposób  
nie chciał, żeby teren i populacja 
państwa austro–węgierskiego się 
powiększyły, bo w tym przypadku 
sam dualizm i uprzywilejowana 
sytuacja Węgrów zostałoby zagro-
żone, nie mógł też popierać idei 
oddzielnego państwa polskiego, 
ponieważ to, według każdego 

możliwego scenariusza, znaczy-
łoby pewną stratę Galicji. 

W świetle tych wszystkich faktów 
nie jest zaskakujące, że największy 
rywal Tiszy, hrabia Andrássy Gyula 
młodszy, lider opozycji, prowadził 
kampanię właśnie za trializmem 
(Austria–Węgry–Polska).

Prasa Monarchii – szczególnie 
węgierska – od początku wojny 
intensywnie zajmowała się 
kwestią polskiej państwowości, 
wynikało to nie z tradycyjnej 
sympatii, ale ze względu na strach 
przed rozpadem Monarchii.
 
W morzu tych głosów warto 
zajrzeć do Népszava, gazety 
Socjaldemokratycznej Partii 
Węgier, która spróbowała krytyko-
wać koncepcje polityki szerzone 
przez elity i przedstawiać „prze-
ciwne opinie”, jednak ich artykuły 
w większości przypadków były 
cenzurowane. 

Najbardziej warte uwagi były 
numery z 8 i 10 sierpnia 1915 
roku, z których wyczytać można, 
że chociaż rozwiązanie kwestii 
polskiej „w duchu wolności  
i demokracji” jest ważne, to nie 
ma żadnych spraw narodowych, 
za które „robotnicy musieliby 
masakrować siebie nawzajem.”

Pod koniec wojny ważnym 
problemem na Węgrzech stały 
się problemy narodowościowe, 
dlatego też polskiej sprawie 
zaczęto przyglądać się przez  
ich pryzmat. 

W konserwatywno-chrześcijań-
skim Katholikus Szemle (Przegląd 
Katolicki) (1917/8.), Gyula Hadz-
sega pisał: „Niewątpliwie jest wiele 
prawdy w skargach Ukraińców. 
Znane jest gwałtowne rządzenie 
Polaków. Polacy widzą  
w sobie jakiś nowy Izraela, 
którego powołaniem jest pośred-
nictwo w zbawieniu.”

Hrabia Mihály Károlyi (od 31 
października 1918 roku premier 
Węgier) i jego najbliżsi współ-
pracownicy już w latach 1916-17 
otwarcie żądali unifikacji wszyst-
kich polskich terenów w jedno 
państwo narodowe, ale za to 
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6 maja w Domu Polskim (Óhegy 
utca 11) wysłuchać można będzie 
koncertu zespołu muzyki dawnej 
Anima Polonica „Barokowa Polska 
oczami obcokrajowców”.  
W programie utwory m.in. Georga 
Philippa Telemanna, Balinta 
Bakfarka.
Május 6-án 11.30-kor a Lengyel 
Házban (Óhegy utca 11) a régi 
zenét játszó Anima Polonica 
együttes a „Barokk Lengyelország 
külföldi szemmel” című koncertet 
ad. A műsor, többek között, Georg 
Philipp Telemann és Bakfark Balint 
műveit tartalmazza.

2 czerwca uczniowie Ogólno-
krajowej Szkoły Polskiej wezmą 
udział w Dniu Dziecka na lotnisku 
Budaörs.
Június 2-án a Lengyel Iskola 
tanulói gyereknapi programon 
vesznek részt, amelyet a budaörsi 
repülőtéren tartanak.

2 czerwca w bemowskim  
przedszkolu obchodzony będzie 
Dzień Dziecka.
Június 2-án Gyereknap lesz  
a bemes óvodában.

3 czerwca (niedziela) w budapesz-
teńskim Kościele Polskim obcho-
dzone jest Boże Ciało.  
O godz. 10.00 rozpocznie się 
procesja do czterech ołtarzy  
z Najświętszym Sakramentem,  
po niej Msza Święta w języku 
polskim.
Június 3-án (vasárnap) a buda-
pesti Lengyel Templomban 
Úrnapja lesz. 10.00-kor kezdődik 
a körmenet az Oltáriszentséggel, 
amely a négy oltárt érinti, utána 
pedig lengyel nyelvű szentmise 
lesz.

9 czerwca bemowskie przedszko-
laki i młodzież szkolna wyjadą  
na wycieczkę edukacyjną „Szla-
kami Polskimi” do Balatonboglár.
Június 9-én a bemes óvodások  
és kisiskolások részt vesznek  
a „Lengyel ösvényeken” című 
tanulmányi úton, amelynek 
úticélja Balatonboglár lesz.

9 czerwca SNP w Bėkėscsabie 
organizuje piknik połączony  
z pokazem książki Agnieszki 
Janiec-Nyitrai i i Zoltána Nyitrai 
„Polsko–węgierska literacka 
książka kucharska”.
Június 9-én a Békéscsabai LNÖ 
pikniket szervez, amely egybe lesz 
kötve Janiec-Nyitrai Agnieszka  
és Nyitrai Zoltán „Lengyel–magyar 
irodalmi szakácskönyv” című 
könyvének bemutatójával.

9 czerwca (sobota) o godz. 15.00 
Samorząd Narodowości Polskiej  
w Szentendre w kościele  
p.w. św. Piotra i Pawła w Szente-
dre (Péter-Pál templom, Kucsera 
Ferenc u. 1.) organizuje koncert 
polskiej muzyki kościelnej  
w wykonaniu zespołu Anima 
Polonica.
Június 9-én 15.00-kor a Szent-
endrei Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat az Anima Polonica 
együttes közreműködésével 
lengyel nyelvű egyházzenei 
koncertet szervez a szentendrei 
Szent Péter-Pál templomban 
(Kucsera Ferenc u. 1.).

10 czerwca (niedziela) w buda-
peszteńskim Kościele Polskim  
o godz. 10,30 sprawowana będzie 
Msza Święta w intencji  dzieci, 
podziękowanie za rok szkolny  
i prośba o błogosławione wakacje.
Június 10-én (vasárnap) a buda-
pesti Lengyel Templomban 
10.30-kor szentmisét mutatnak be 
a gyerekek szándékára, hála-
adásként a tanévért és kérik Isten 
áldását a nyári vakációra.

10 czerwca SNP X dzielnicy Buda-
pesztu organizuje spotkanie  
z okazji Dnia Dziecka.
Június 10-én gyereknapi találko-
zót szervez a Budapest X. kerületi 
LNÖ.

13 czerwca w budapeszteńskim 
Kościele Polskim odbędzie się 
Dzień Fatimski (godz. 17.00).
Június 13-án 17.00-kor Fatimai 
Napot tartanak a budapesti 
Lengyel Templomban.

co będzie?

mi lesz?

wiosną 1918 roku ich teoretyk, 
Oszkár Jászi w swoim memoriale 
zatytułowanym „Przyszłość Węgier 
i Zjednoczone Państwa Dunajskie” 
pisał już inaczej. Proponował 
bowiem utworzenie konfederacji 
z Monarchii Austro–Węgierskiej, 
która składałaby się z 5 państw, 
a jednym z nich byłoby Polska 
(„Polska” w tym przypadku 
oznaczałaby tereny zaboru rosyj-
skiego).

Na pierwszy rzut oka sytuacja 
w listopadzie 1918 roku wyglą-
dała idealnie z punktu widzenia 
naszego tematu: w trakcie „rewo-
lucji astrów” Węgry odzyskały 
swoją samodzielną państwo-
wość, a parę dni później mogły 
powitać Polskę w grupie państw 
niepodległych. Natomiast właśnie 
z powodu świeżej przemiany 
systemowej, Węgrzy zajmowali 
się raczej swoimi sprawami (np. 
zakończeniem wojny), ponadto 
prawie codziennie coś ważnego 
działo się na arenie międzynaro-
dowej, dlatego w prasie węgier-
skiej z tego okresu nie można 
znaleźć entuzjastycznych nagłów-
ków związanych do tematu Polski. 

Dodatkowo, proces tworzenia się 
nowego państwa polskiego  
był bardzo skomplikowany  
dla obcokrajowców – z tego 
powodu węgierskie gazety refe-
rowały o kolejnych jego etapach 
tylko w krótkich artykułach.  
Nie znaczy to jednak, że w prasie 
w ogóle nie można było znaleźć 
interesujących tekstów w związku 
z polską sytuacją…

Anna Szczęsnowicz 
István Balázs

Źródła i opracowania

Hadzsega Gyula: A galíciai probléma. In: 
Katholikus szemle, 1917/8.

Hermann Péter (szerk.): Lengyelország újra 
Európa térképén: tudományos ülésszak. 
Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ – 
Magyar-Lengyel Baráti Kör, Budapest, 1989.

Népszava, 1915/282. i 284.

Szokolay Katalin: Az osztrák-magyar 
kormány lengyel politikája az első 
világháború idején. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1967.

 



co będzie?

mi lesz?

15 czerwca (piątek) o godz. 16.00 
w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej 
na Węgrzech odbędzie się uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego.
Június 15-én (péntek) 16.00-kor  
a magyarországi Lengyel Iskolá-
ban ünnepélyes tanévzáró lesz.

W dniach 16–22 czerwca 
Stołeczny Samorząd Polski orga-
nizuje kolonie dla dzieci w wieku 
7-14 lat w Rabce-Zdrój. 
Június 16-22 között a Fővárosi 
Lengyel Önkormányzat tábort 
szervez Rabka-Zdrójba a 7-14 éves 
gyerekeknek.

21 czerwca Samorząd Narodowo-
ści Polskiej IV dzielnicy zaprasza 
na ostatnie  przedwakacyjne 
spotkanie  klubowe na godz.18.
oo do siedziby SNP w Újpeszcie, 
Nyár ut 40-42.
A IV. kerületi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat egy utolsó 
nyaralás előtti klubtalálkozóra vár 
mindenkit 18.00-ra az Újpesti OLÖ 
székházába a Nyár út 40-42-be.

21 czerwca w Budapeszcie (XII 
dzielnica park Csörsz) za sprawą 
Samorządu XII Dzielnicy Buda-
pesztu, Ambasady RP  
na Węgrzech, SNP XII dzielnicy 
i PSK im. J. Bema na Węgrzech 
odbędzie się odsłonięcie pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz koncert fortepianowy  
w MOM.
Június 21-én Budapesten (XII. 
kerület Csörsz park) a XII. kerületi 
Önkormányzat, a Lengyel Nagykö-
vetség, a XII. kerületi LNÖ  
és a Bem József LKE együtt-  
és közreműködésével leleplezik 
Józefa Piłsudski marsall szobrát  
és zongorahangverseny lesz  
a MOM parkban.

W dniach 23-30 czerwca ucznio-
wie Ogólnokrajowej Szkoły 
Polskiej na Węgrzech wyjadą  
z uczniami z SP nr 68  z Wrocławia 
na wspólne kolonie do Balaton-
fenyves. Wyjazd jest kontynuacją 
wspólnego projektu „Rodzina 
Polonijna”.

Június 23-30 között közös táboro-
zásra utaznak Balatonfenyvesre  
a magyarországi Lengyel Iskola 
és a Wrocławi 68 sz.-ú Általános 
Iskola tanulói. Az utazás  
a „Polóniai család” című közös 
projekt folytatása.

23 czerwca w Budapeszcie OSP  
na Węgrzech organizuje uroczy-
stość z okazji Święta Węgierskiej 
Polonii.
Június 23-án az OLÖ szervezésé-
ben megrendezésre kerül  
a Magyarországi Polónia Napja 
alkalmából tartott ünnepség.

24 czerwca Oddział POKO  
(Ógehy 11) organizuje w Domu 
Polskim otwarcie wystawy 
węgierskich twórców o św. Stefa-
nie i okolicznościowy koncert.
Június 24-én az Óhegy utca 11 
alatti LKK részleg magyar alkotók 
munkáiból Szent István témájá-
ban kiállítás megnyitót és alkalmi 
koncertet szervez.

(b.)

 ¿ Msza święta w Bazylice  
św. Stefana

 ¿ Koncert Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej  
z Nowego Sącza

 ¿ Przemówienia, wręczenie 
nagrody „Św. Władysława”, 
oraz nagród „Za zasługi  
dla węgierskiej Polonii”

 ¿ Przyjęcie

 ¿ Szentmise a Szent István  
Bazilikában

 ¿ Fellép Lengyel Határörség 
Zenekara Nowy Sącz-ból 

 ¿ Megnyító beszédek, „Szent 
László” és a „Magyarországi 
Lengyelekért” díjak átadása

 ¿ Állófogadás

DNIA

Program obchodów
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Stanowisko?  
– Kura domowa

Dzień Matki, my, Matki Polki  
na Węgrzech obchodzimy 
podwójnie, odpowiednio tak i do 
polskiego, jak i do węgierskiego 
kalendarza świąt, i – być może 
dlatego, że w ten sposób rozciąga 
się ono na praktycznie cały maj – 
rozważany w rozmaitych aspek-
tach temat bycia mamą zwykł 
zajmować w mojej głowie w tym 
okresie dość sporo miejsca.

Rok 2018 jest dla Polonii,  
a szczególnie dla polskich kobiet 
za granicą, rokiem szczególnych 
rocznic. Raz, że z coraz większym 
rozmachem obchodzimy  
100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dwa  
że równolegle świętujemy takąż 
samą rocznicę nadania obywatel-
kom polskim płci żeńskiej prawa 
głosu w wyborach powszechnych 
i wspominamy jak wielkim było  
to osiągnięciem. 

Oczywiście fakt ten był po dużej 
części jedynie symbolicznym 
ukoronowaniem wszystkiego 
tego, o co tak skutecznie walczyły 
nasze praprababcie feministki… 

Wraz ze wszystkimi wprowadza-
nymi zmianami prawnymi  
w praktyce otrzymałyśmy wreszcie 
możliwość świadomego wpływa-
nia na nasze własne życie, niepi-
sane prawo do wyrażania  
i posiadania własnej opinii, 
czasami (na szczęście) różnej  
od zdania pana męża, kochanego 
taty, czy szanowanego wuja oraz 
prawo do swobodnego decydo-
wania o sobie w kwestiach zawo-
dowych czy – wydające się dziś tak 
niesamowicie oczywistym – prawo 
do swobodnego kształcenia się…

Obawiam się jednak, że te niesa-
mowite osiągnięcia trochę nam, 
kobietom, przez ostatnie 100 lat 
spowszedniały, że zaczynamy  
w sposób znacznie mniej świa-
domy i zaangażowany rozumieć 
nasze prawo wyboru i korzystać 
z niego, a przecież w odróżnieniu 
od naszych przodkiń sprzed stu 
lat możemy tak wiele!

Możemy się uczyć, a co więcej 
możemy nauczać, nie tylko haftu  
i pięknego układania bukietów, 
ale wszystkiego od fizyki jądro-
wej do makroekonomii i sztuk 
walki. Możemy współdziałać przy 
tworzeniu obowiązujących zasad 
prawnych. Możemy uprawiać 
sport, prowadzić samochód, 
posiadać własne pieniądze  
czy chodzić w spodniach. Możemy 
pracować zawodowo w praktycz-
nie wszystkich istniejących profe-
sjach. Możemy również poświęcić 
swój czas i energię wychowaniu 
dzieci i obowiązkom domowym.  
I przy wyborze żadnej z tych dróg 
nie usłyszymy, że kobiecie to nie 
wypada… 

Chociaż… obchodząc obecne Dni 
Matki trochę jako mama swoich 
dzieci, trochę jako dziecko swojej 
mamy zaczęłam mieć pewne 
wątpliwości – czy w obecnych 
czasach „wypada” być mamą  

w pełnym wymiarze godzin?  
Czy zgodnie ze współczesnymi 
nam normami społecznymi 
„wypada” przyznać się, że pracuję 
na stanowisku tytułowej kury 
domowej? I co gorsze, że lubię 
swoją pracę, że sprawia mi ona 
satysfakcję?

Sytuacja prawna matek – gospo-
dyń domowych jest trochę różna 
w Polsce i na Węgrzech, gdzie 
kobieta wychowująca trójkę  
i więcej małoletnich dzieci może 
oficjalnie zostać etatową mamą, 
z wiążącymi się z tym pewnymi 
przywilejami tak finansowymi jak  
i emerytalnymi, i prawdopo-
dobnie przychylność oceny 
społecznej takiego sposobu 
rozwiązania kariery zawodowej 
jest też odmienna.

Jednak zarówno tu jak i tam 
odczuwalnym wydaje się być 
lekkie skrępowanie, może nawet 
czasami zakłopotanie czy wstyd, 
gdy na pytanie o pracę i polskie  
i węgierskie kobiety odpowiadają 
jednakowo, że nie pracują tylko 
siedzą z dziećmi w domu.  
A przecież to nieprawda (!)  
i pracują i absolutnie nie siedzą! 

Wydaje się, że my same,  
my kobiety, doceniamy najmniej 
tą chyba najważniejszą pracę  
na świecie – bo chyba żadna inna 
pozycja nie wiąże się z tak wielką 
odpowiedzialnością i tak wielkimi 
wpływami. Każda mama, kształ-
tując swoje dziecko ma wpływ 
na przyszłe losy – może nawet 
– całego świata! Bądźmy z tego 
dumne. 

Oczywiście nie każda z nas musi 
być mamą na pełnym etacie. 
Mamy niesamowicie wiele opcji 
do wyboru. Możemy zmieniać 
świat, bo mamy prawo wyboru!  
To naprawdę wielka rzecz.

Katarzyna Desbordes-Korcsev

Naczelny ma gŁos

.
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Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
Országos Lengyel Önkormányzat

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

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy
Lengyel Közművelődési Központ

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

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

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

Polski Instytut Badawczy i Muzeum
Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

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

Stołeczny Samorząd Polski
Fővárosi Lengyel Önkormányzat

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

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

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

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

Polska Parafia Personalna na Węgrzech
Lengyel Perszonális Plébánia

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

Ambasada Polska w Budapeszcie
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége

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

Referat Konsularny Ambasady RP 
A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli Osztálya

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

Instytut Polski w Budapeszcie
Lengyel Intézet

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

biblioteka@polinst.hu

Polonijna strona internetowa: 
www.polonia.hu

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

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

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

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

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

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

polonia
węgierska

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

Pismo Ogólnokrajowego 
Samorządu Polskiego  

z kwartalnym  
dodatkiem GŁOS POLONII

Az Országos Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 

lapja a GŁOS POLONII 
negyedévi mellékletével
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