
Dzień Literatury Polskiej w Székesfehérvár.  

Towarzystwo Vörösmartyego w Székesfehérvár , zrzeszające pisarzy i poetów regionyu, od kilku już 
lat i przy współpracy Samorządu Narodowości Polskiej i Klubu Polonia w tym mieście, organizuje  
spotkania autorów i miłośników poezji, literatury , czytelników  oraz ludzi kultury  w ramach „Dnia 
Literatury Polskiej”. Organizację spotkania towarzystwo to traktuje jako swoją misję, wynikającą z 
dotychczasowej owocnej współpracy i kontaktów z polskim środowiskiem literackim, głównie z 
partnerskiego miasta Opola i województwa opolskiego. Tematyka  konferencji w dniu 17 listopada br, 
dotyczyła zjawisk i spraw  polskiej literatury, w kontekście współczesnym , historycznym i 
organizacyjnym.  

Przed rozpoczęciem spotkania – jak to w królewskim mieście stało się  regułą -  zaproszeni uczestnicy 
złożyli wieńce i kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, do którego ustawienia w 2012 roku przyczynił się 
prezes wspomnianego  towarzystwa literackiego Zoltán Bobory, który wraz z  Evą Maklári - 
moderatorem spotkania - był jego gospodarzem. 

Uczestników konferencji i przybyłych gości , w ciepłych słowach powitał Dr. Cser–Pálkovics  András, 
burmistrz miasta, który w swoim wystąpieniu wskazał na niezwykłość tradycyjnej przyjaźni węgiersko 
-polskiej w dzisiejszym świecie, pełnym nieprzyjaznych zjawisk, działań ,faktów, a nawet nienawiści.   

Przyjął zaproszenie i aktywnie uczestniczył w  spotkaniu polski ambasador i zarazem poeta, tłumacz 
poezji węgierskiej Jerzy Snopek wraz z małżonką, który w swoim wystąpieniu wspomniał o wielu 
ciekawych wątkach związanych z polską poezją i literaturą. 

Prezes Bobory Zoltán mówił o kontaktach ze środowiskim poetyckim województwa opolskiego, 
organizowanych dotychczas corocznie międzynarodowych spotkaniach na Zamku Piastów Śląskich w 
Brzegu  oraz  Opolu, wspominając oczywiście postać ich głównego organizatora, poety, wielkiego 
przyjaciela Węgier i animatora  kultury, honorowego obywatela miasta Székesfehérvár , nieżyjącego 
już  Janusza Wójcika.   

Kolejny rozmówca Dr. Cséby Géza – polski konsul honorowy oraz zarazem także poeta i tłumacz 
literatury, w swoim wystąpieniu pt: „Powinien pozostać królem na wieki” – przybliżył słuchaczom 
sylwetkę oraz okoliczności śmierci  polskiego króla Stefana Batorego,   

Prof. Kovács István – były węgierski konsul generalny w Krakowie , historyk, literat i tłumacz poezji 
węgierskiej i polskiej – przypomniał sylwetki znanych polskich poetów Cypriana Norvida, Edwarda 
Stachury i poległego w powstaniu warszawskim, doskonale zapowiadającego się poety Kamila 
Baczyńskiego.  

Po prezentacji jednych z ostatnich swoich  książek : Co przyniesiesz  XXI wieku” oraz „100-lecie 
Trianon, zagoiła się już otwarta rana Europy ? ”( Trianon 100 éve,  gyógyul már Európa nyílt sebe ?) 
przez literata, tłumacza  i znanego nam wszystkim działacza polonijnego  Konrada Sutarskiego, 
swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami  na temat budowania kontaktów węgiersko -polskich  i 
partnerskich między miastami Székesfehérvár i Opole oraz komitatem Fejér i województwem 
opolskim , a także roli w tym przeszło trzydziestoletnim  procesie miejscowej Polonii – podzielił się 
prezes miejscowego Klubu Polonia Andrzej Straszewski.  

Organizację konferencji wspierała fudacja Wacława Felczaka.  
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