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Nieoczywista 
kontynuacja

niepostrzeżenie nadeszły jesienne słoty. liście powoli opadają, 
wiatr strąca kartki z coraz to cieńszego kalendarza, a wrzesień 
przynosi wspomnienia smutnych polskich rocznic: wybuchu ii 
wojny światowej i agresji związku radzieckiego na polskę. ile 
wtedy opadło kartek z kalendarzy życia polaków - żołnierzy, 
cywilów, partyzantów, nauczycieli, księży, lekarzy, dzieci... ale 
czy ich życie rzeczywiście przypomina dziś już tylko wyblakłe 
i rozpadające się w palcach karty z kalendarzy przeszłości? nie, 
można je raczej porównać właśnie do liści, opadających podczas 
gwałtownej nawałnicy. z wiosną przecież drzewa na przekór 
burzom i jesiennym tragediom na nowo ożyją, a z poczwarek 
liści otworzą się przepiękne błyszczące jeszcze nowością skrzydła...

ci, którzy walczyli i odeszli w tragicznych wojennych latach 
są częścią silnego drzewa, które dziś współtworzymy także 
my. wiosna jest nieoczywistą kontynuacją jesieni, a czas wojny 
uświadamia niepowtarzalny smak wolności. bo wszystko ma swój 
czas, jak prawił przed wiekami mędrzec kohelet: „wszystko ma 
swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas 
wyrywania tego, co zasadzono, (...) czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas 
zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas 
nienawiści, czas wojny i czas pokoju.“

Agnieszka Janiec-Nyitrai

WiTAMY

A folytatás nem 
nyilvánvaló

észrevétlenül beköszöntöttek az esős őszi napok. a levelek lassacs-
kán hullani kezdenek. a szél egymás után sodorja le a lapokat 
az egyre vékonyodó naptárról, a szeptember pedig a lengyel 
történelem szomorú emlékét idézi: a ii. világháború kitörését 
és lengyelországnak a szovjetunió által történt hátbatámadását. 
Hány ember lapja szakadt is le akkor a lengyelek életének nagy 
kalendáriumáról – katonáké, polgári személyeké, partizánoké, 
tanároké, papoké, orvosoké, gyerekeké...! de manapság az ő életük 
vajon már csak kiszáradt, ujjak között szétporladó lapokat idézne 
a múlt kalendáriumából? nem. inkább olyan levelekhez lehet őket 
hasonlítani, amelyeket egy váratlan vihar szakított le. és tavasszal 
a fák – a viharok és az őszi tragédiák ellenére – újból felélednek, 
hogy rügyeik bábjaiból kibontakoztassák gyönyörű, üdeségtől 
fénylő szárnyaikat...
akik a háború tragikus évei folyamán harcoltak és elestek, azok 
egyazon erős fából nőttek ki, amelynek ma mi is a részei vagyunk. 
a tavasz nem nyilvánvaló folytatása az ősznek. a háború időszaka 
tudatosítja a szabadság semmihez sem hasonlítható ízét. mert 
mindennek megvan a maga ideje, amint arról kohelet bölcs is 
szónokolt évszázadokkal ezelőtt: „mindennek rendelt ideje [van], 
és ideje [van] az ég alatt minden akaratnak. ideje [van] a születés-
nek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszag-
gatásának, a mi ültettetett. (…) ideje [van] a keresésnek és ideje a 
vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. ideje [van] 
a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és 
ideje a szólásnak. ideje [van] a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; 
ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.”

Janiec-Nyitrai Agnieszka



4 Polonia Węgierska

Polonia na obchodach święta 
patrona Węgier

20 sierpnia węgrzy obchodzą jedno ze swoich świąt naro-
dowych. najczęściej nazywane jest ono dniem świętego 
stefana, ale w historii jego nazwę kilkakrotnie zmieniano. 

20 sierpnia węgrzy obchodzą rocznicę kanonizacji swojego 
pierwszego króla - stefana i. tego dnia w 1083 roku król 
władysław i złożył na ołtarzu w budzie relikwie kanonizo-
wanego dzień wcześniej króla. święty stefan  był pierwszym 
węgierskim królem, który przyjął chrzest, czym wprowadził 
węgry w krąg cywilizacji europejskiej. z tego też powodu 
dzień 20 sierpnia bywa też nazywany świętem ustanowienia 
państwa. spotykana jest też nazwa dzień świętej korony - 
korona św. stefana to jedna z najcenniejszych narodowych 
relikwii i symbol państwowości węgier. 

od lat w uroczystościach tych uczestniczą również wierni z 
naszej budapeszteńskiej polskiej parafii, którzy i tym razem 
wzięli udział w mszy świętej koncelebrowanej przez prymasa 
węgier J. e. kardynała pétera erdő w bazylice budapeszteń-
skiej oraz procesji. obok polonii w święcie tym uczestniczyła 
m.in. grupa pielgrzymów z lublina.

(b. fot. B.Pál)

„Najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa 
-- Cmentarz Łyczakowski”

polski ośrodek kulturalno-oświatowy (filia óhegy u.11) w 
domu polskim w budapeszcie 25 sierpnia po mszy świętej w 
kościele polskim zorganizował otwarcie wystawy fotograficznej 
prof. dr. hab. kazimierza wiecha pt. „najstarsza zabytkowa 
nekropolia lwowa - cmentarz łyczakowski”. otwarcia wystawy 
dokonał proboszcz polskiej parafii personalnej na węgrzech, ks. 
karol kozłowski schr., jej kuratorem jest p. małgorzata soboltyńska, a wernisaż swą obecnością zaszczycił jej twórca, p. kazimierz 
wiech wraz z małżonką, który powiedział m.in.: „cmentarz łyczakowski urzeka swym pięknem – wszak jego twórcy: bauer i 
tchórzewski, ponad 200 lat temu postanowili, że będzie to nie tylko nekropolia lwowian, ale także park miejski wkomponowany w 
scenerię lwowskich zielonych wzgórz, do którego będzie się przychodziło nie tylko po to, aby odwiedzić najbliższych, którzy odeszli, 
ale także, by podziwiać artyzm rzeźbiarzy – wybitnych twórców, którzy niejednokrotnie wszystko, co najlepsze w swej twórczości 
pozostawili na łyczakowskim. Jednak ważniejszą od sztuki jest pamięć o wybitnych postaciach, które tworzyły historię kresowych 
nekropolii i polski, której lwów zawsze pozostał wierny. trudno wymienić wszystkich tych, których doczesne szczątki kryje ziemia 
lwowskiego cmentarza. leżą tam wybitni uczestnicy tragicznych zmagań z bezwzględnym okupantem – powstań: kościuszkowskiego, 
listopadowego i styczniowego. spoczywają tam znani malarze, pisarze, naukowcy”. prof. dr hab. kazimierz wiech jest absolwentem i 
wieloletnim nauczycielem akademickim uniwersytetu rolniczego w krakowie. oprócz entomologicznych zainteresowań, stanowią-

cych jego zawodową specjalizację, rozwija szereg pasji, wśród 
których popularyzacja nauki oraz fotografia zajmują najwięcej 
miejsca. od kilku lat fotografuje cmentarze, zwłaszcza łycza-
kowski i salwatorski, na których spoczywają jego przodkowie. 
fotografiami przybliża zapomniane postacie, przypomina-
jąc o konieczności zachowania w pamięci dzieł, których byli 
autorami i wydarzeń, w których uczestniczyli tworząc historię 
polski. prof. k. wiech już po raz czwarty wystawia swoje foto-
grafie w domu polskim, zaś obecna wystawa jest znakomitą 
lekcją przeszłości naszego kraju, a w budapeszteńskim domu 
polski będzie ją można oglądać przez najbliższe dwa tygodnie. 
ze źródeł nieoficjalnych wiemy, że jeszcze tej jesieni będzie 
prezentowana w Xiii dzielnicy budapesztu, o co czyni starania 
tamtejszy samorząd polski. z całą pewnością warto ją zobaczyć.

(b., fot. b.)

Na stronie 18 publikujemy artykuł prof. Kazimierza 
wiecha poświecony wystawie

KroniKA
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Polska msza św. w Kościele Skalnym
26 sierpnia o godz. 18 w budapeszteńskim kościele skalnym 
na zboczu góry gellérta odbyła się uroczysta msza święta z 
okazji święta matki boskiej częstochowskiej. w mszy uczest-
niczyli przedstawiciele polonii, przewodnicząca osp, dr Halina 
csúcs lászlóné, członkowie stowarzyszenia katolików polskich 
na węgrzech pw. św. wojciecha oraz wierni z polskiej parafii. 
mszę prowadził proboszcz polskiej parafii, ks. karol kozłowski 
schr. w homilii podkreślił duchową łączność każdego polaka 
z częstochową i nawiązał do słów ewangelii o cudzie w kanie 
galilejskiej. wspomniał, iż już od 630 lat wierni z całej polski, 
a także z zagranicy uczestniczą w pielgrzymkach na Jasną górę, 
by złożyć hołd matce boskiej częstochowskiej. zwrócił także 
uwagę na kluczowe dla polskiego katolicyzmu momenty w dzie-
jach klasztoru na Jasnej górze, np. śluby króla Jana kazimierza. 
ze szczególnym przejęciem mówił o akcie zawierzenia polski 
niepokalanemu sercu maryi panny, którego dokonał kard. 
augustyn Hlond 8 września 1946 roku. na Jasnej górze prze-
bywało wtedy ponad milion wiernych. kardynał Hlond zmarł 
22 października 1948 roku. dokładnie 30 lat później rozpoczął 
swój pontyfikat Jan paweł ii, papież-pielgrzym, dla którego 
Jasna góra była zawsze miejscem szczególnym. ks. karol 
kozłowski podkreślił również to, iż obraz jasnogórski prze-
stawiający czarną madonnę klasztor otrzymał od węgierskich 
paulinów. nadaje to szczególnego symbolicznego wymiaru 
stosunkom polsko-węgierskim. 

(red. fot. AJN)

TaTa: nagroda europejska
w dniu 20 sierpnia, podczas obchodów święta narodowego 
węgier, miasto tata otrzymało niecodzienną nagrodę, przy-
znaną mu za wybitne osiągnięcia we współpracy międzynaro-
dowej, ze szczególnym podkreśleniem dbałości o współpracę 
partnerską, w tym z polskim miastem pińczów. podczas uroczy-
stości obecni byli goście z polski, m.in. wicemarszałek woj. 
świętokrzyskiego, kazimierz kotowski i burmistrz pińczowa, 
włodzimierz badurak, a także przewodnicząca samorządu 
polskiego w tata, maria broś. podczas święta wielokrotnie 
podkreślano znaczący wkład pracy tego samorządu w polsko-

-węgierską współpracę partnerską obu miast. Jak poinformo-
wano, rok 2014 w tata postanowiono ogłosić „rokiem polskim”. 

(b.) 

EGER: polskie msze święte
z inicjatywy samorządu polskiego w egerze w lipcu i sierpniu w 
kościele minorytów w każdą niedzielę odbywała się msza święta 
w języku polskim. msze celebrował ks. michał muszyński.

(inf. SNP)

Budapeszt: tablica ku czci Jana Pawła II
22 sierpnia 2013 roku przy wejściu do muzeum sztuk pięknych 
w budapeszcie przy placu bohaterów odsłonięta i poświęcona 
została tablica ku czci Jana pawła ii. pomysłodawcą powstania 
tablicy była fundacja im św. stefana, fundusze zabezpieczył 
urząd nadburmistrza budapesztu, a nadzorem wykonawczym 
zajęła się galeria budapeszt. tablica stanęła w miejscu, gdzie 
20 sierpnia 1991 roku podczas pielgrzymki na węgrzech spra-
wował mszę "polski" papież Jan paweł ii.

w uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczył prymas węgier 
kardynał péter erdő, nadburmistrz budapesztu, istván tarlós 
(obaj zabrali głos), alberto bottari de castello nuncjusz 
apostolski, dalma mádl, wdowa po prezydencie węgier, 
ferenc papcsák, burmistrz XiV dzielnicy, lászló baán, dyrektor 
muzeum sztuk pięknych, attila zsigmond, dyrektor budapest 
galérii. obecna była również przewodnicząca ogólnokrajo-
wego samorządu polskiego nawęgrzech, dr Halina csúcs 
lászlóné oraz przedstawiciele władz miejskich i kleru. tablica 
wykonana została z kamienia wapiennego i opatrzona napisami 
w językach węgierskim i angielskim. 

(b.)

KroniKA
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Pożegnanie "Boglarczyków" z Balatonboglár
26 sierpnia br. "boglarczycy" żegnali się z balatonboglár. 
wiadomość ta przyszła nagle, jakoś nikt nie myślał o tym, że 
przecież czas nikogo nie oszczędza. tym razem przyjechały już 
tylko trzy panie z krakowa: p. felicja wysocka (z d. koss), p. 
olga koss morawska, obie uczennice gimnazjum w balaton-
boglár oraz p. anna biłyk-mydlarz - "przyszywany boglarczyk", 
krewna pani olgi i felicji. w spotkaniu wziął udział ksiądz 
proboszcz lászló Várnai (przewodniczący stowarzyszenia 
przyjaźni polsko-węgierskiej), wiceburmistrz miasta, p. zoltán 
kalas, kierownictwo i przedstawiciele stowarzyszenia przy-
jaźni polsko-węgierskiej: pp. imre Vidovszky, lászló gáspar, 
zoltán gárdos, gábor bolla. pożegnanie odbyło sie kameralnie, 
ponieważ spoza balatonboglár byli tylko władysława i béla 
rege (osobiści przyjaciele "boglarczyków", a przede wszystkim 
obu pań), którzy równocześnie reprezentowali polsko-węgier-
skie stowarzyszenie kulturalne w érd. w czasie spotkania 
p. olga koss-morawska przekazała na ręce wiceburmistrza 
nowe dokumenty dla izby pamięci "boglarczyków", a były 
to oryginalne świadectwa szkolne nieżyjącego już tadeusza 
morawskiego, byłego absolwenta gimnazjum w balatonbo-
glár. tym ciekawsze jest to, że były to świadectwa od pierwszej 
klasy podstawowej (oczywiście te świadectwa jeszcze ze szkoły 
krakowskiej) aż do świadectwa maturalnego z balatonboglár. 
spotkanie minęło w niezwykle serdecznej atmosferze i rozsta-
liśmy się z optymistyczną myślą, że to nie może być ostatnia 
wizyta "boglarczyków" w balatonboglár, obie panie są w świet-
nej formie, a panią felicję nie odstraszyło nawet złamanie ręki 
tuż przed podróżą, "zagipsowała ją" i przyjechała. poza tym 
tradycję musimy kontynuować, do spotkań należy wciagnąć 
wnuki i prawnuki.

Boglárcsikok búcsúlátogatása Balatonbogláron
folyó év augusztus 26-án a boglárcsikok (akik a ii. 
világháború idején a balatonboglári lengyel gimnázium tanulói 
voltak) búcsúlátogatást tettek balatonbogláron. a hír várat-

-lanul jött, senki nem gondolt az idő múlására. ezúttal csak 
három hölgy érkezett krakkóból, wysocka felicja (sz. koss 
felicja), koss-morawska olga (mindketten a balatonboglári 
lengyel gimnázium volt tanulói), valamint biłyk-mydlarz anna 

"fogadott boglárcsik" – olga és felicja asszony rokona. a talál-
kozón Várnai lászló plébános, kalas zoltán alpolgármester, 
Vidovszky imre, gáspár lászló, gárdos zoltán, bella gábor, 
a balatonboglári lengyel-magyar barátság egyesület vezetői 
és tagjai vettek részt. a búcsúlátogatás szűk körben zajlott, a 
fent nevezetteken kívül csak rege władysława és rege béla 
(a boglárcsikok, elsősorban a két hölgy személyes barátai) 
vettek részt, akik az érdi lengyel-magyar kulturális egyesüle-
tet is képviselték. a találkozón  koss-morawska olga asszony 
az alpolgármester úrnak újabb dokumentumokat adott át a 
boglárcsikok emlékszobájában való elhelyezésre: az immár 
elhunyt morawski tadeusz eredeti iskolai bizonyítványait, aki 
a balatonboglári lengyel gimnázium végzős tanulója volt. az 
eredeti dokumentumok érdekessége, hogy köztük van az álta-
lános iskola első osztályától (ez természetesen még a krakkói 
iskola bizonyítványa) egészen a balatonbogláron tett érettségi 
bizonyítványig valamennyi. a találkozó rendkívül szívélyes 
légkörben zajlott, és azzal az optimista gondolattal búcsúztunk 
el egymástól, hogy ez talán mégsem a boglárcsikok utolsó 
látogatása volt balatonbogláron. mindkét hölgy nagyon jól 
tartja magát, felicja asszonyt még az sem riasztotta el az úttól, 
hogy röviddel előtte eltörte a kezét, begipszelt kézzel érkezett. 
érdemes folytatni ezt a hagyományt, bevonni az unokákat és 
a dédunokákat.

(inf.WR) 

EgEr: kwiaty pamięci o polskich 
żołniErzach

1 września polonia egerska złożyła  kwiaty i wieniec na grobach 
polskich uchodźców wojennych zmarłych w egerze podczas ii 
wojny światowej. w egerze na cmentarzu  kisasszony, dzięki 
wsparciu ropwim, konsulatu rp oraz miejscowego snp znaj-
duje się niedawno odnowiona polska kwatera wojskowa z lat 
1939-1946.

w dniach 21-22-go września 1939 przybyło do egeru ok. 
300-400 uchodźców. zostali oni umieszczeni na terenie dzisiej-
szego muzeum zamkowego im. dobó. podobnie jak w całym 
kraju, cieszyli się sympatią i życzliwością ludności cywilnej. 
Życie uchodźców w egerskim obozie przedstawia "dziennik 
egerski", którego autorem jest ówczesny komendant obozu, 
tadeusz lachowicki-czechowicz.

(b. fot.SNP-Eger)
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Budapeszt: „Polonia Semper 
Fidelis”

Niezwykła postawa węgier i węgrów w tragicznym dla polaków 1939 roku 
powinna być głoszona na cały świat!

31 sierpnia w przeddzień 74. rocznicy wybuchu w polsce ii wojny światowej, na 
budańskim cmentarzu farkasrét przy grobach dr. Józsefa antalla (seniora) oraz 
płk. zoltána baló, na zaproszenie psk im. Józefa bema zebrała się tutejsza polo-
nia i akredytowana na węgrzech polska dyplomacja, aby złożyć hołd wybitnym 
przyjaciołom i obrońcom polaków w czasach wojny. uroczystość prowadziła 
monika molnárné sagun (dyrektor poko), która między innymi podkreśliła 
wciąż aktualne znaczenie przyjaźni polsko-węgierskiej i ciągłą potrzebę dbania o 
nią. następnie w asyście kompa-
nii honorowej wojska węgier-
skiego, polskich legionistów ze 
stowarzyszenia im. J.wysoc-
kiego przy obu grobach złożono 
wieńce i odmówiono modlitwy. 
wśród przybyłych znaleźli się 
przedstawiciele polskiej dyplo-
macji z romanem kowalskim, 
ambasadorem rp na węgrzech 
wraz z małżonką, andrzejem 
kalinowskim, kierownikiem 
referatu konsularnego amba-
sady oraz płk. Janem kurdziałka, 
attache wojskowym. obecna była 
dyrektor instytutu polskiego w 
budapeszcie, katarzyna sitko. 
tradycyjnie w uroczystości 
uczestniczyli członkowie rodzin 
dr. antalla i płk. baló, proboszcz 
polskiej parafii personalnej na 
węgrzech ks. karol kozłow-
ski schr. i przybyły z polski ks. 
maciej Józefowicz, reprezentanci 
polskich stowarzyszeń (psk im. 
J. bema, skp pw. św. wojcie-
cha, stowarzyszenia węgier-
sko-polskiej przyjaźni z érd, 
samorządów mniejszościowych, 
w tym osp i snp iii, Xiii i XVii 
dzielnicy budapesztu, dyrektorzy instytucji polonijnych: ogólnokrajowej szkoły 
polskiej na węgrzech, muzeum i archiwum wp oraz polskiego ośrodka kultu-
ralno-oświatowego na węgrzech, dyrektor szkolnego punktu konsultacyjnego przy 
ambasadzie rp w budapeszcie oraz przedstawicielki stowarzyszenia boglarczyków 
w polsce, które od szeregu lat właśnie na przełomie sierpnia i września odwiedzają 
węgry. tradycyjnie też uczestniczą w uroczystościach organizowanych na budapesz-
teńskim cmentarzu farkasrét. 

pani felicja koss-wysocka pochylając się nad grobem J.antalla wypowiedziała 
znamienne słowa: „my, dziewczyny z rodziny kossów, mamy to szczęście, że mogły-
śmy uczestniczyć w naszym maleńkim skrawku wielkiej historii. 17 września 1939 
r. – w dniu napaści rosji na polskę – węgry rozpoczęły przyjmowanie polskich 
uchodźców wojennych, a wówczas balatonboglár na kilka lat stał się centrum 
polskiego szkolnictwa. niezwykła postawa węgier i węgrów w tragicznym dla pola-
ków 1939 roku powinna być głoszona na cały świat! dziś świat ten zobojętnia,ł ale 
głośno o tym należałoby mówić, jak 74 lata temu zachował się rząd węgierski wobec 
narodu polskiego. nie zapominajmy o słowach: „polonia semper fidelis”! 

warto więc, choćby przez chwilę zastanowić się nad rolą i miejscem przeszłości w 
teraźniejszości i przyszłości. to nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w 
niepamięć. narodowa pamięć jest obowiązkiem, zaszczytem i dobrem bezcennym. 

(tekst i fot. BB. Szadai)

Wicemarszałek Senatu RP 
spotkała się z Polonią

11 września spotkaniem z przedstawicie-
lami środowiska polonijnego rozpoczęła 
swą wizytę w budapeszcie wicemarszałek 
senatu rp maria pańczyk-pozdziej.

w spotkaniu, które odbyło się w 
godzinach popołudniowych w salo-
nie ambasady rp, obok reprezentacji 
najważniejszych organizacji polonij-
nych, samorządów i instytucji polskich 
na węgrzech oraz mediów uczestni-
czył ambasador rp roman kowalski 
oraz kierownik referatu konsularnego 
andrzej kalinowski. wielokrotnie 
podkreślano, iż ślady pomocy senatu 
rp na węgrzech są widoczne, między 
innymi dzięki jego wsparciu finanso-
wemu można było odbudować dom 
polski, zmodernizować budynek 
muzeum, przeprowadzić remont w 
siedzibie osp. obecnie senat rp, spra-
wując opiekę duchową nad polonią, w 
dalszym ciągu nie zapomina o polakach 
osiadłych na węgrzech, a pani wicemar-
szałek przekazała przybyłym gościom 
pozdrowienia od marszałka senatu, 
bogdana borusewicza. wiele miejsca w 
dyskusji poświęcono sprawom oświaty 
polonijnej, dotacjom polski przeznacza-
nym na wsparcie polonijnych grantów, 
zapoznano panią wicemarszałek z sytu-
acją tutejszych organizacji polonijnych 

– psk im. J. bema, stowarzyszenia kato-
lików polskich na węgrzech p.w. św.woj-
ciecha, psk im. Jana iii sobieskiego w 
győr oraz stowarzyszenia polonia nova, 
a także klubu polonia z székesfehérvár, 
oraz z działalnością ogólnokrajowego 
samorządu polskiego i podległych mu 
instytucji. pytano o programy wspiera-
jące polonusów powracających do polski 
z krajów europy środkowej, ewentu-
alne zmiany niekorzystnego systemu 
stypendialnego dla obywateli polskich 
zamieszkałych poza granicami kraju, a 
podejmujących w polsce studia wyższe. 
mówiono o wysokich cenach kolonii 
letnich dla dzieci i młodzieży.

pani marszałek poinformowała, że w 
związku z przypadającą w 2014 roku 
70. rocznicą śmierci Henryka sławika 
zrodził się pomysł podjęcia uchwały 
parlamentarnej (zarówno w polsce, jak 
i na węgrzech), przywołującej jego 
pamięć o działaniach na rzecz ratowania 
polaków na węgrzech w okresie ii wojny 
światowej. 12 września delegacja senatu 
rp wzięła udział w obchodach 15-lecia 
muzeum i archiwum węgierskiej polo-
nii, a także odwiedziła ogólnokrajowy 
samorząd polski i ogólnokrajową szkołę 
polską.

(b.)
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Budapeszt: 
XIX Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

"wiara umacnia się, gdy jest przekazywana" słowa wypowie-
dziane przez Jana pawła ii były mottem tegorocznych, odbywa-
jących się  od 8 do 15 września w budapeszcie,  XiX dni polskiej 
kultury chrześciajańskiej. 

tegoroczne dni rozpoczęły się 8 września uroczystą mszą 
świętą w kościele polskim pod przewodnictwem ks. mieczy-
sława piotrowskiego i z udziałem chóru parafialnego św. kingi. 
następnie w domu polskim odbyło się otwarcie bardzo intere-
sującej wystawy malarsko-graficznej 

"modlitwy Jana pawła ii – madonny 
polskie“, modlitwy Jana pawła ii na 
tle obrazów madonn z najsłynniej-
szych sanktuariów maryjnych w 
polsce, jak np. częstochowa, kalwa-
ria zebrzydowska, wadowice, ale 
także z tak symbolicznych miejsc, 
jak wilno czy smoleńsk. autorem 
obrazów jest polski artysta grafik 
i malarz franciszek kafel, który 
urodził się w 1954 roku w piaskach-

-drużkowie, ukończył studia w 
krakowskiej asp na wydziale 
grafiki, w katowicach: malarstwo 
w pracowni prof. andrzeja kowal-
skiego oraz plakat w pracowni prof. 
tadeusza grabowskiego. zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, rysun-
kiem i projektowaniem graficznym. 
był trzykrotnym stypendystą mini-
stra kultury i sztuki. otrzymywał 
nagrody na wielu wystawach konkursowych. mieszka i tworzy 
w katowicach.

po wernisażu odbył się wykład nt. pisma "miłujcie się" i " roli 
mediów w krzewieniu wiary". zarówno mszę świętą, jak i werni-
saż swą obecnością zaszczycił ambasador rp na węgrzech, 
roman kowalski wraz z małżonką, kierownik wydziału 
polityczno-ekonomicznego i zarazem zastępca ambasadora  
michał andrukonis również z małżonką. obecna była przewod-
nicząca ogólnokrajowego samorządu polskiego na węgrzech, dr 
Halina csúcs lászlóné, goście z polski oraz tut. polonia. 

program XiX dni polskiej kultury chrześcijańskiej był nastę-
pujący: w poniedziałek - 9 września o godz. 17.00 w kościele 
polskim msza polsko-węgierska, a o godz. 18.00 w domu 
polskim spotkanie redaktora naczelnego z czytelnikami czaso-
pisma  „szeressétek egymást“. 11 września o godz. 10.30 w 
kościele polskim i domu polskim odbywał się dzień skupienia 
dla polskich księży i sióstr zakonnych, pracujących na węgrzech. 
13 września w piątek o godz. 17.00 w kościele polskim msza 
święta i nabożeństwo fatimskie, a o godz. 18.00 projekcja filmu 

"Życie za życie". wprowadzenia dokonał ksiądz prof. hab Jan 
zimny.

15 września odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnic-
twem ks. andrzeja łysego, rektora seminarium wyższego towa-
rzystwa chrystusowego w poznaniu, przy współudziale księży 
karola kozłowskiego schr. obecnego i ks. leszka kryży schr. 
byłego proboszcza polskiej parafii personalnej na węgrzech, z 

udziałem chóru "zorza". w kościele polskim prezes skp na 
węgrzech p.w. św. wojciecha monika molnárné-sagun wręczyła 
medale-plakiety ks. wincentego danka, a z zasady otrzymują je 
osoby wybitnie zasłużone dla parafii i stowarzyszenia katolików 
polskich na węgrzech p.w. św. wojciecha. 

w tym roku z okazji 20-lecia istnienia stowarzyszenia meda-
lami uhonorowano : ambasadę rp na węgrzech, stowarzy-
szenie „wspólnota polska” w warszawie, dr csabę latarcaiego 

– podsekretarza stanu ds. narodowościowych i pozarządowych w 
mnisterstwie zasobów ludzkich węgier, wyrażając w ten sposób 
podziękowanie rządowi węgierskiemu za wsparcie i pomoc 
udzielaną stowarzyszeniu. laureatami medalu ks. danka zostali 
także dwaj byli burmistrzowie peszteńskiej kőbánya, panowie 
istván györgy i lajos Verbai . 25 instytucjom, w tym m.in.  
ogólnokrajowemu samorządowi polskiemu i osobom prywat-
nym, wręczono dyplomy z podziękowaniami za współpracę w 

ciągu minionych 20 lat. 

uroczystości jubileuszowe z kościoła 
przeniosły się do domu polskiego,  
gdzie kontynuowano uroczystości 
oficjalne. między innymi głos zabrał 
ambasador rp na węgrzech, roman 
kowalski, list Hölvényi györgya 
sekretarza stanu ministerstwa zaso-
bów ludzkich do spraw kościołów, 
mniejszości i kontaktów z organi-
zacjami pozarządowymi odczytał 
dyrektor departamentu ds. narodo-
wościowych, dr andrás bertalan 
székely, a list gratulacyjny prezesa 
stowarzyszenia „wspólnota polska”, 
skierowany do stowarzyszenia kp na 
węgrzech odczytała i uroczyście prze-
kazała p. iwona borowska-popławska, 
dyrektor biura zarządu krajowego 
tego stowarzyszenia.     

następnie ze znakomitym koncertem jazzowym wystąpiło 
krakowskie trio „lutosławski retuned” i  odbyło się przyjęcie. 

w godzinach popołudniowych zasłużonych członków stowa-
rzyszenia katolików polskich na węgrzech oraz gości jubileuszu 
w ambasadzie rp w budapeszcie przyjął ambasador roman 
kowalski.  zarówno mszę świętą, jak i spotkanie w domu 
polskim swą obecnością zaszczycił ambasador rp na węgrzech 
roman kowalski wraz z małżonką, dyrektor biura zarządu 
krajowego stowarzyszenia „wspólnota polska” iwona borow-
ska-popławska, przedstawiciele władz węgier m.in w osobach 
dr. andrása bertalana székelya, dyrektora departamentu ds. 
narodowościowych w ministerstwie zasobów ludzkich, władze 
X dzielnicy budapesztu, obecna była przewodnicząca ogólno-
krajowego samorządu polskiego na węgrzech, dr Halina csúcs 
lászlóné, przedstawiciele terenowych samorządów polskich, w 
tym przewodnicząca ssp katarzyna balogh, goście z polski oraz 
polonia z woj. b-a-z, budapesztu i okolic. 

patronat honorowy nad XiX dniami polskiej kultury chrze-
ścijańskiej objęli:roman kowalski ambasador rp na węgrzech, 
györgy Hölvényi sekretarz stanu ministerstwa zasobów 
ludzkich do spraw kościołów, mniejszości i kontaktów z 
organizacjami pozarządowymi, longin komołowski prezes  
stowarzyszenia "wspólnota polska", a ich organizatorami były 
stowarzyszenie katolików polskich na węgrzech pw. św. wojcie-
cha i polska parafia personalna na węgrzech.

(tekst i fot. b) 
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zapraszamy do lektury przemówienia, którym pani 
monika molnár-sagun, prezes stowarzyszenia Katoli-

ków polskich na węgrzech p.w. św. wojciecha, przywitała 
przybyłych na XiX Dni Kultury Chrześcijańskiej

....................

serdecznie witam wszystkich na uroczystości obchodów 20-lecia 
stowarzyszenia katolików polskich p.w. św. wojciecha

dziękuję za przyjęcie patronatu nad dzisiejszym świętem przez : 
J.e. romana kowalskiego ambasadora rp na węgrzech, györgya 
Hölvényiego, sekretarza stanu mzl do spraw kościołów, mniej-
szości i kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz longina 
komołowskiego, prezesa stowarzyszenia "wspólnota polska".

dziękuję sponsorom - stowarzyszeniu "wspólnota polska", amba-
sadzie rp w budapeszcie, ministerstwu zasobów ludzkich na 
węgrzech oraz ogólnokrajowemu samorządowi polskiemu.

witam serdecznie członków i sympatyków stowarzyszenia oraz nasze 
odziały w: ladbesenyő, andrástanya, emöd-istvánmájor. 20 lat temu, 
po odwilży politycznej zorganizowaliśmy się po to, aby podtrzymać 
tradycje tego miejsca: kościoła i polskiego schroniska. od początku 
spotkaliśmy się z ogromną sympatią ze strony samorządowych władz 
X dzielnicy bp., węgierskich urzędów d.s. mniejszościowych oraz 
polskiej ambasady w bp..

czuliśmy, że nasze starania i włożona w nie praca wspierane są 
duchem tych, którzy w okresie międzywojennym przybyli tutaj z 
polski do pracy i przy pomocy skromnego duchownego, ks. wincen-
tego danka mogli odnaleźć się na emigracji. tutaj dopełniło się ich 
pełne trudu życie, zaskoczyła wojna.

Jednymi z pierwszych członków naszego stowarzyszenia były przed-
wojenne harcerki: anna trybon, maria buzasi istvánné (które 
odeszły już od nas). cieszymy się, że jest z nami pani Julia kozio-
rowska, pan ernest niżałowski, pani edyta molnár-antalné. odeszła 
też Janina köszegi, nasz pierwszy przedstawiciel z urzędu.  drodzy 
państwo, świętujemy w pięknym, odnowionym domu polskim. to 
dzięki dotacjom polskiego senatu przy pomocy stow. "wspólnota 
polska", węgierskich władz. pragniemy pielęgnować to dziedzictwo 
z szacunku dla przeszłości, ale i patrząc w przyszłość. potrzeba jest 
takiego domu, w którym każdy rodak będzie się czuł, jak u siebie. 
chcemy dbać o naszą perełkę - kościół polski. a poprzez coroczne 
dni polskiej kultury chrześcijańskiej pragniemy, aby każdy znalazł 
coś dla siebie, aby oderwał się od codzienności.

tutaj były akcje pomocy polskim i węgierskim ofiarom powodzi. w 
ramach pomocy charytatywnej chcemy wspomagać i odwiedzać star-
szych rodaków, pomagają nam w tym siostry zakonne, które na szczę-
ście wróciły na parafię. wśród młodych chcemy rozbudzać ducha 
ewangelizacji i polsko-węgierski wolontariat. są tutaj przedszkolaki, 
rozśpiewane polskie dzieci "kleksiki", chór "św. kingi.

domy polskie są w całej europie i doskonale sprawdzają się, są praw-
dziwą oazą dla rodaków poza granicami swojej ojczyzny, często są 
centrami informacji, z co niektórymi mamy kontakty.

pozwólcie państwo, że na koniec powiem krótko, bo chciałabym 
oddać głos naszym gościom: dziękuję wszystkim, którzy od 20 lat 
wspierają nasze działania, dziękuję członkom stowarzyszenia za 
inicjatywy i pracę.

postaramy się nie zawieść położonego w nas zaufania, w duchu 
naszych patronów: św. wojciecha i bł. Jana pawła ii.

Monika Molnár-Sagun

fot. ajn.
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„Kiedy wyruszam w stronę Galicji…”
pieśń z czasów i wojny światowej mogłaby być mottem tegorocznej wyprawy krajoznawczej polsko-węgierskiego stowarzyszenia 
kulturalnego w érd. podróżowaliśmy po galicji, której nazwa zapewne jest znana z prac historycznych – a obszar ten w czasach 
pierwszej wojny światowej był miejscem krwawych bojów między monarchią austro-węgierską i rosją. w tym czasie węgry i 
będąca pod zaborem austriackim część polski wchodziły w skład wielkiej monarchii, stąd razem walczyliśmy przeciwko rosjanom. 
odszukaliśmy ślady walk, pomniki i żołnierskie mogiły z tego okresu. podczas naszej podróży nie zapomnieliśmy o bálincie balas-
sim, który wielokrotnie odwiedzał polskę, a szczególnie tę jej część. pamiętaliśmy o grzegorzu z sanoka, który wpisał się do historii 
węgier jako wychowawca-nauczyciel króla macieja korwina. oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że przez te tereny wiodła ważna 
droga handlowa z centrum w krośnie, której głównym artykułem było wino z tokaju.

pragnę nadmienić, że w tym roku nasze stowarzyszenie odbyło podróż po regionie winiarskim tokaj, odwiedziliśmy również sáro-
spatak – gdzie pielęgnują pamięć „winnej drogi” i co więcej, starają się ożywić trasę handlu winem. ale idźmy po kolei! celem naszej 
podróży było krosno i okolice oraz kawałek bieszczad. na bazę wypadową i miejsce noclegów wybraliśmy iwonicz zdrój, słynne z 
wyśmienitych wód leczniczych miasteczko uzdrowiskowe.

podczas 450 km drogi zatrzymaliśmy się na zamku boldogkő, z którego podziwialiśmy wspaniały widok na góry zemplén i dolinę 
Hernadu. wielkie wrażenie wywarła na nas wystawa ołowianych żołnierzyków! każdy nauczyciel historii powinien przywieźć tu 
swoich uczniów, by wspólnie obejrzeć bardzo realistyczne makiety, sceny bitewne.

„Mikor megyek Galícia felé…”
az i. világháborús nóta is lehetett volna a mottója az érdi 
lengyel-magyar kulturális egyesület idén szervezett tanulmány-
útjának, kirándulásának.

galíciában – ez a név ismerős lehet a történelmi tanulmánya-
-inkból. az i. világháború véres harcai itt (is) folytak az osztrák–
magyar monarchia és oroszország között. ebben az időszakban 
a monarchia állama volt magyarország és a megszállt lengyel-

-ország ezen régiója is, így együtt harcoltunk az oroszok ellen. 
a harcok nyomait, emlékét őrzik azok a katonasírok, amelyeket 
fölkerestünk. emlékeztünk az út során balassi bálintra is, aki 
többször járt lengyelországban, először ezen a területen. föli-
déztük szánoki gergely nevét, aki Hunyadi mátyás nevelőjeként 
vonult be a magyar történelembe. persze nem feledkezhetünk 
meg arról sem, hogy ez a terület a tokaji bor kereskedelmének 
legfontosabb útvonala volt, krosnói központtal.

egyesületünk idén már járt a tokaji borvidéken, sárospatakon 
– ott is őrzik ennek az emlékét, sőt, föl is akarják eleveníteni a 
borkereskedelmi útvonalat. de menjünk sorjában!

krosno és környéke, valamint a bieszczady-hegység vidéke volt 
az úti célunk. szálláshelyünk iwonicz-zdrójban, a gyógyvize-
iről nevezetes városkában volt. a 450 km-es úton megálltunk 
boldogkő váránál, megcsodáltuk a gyönyörű kilátást a zempléni-

-hegységre, a Hernád völgyére. nagy élmény volt az ólomkatona-
-kiállítás is! minden történelemtanárnak el kellene vinnie ide a 
tanítványait. nagyon életszerűek a makettek, a csatajelenetek.

krosno 30-40 ezres városka, szép főtérrel, templomokkal, a 
magyar kapu „maradványával”. az első napon ízelítőt kaptunk 
a városka hangulatából, később az idegenvezető minden fontos 
információval ellátott bennünket. ki kell emelni robert portius 
nevét, aki a legjelentősebb borkereskedője (és mecénása) volt a 
városnak. az ő emlékét egyébként a tokaji borvidéken is ápol-
ják. krosnóban működik egy portius-társaság, talán most ők 
a legaktívabbak a lengyel-magyar kapcsolatok ápolása terén, 
évente szerveznek magyar napokat. (sárospatak és tokaj a 
testvérvárosa.) 

balassi bálint lengyelországi útjai során első ízben ezen a környé-
-ken tartózkodott: kamieniec várában lakott, nowy-zmigródban 
és rymanów városában is járt. mindhárom helyen megkoszorúz-

tuk az emléktábláját. nowy-zmygródban, egy i. világháborús 
temetőben mécsest gyújtottunk az elhunyt hősök tiszteletére. 
biecz városában a városháza, a főtér, a plébániatemplom és a 
városfalak nyűgöztek le bennünket, de nem feledkeztünk meg 
arról sem, hogy Hedvig királynő alapított itt kórházat. szym-
barkban a szépen helyreállított reneszánsz várkastély és egy pici 
skanzen várt bennünket. de skanzenből kijutott nekünk, mert 
meglátogattuk lengyelország legnagyobb skanzenjét is, sanok-
ban. itt vásári sokadalomba is csöppentünk, nem mindenkinek 
sikerült átvergődnie magát az erdőben, domboldalon elterülő 
hatalmas skanzenig.

aki megtette, betekintést nyerhetett a lemkók és a bojkók életébe. 
természetesen sanok városát is megtekintettük, megkerestük 
szánoki gergely (grzegorz z sanoka) szobrát, emléktábláját. a 
san folyó feletti vár elsősorban az ikonmúzeumával, a főtér pedig 
templomaival és izgalmas forgatagával csalogatott bennünket. 

a haczówi műemlék fatemplom különleges élményt nyújtott: 
nemcsak szépségével, hanem azzal is, hogy részt vehettünk a 
szentmisén, és a plébános úr külön köszöntötte a magyar híve-
ket, majd a templomot is ő mutatta be nekünk. iwonicz-zdrój 
a tartalmas, fárasztó napok végén kiváló pihenőhelynek bizo-

-nyult. Jó levegője, nyugalma, a szép környezet, a monarchiát 
idéző épületek segítettek a feltöltődésben.

Hazafelé jövet kis kitérővel eljutottunk a felvidéken bártfára. 
gyönyörködtünk a szent egyed-templom szárnyas oltáraiban (a 
lőcsei és a kassai után ez a harmadik legnagyobb „gyűjteményű” 
templom), a középkori jellegű főtér pedig hálás fotótéma volt 
mindenkinek.

egyesületünk a 10 éve zajló tanulmányutak során eljutott oda, 
hogy a közismert, világhírű nevezetességeket, helyszíneket dél-

-lengyelországban már bejárta. picit „kacsintgattunk” északab-
bra is, de elsősorban a közelebbi helyeket kerestük föl. legutóbbi 
utunk mutatta meg azt, hogy mennyi kevésbé ismert szépség van 
még, melyeket egy-egy kis területen belül aránylag kényelme-
sen fölkereshetünk. és azt is, hogy az itteni lengyelekben milyen 
mélyen él a magyarok iránti szeretet!

talán ez a legfontosabb, amiért ajánlom mindenkinek e vidék 
fölkeresését.

Bazsóné Megyes Klára

KroniKA
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krosno to 45-50-tysięczne miasteczko z pięknym rynkiem, kościo-
łami, z pozostałościami tzw. „bramy węgierskiej”. pierwszego dnia, 
wstępując do miasta, tylko trochę „zasmakowaliśmy” jego atmosfery, 
a później przewodnik dostarczył nam o nim wiele niezbędnych infor-
macji. trzeba wyróżnić tu imię roberta portiusa, który był nie tylko 
największym handlarzem wina, ale i mecenasem miasta. pamięć o nim 
pielęgnowana jest również w regionie tokajskim. w krośnie działa 
stowarzyszenie portius, które jest chyba najaktywniejszym stowarzy-
szeniem pielęgnującym przyjaźń polsko-węgierską, co roku organizuje 
dni węgierskie. (sárospatak i krosno to miasta partnerskie).

bálint balassi podczas swoich podróży do polski swe piewsze kroki 
skierował właśnie w te strony. mieszkał w zamku kamieniec, prze-
bywał w nowym Żmigrodzie i rymanowie. w tych trzech miejscach 
złożyliśmy wieńce przy tablicy ku jego pamięci. w nowym Żmigrodzie 
zapaliliśmy światełko ku czci bohaterów poległych podczas i wojny 
światowej.

ratusz, rynek, kościół i wały miejskie w bieczu zrobiły na nas nieby-
wałe wrażenie, ale nie zapomnieliśmy również o tym, że królowa 
Jadwiga założyła tu jeden z pierwszych szpitali. pięknie odrestaurowany 
renesansowy kasztel i mały skans czekały na nas w szymbarku. a co 
do skansenów - odwiedziliśmy również skansen sanocki - największy 
skansen w polsce.  tutaj ci, którym udało sie przedrzeć przez „pchli 
targ”, dotarli na teren prawdziwego skansenu, położonego wśród gór i 
lasów. znaleźliśmy się wśród „bojków i łemków”, wyobrażając sobie 
ich codzienne życie.

oczywiście odwiedziliśmy również miasto sanok.  odszukaliśmy 
pomnik i tablicę grzegorza z sanoka. w zamku nad sanem zwiedzi-
liśmy muzeum ikon i zachłysnęliśmy się pięknem rynku, kościołów 
i krętych uliczek. drewniany kościół w Haczowie był szczególnym 
elementem naszej podróży, mogliśmy wziąć udział w mszy świętej, 
podczas której proboszcz kościoła bardzo serdecznie powitał braci 
węgrów, a po mszy oprowadził nas po świątyni.

po bardzo „treściwym”, niełatwym programie, iwonicz zdrój  był przy-
stanią, a dobre powietrze, spokój, cisza, piękne otoczenie, architektura 
z czasów monarchii sprzyjało odpoczynkowi. w drodze powrotnej 
zrobiliśmy „mały skok w bok”, by odwiedzić bardejów. podziwialiśmy 
ołtarze w kościele św. idziego (po lewoczy i koszycach trzeci najbar-
dziej bogaty w „zbiory” kościół), jak również średniowieczny rynek, 
wdzięczny temat każdego fotografa.

nasze stowarzynie na zbliżające się 10-lecie może pochwalić się tym, że 
objechaliśmy znane miejsca południowej polski, miejsca o światowej 
sławie.  

spoglądając na północ, odwiedzaliśmy te bliżej położone miejsca. tego-
roczna wyprawa świadczy o tym, że jest jeszcze wiele pięknych, ale 
mało znanych miejsc. i jeszcze jedno, polacy żyjący na tych terenach 
mają bardzo głęboko zakorzenioną miłość – przyjaźń do węgrów. to 
ostatnie chyba jest najważniejsze, stąd polecam wszystkim odwiedzenie 
tego regionu.

Klára Bazsóné Megyes, (tłum.: Ewa Majchrowska)

Egerska Polonia odwiedziła Sandomierz
w dniach 20-22 sierpnia samorząd polski i egerski klub polonia zorga-
nizował wycieczkę na ziemię sandomierską i w góry świętokrzyskie. 

szczególnym przeżyciem było zwiedzanie sanktuarium relikwi krzyża 
świętego w klasztorze misjonarzy oblatów. 

(inf. SNP Eger)

Polonijna 
wyprawa 
do Polski

14 - 19 sierpnia br. stowarzyszenie kulturalne przy-
jaźni polsko - węgierskiej oraz samorząd polski 
w békéscsaba zorganizowały po raz 12. z kolei w 
ramach programu „poznaj swój kraj”, wycieczkę 
autokarową do polski. tym razem członkowie stowa-
rzyszenia poznali południowo – zachodnią część 
sudetów z miastami uzdrowiskowymi: duszniki 
zdrój, kudowa zdrój, polanica zdrój oraz malowni-
czą miejscowością: kłodzko.

w muzeum papieru w dusznikach uczestnicy 
poznali historię i różne metody wytwarzania papieru 
w europie i na świecie oraz przyswoili sobie średnio-
wieczną technikę produkcji papieru. w muzeum 
tradycyjną metodą do dzisiaj sporządza się okolicz-
nościowe pisma, dyplomy, zaproszenia. własnoręcz-
nie wyrobione kartki papieru mogliśmy na pamiątkę 
zabrać do domu.

w dusznikach, w pięknym parku zdrojowym, 
w pijalni wód mineralnych delektowaliśmy się 

„pieniawą chopina” oraz źródłem „Jana kazimierza”. 
wieczorem mieliśmy okazję w dworku chopina 
usłyszeć koncert i zobaczyć kolorową, grającą 
fontannę.

z kudowy zdroju pozostało wspomnienie skansenu, 
łowienie i kosztowanie pstrąga, jak również wizyta w 
kaplicy czaszek, która uzmysłowiła odwiedzającym 
kruchość i przemijalność ludzkiego istnienia...

w czasie sześciodniowej wycieczki znaleźliśmy czas, 
aby powłóczyć się trochę po labiryncie skał w naro-
dowym parku gór stołowych. przemieszczając się 
między wysokimi na 8 - 10 m malowniczymi skał-
kami, niekiedy musieliśmy się dosłownie czołgać, 
ponieważ między skałami były półmetrowe szcze-
liny, ale w nagrodę oglądaliśmy piękny krajobraz ze 
szczelinca wielkiego (919 m npm.)

w kłodzku sprzyjało nam szczęście, bo akurat w 
dniu naszej wizyty odbywała się parada dawnych 
wojsk, z okazji obchodów dni twierdzy kłodzkiej. 
oglądając twierdzę spotkaliśmy husarów w dawnych 
mundurach na koniach, którzy przygotowywali się 
do rekonstrukcji bitwy z okresu wojen napoleońskich. 
w miasteczku po powodzi w 1997 r. nie zostało już 
śladu. starówka odnowiona przy wsparciu unii euro-
pejskiej tętni życiem.

miłe wspomnienia pozostawiły po sobie również 
odwiedziny w kopalni złota w złotym stoku oraz w 
Jaskini niedźwiedzia w kletnie. uczestnikom przez 
cały czas dopisywały dobre humory i z ciekawością 
dopytywali się, w które miejsce polski pojedziemy w 
przyszłym roku.

Małgorzata Leszkó

KroniKA
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Budapeszt: 15. urodziny 
Muzeum i Archiwum WP

12 września w muzeum i archiwum węgierskiej polonii w 
budapeszcie wystawą polonijnych i romskich artystów plasty-
ków żyjących na węgrzech pt. „na polskich i romskich drogach” 
rozpoczęły się uroczystości organizowane w ramach obchodów 
15-lecia muzeum i archiwum węgierskiej polonii w budapeszcie. 
otwarcia wystawy dokonał sekretarz stanu ds. kultury węgier 

– János Halász wraz z dr Haliną csúcs lászlóné, przewodni-
czącą ogólnokrajowego samorządu polskiego na węgrzech, 

która między innymi powiedziała: „rom to w języku cygań-
skim – człowiek, ktoś szlachetny, mądry i kulturalny. w polsce 
żyją głównie romowie z czterech plemion, czyli: - polscy cyga-
nie nizinni, inaczej określani są jako: polska roma, - bergitka 
roma, polscy cyganie wyżynni, inaczej nazywani są: cyganie 
karpaccy,  którzy mieszkają m.in. w pobliżu nowego targu 
oraz nowego sącza. w ich języku istnieją naleciałości m. in. z 

języka węgierskiego, - kełderasze (kotlarze), - lowarzy (lowari 
– dosłownie koniarze od węgierskiego słowa „ló”- koń) -  są to 
cyganie, którzy prawdopodobnie przybyli do polski z terenu 
węgier. populacja społeczności romskiej w polsce jest trudna do 
określenia, istnieją dane, że w kraju nad wisłą mieszka około  20 
tysięcy romów. sztuka ich, a przede wszystkim muzyka, taniec i 
malarstwo  jest w naszym kraju znana i lubiana. Jedna z najpopu-
larniejszych współczesnych polskich piosenkarek, edyta górniak, 
ma romskie korzenie. organizowane są też  międzynarodowe 
festiwale sztuki romskiej. nie wiemy, jak dalece  romowie znają 
polską sztukę, a w naszym przypadku sztukę artystów polskich 
osiadłych i tworzących na węgrzech. na wystawie, obok prac 
artystów romskich widzimy prace członków forum twórców 
polonijnych (...). bardzo się one różnią, ale w całości tworzą 
wspaniałą paletę barw, kolorów, klimatów, zupełnie tak samo, 
jak osiadłe w tym kraju i żyjące obok siebie narodowości - każda 
z nich ma swój odrębny charakter i kulturę,  ale łączy nas kraj 
zamieszkania – węgry i sztuka, a najlepszym tego przykładem 
jest dzisiejsza wystawa. ona też jest cząstką kraju, w którym 
wspólnie żyjemy”.  

następnie goście odwiedzili szkołę polską i siedzibę ogólnokra-
jowego samorządu polskiego na węgrzech, a potem nastąpiło  
oficjalne otwarcie XXXV sesji stałej konferencji mab. powi-
tanie dokonane przez gospodarza sesji – konrada sutarskiego, 
przemówienia: ze strony węgierskiej wicemarszałka parlamentu 
węgier – Jánosa latorcaiego, ze strony polskiej wicemarszałek 
senatu rp – marii pańczyk-poździej. symbolicznej prezentacji 
książkowej antologii 15-lecia pt. „muzealne zwierciadło" dokonał 
podsekretarz stanu ds. kontaktów narodowościowych i społecz-
nych - csaba latorcai. w wernisażu i uroczystości inauguracyj-
nej uczestniczył ambasador rp na węgrzech roman kowalski, 
dyrektor departamentu w ministerstwie kultury i dziedzictwa 
narodowego polski Jacek miler, dyrektorzy instytucji polonij-
nych, członkowie forum twórców polonijnych, goście przybyli 
z różnych stron świata na konferencję muzealną, media.  

(tekst i fot. b.)

konkurs plastyczny 
HistORYpAiNt.pL
honorowy patronat małżonki 

prezydenta Rp pani A. Komorowskiej

dom kultury doroŻkarnia w 
dzielnicy mokotów m. st. warszawy 
zaprasza dzieci i młodzież do udziału 
w konkursie plastycznym historypaint. 
pl. przedmiotem konkursu jest wyko-
nanie pracy plastycznej, której tematem 
będzie wybrane wydarzenie z historii 
polski. zachęcamy, by sięgać nie tylko 
do historii najnowszej. autor pracy 
musi opatrzyć ją własnym komentarzem, 
dlaczego jego zdaniem wybrane wyda-
rzenie jest ważne dla polski?

uczestnicy konkurs adresowany jest 
do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 19 
lat, narodowości polskiej lub mających 
polskie korzenie, mieszkających poza 
granicami polski. każdy uczestnik może 
przysłać tylko jedną pracę. 

wiek w konkursie mogą wziąć udział 
dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat. 
prace będą oceniane w kategoriach: 
11-13 lat; 14 – 16 lat i 17-19 lat.

tecHnika do konkursu można skła-
dać prace graficzne, kolaże, rysunki i 
prace malarskie. format pracy maksy-
malnie b2, czyli 500×707 mm. w 
konkursie nie będą uwzględniane prace 
przesłane drogą elektroniczną. każda 
praca musi być podpisana na odwro-
cie imieniem i nazwiskiem autora oraz 
powinna mieć doklejoną metryczkę.

terminy prace należy przesłać do 
domu kultury doroŻkarnia w 
terminie do 10 października 2013 r. 
uwaga! decyduje data wpłynięcia 
pracy. Jury oceni prace w terminie 17-24 
października 2013r.  prezentacja prac – 
listopad 2013 r.

adres dom kultury doroŻkarnia, 
ul. siekierkowska 28, 00-709 warszawa

szczegółowe informacje o konkursie i 
regulamin znajdują się na stronie www.
historypaint.dorozkarnia.pl 
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z życia polskiEj szkoły na węgrzEch

ZabrZmiał już 
PierWszy dzWonek

prawie cały dzień podróży, słuchanie muzyki, drzemka oraz 
wakacje dobiegły końca i rozpoczął się okres intensywnej nauki. 
mam nadzieję, że dzieci i młodzież spędziły je bardzo radośnie 
na obozach, wycieczkach, czy też u rodziny w kraju i zagranicą. 
kiedy na rozpoczęciu roku szkolnego zapytałam, kto był na 
wakacjach w polsce, ku mojej wielkiej radości okazało się, że 
wszyscy uczniowie mieszkający w budapeszcie jakiś czas 
wakacji spędzili w kraju jednego ze swoich rodzi-
ców. młodsze dzieci spędziły ciekawe wakacje na 
obozie zorganizowanym przez samorząd stołeczny 
w myczkowcach, a starsza młodzież wraz z grupą z 
chorwacji, dzięki zaproszeniu starostwa z poddę-
bic, przebywała tam dwa tygodnie. kiedy uczniowie 
zażywali słonecznych i wodnych kąpieli, robili piesze 
górskie wycieczki, to w tym czasie wszyscy nauczyciele 
naszej szkoły spędzili bardzo intensywny tydzień nauki 
na kursie metodycznym w cieszynie. organizatorem 
kursu była szkoła Języka i kultury polskiej przy uniwer-
sytecie śląskim. kontakty i współpraca z uniwersyte-
tem śląskim datują się już od dawna, gdyż to właśnie 
tam w 2004 roku nauczycielki zdobywały kwalifikacje 
nauczyciela języka polskiego jako obcego, potrzebne 
do założenia szkoły. od tego też okresu wykładowcy 
uniwersytetu przyjeżdżają co pewien czas do budapesztu, 
aby poprowadzić 1-2 dniowe zajęcia z nauczycielkami i 
młodzieżą. tym razem jednak postanowiłyśmy pojechać 
na tydzień do cieszyna, aby wraz z młodzieżą z całego 
prawie świata uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego. 
oczywiście tematyka zajęć dla nas i młodzieży była zupełnie 
inna, ale wieczorami wspólnie bawiliśmy się podczas gier i 
zabaw językowych, przy wspólnym śpiewaniu i polskiej 
poezji. poza zajęciami z literatury, 
fraze-
ologii, 

metodyki 
dramy i improwizacji na lekcji, 
problemów przekładu współczesnej prozy polskiej, miały-
śmy także możliwość hospitacji lekcji, a następnie też ich prowa-

dzenia. ciekawe były to doświadczenia uczenia w grupie, w 
której każdy słuchacz był mieszkańcem innego kraju, czasem też 
i innego kontynentu, a jedynym, co ich łączyło, to chęć naucze-
nia się języka polskiego. Jak już wcześniej wspominałam, kursy 
metodyczne odbywają się w szkole systematycznie, to jednak ten 
ostatni, letni zorganizowany został z myślą o nowych zasadach 
kształtowania się kariery zawodowej nauczycieli, które wcho-
dzą w życie wraz z nową reformą oświatową, obowiązującą od 
nowego roku szkolnego. w związku z nową reformą 
oświatową w dniach 22 i 23 sierpnia 
w budapeszcie 

odbyło 
się spotkanie ponad dwóch 

tysięcy pedagogów, na którym ze strony 
władz oświatowych obecni byli: minister 
zoltán balogh, sekretarz stanu ds. oświaty 
powszechnej i péter pósvai, przewodniczący 

urzędu oświatowego. zmiany, obowiązujące 
już od września dotyczą nie tylko problemów 
nauczania, nowych zasad zdawania egzami-
nów maturalnych, ale także wprowadzony 
został system oceny i co za tym idzie rozwoju 
kariery nauczyciela. na ile zmiany te okażą 
się słuszne i korzystne, czas pokaże, jedno jest 
pewne, że przyświecała im zasada poprawy 
oświaty i włożenie większego nacisku na sprawy 
wychowania. Jeszcze nie wszystkie zmiany 
zostały poparte aktami prawnymi, nie wszystko 
jest jeszcze zakończone, tak więc będzie to rok 
dość istotnych przemian w szkolnictwie węgier-
skim. wspominam o tym dlatego, iż szkoła nasza 
działa w systemie oświaty węgierskiej i wszystkie 
nowości dotyczą także naszych uczniów i nauczy-
cieli. oczekiwania obu stron są zatem duże, mam 
nadzieję, że chęci do nauki są również niemałe, 
życzę zatem uczniom wielu sukcesów, dużo piątek, 
radości ze zdobywania wiedzy, a nauczycielom 
wiele sukcesów i satysfakcji.

Ewa Słaba Rónay, 

Dyrektor Polskiej Szkoły na Węgrzech
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co było? co będziE?

* w dniu 1 sierpnia na cmenta-
rzu alianckim w solymár polskie 
stowarzyszenie kulturalne im. 
J.bema na węgrzech, zorgani-
zowało spotkanie w rocznicę 
wybuchu powstania warszaw-
skiego.

* w dniu 3 sierpnia w tata 
przy współudziale tamtejszego 
snp zorganizowany był mini 
maraton, w którym z dużym 
powodzeniem wzięli udział 
przedstawiciele pińczowa, 
miasta partnerskiego tata.

* w dniu 20 sierpnia wierni z 
naszej polskiej parafii wzięli 
udział w bazylice budapeszteń-
skiej w centralnych uroczysto-
ściach święta patrona węgier, 
św. stefana.

* w dniu 20 sierpnia w tata 
tamtejszy samorząd miejski 
otrzymał nagrodę ue za osią-
gnięcia we współpracy miast 
partnerskich. od szeregu lat 
polskim miastem partnerskim 
tata jest pińczów, a delegacja 
tego miasta uczestniczyła w tej 
ważnej uroczystości. znaczącą 
rolę we współpracy polsko-

-węgierskiej tych miast odgrywa 
miejscowy snp.

* w dniach 20-22 sierpnia samo-
rząd narodowości polskiej i 
klub polonia w egerze zorga-
nizował wycieczkę na ziemię 
sandomierską. 

* w dniu 25 sierpnia oddział 
poko (óhegy 11) zorganizo-
wał otwarcie wystawy fotogra-
ficznej „najstarsza zabytkowa 
nekropolia lwowa – cmentarz 
łyczakowski”. 

* w dniu 26 sierpnia w kościele 
skalnym na zboczu góry 
gellérta w budapeszcie odbyła 
się polska msza święta w uroczy-
stość matki boskiej częstochow-
skiej.

•	 W	 dniu	 2	 października	 w	
budapeszteńskiej bibliotele 
Języków obcych (V dzielnica, 
ul. molnár 11) o godz. 17.00 
odbędzie się polsko-węgier-
ski wieczór poetycki pt. „cisa 
i niemen podobnym szemrzą 
głosem”. gośćmi spotkania będą: 

istván tari, adam siemieńczyk, 
Jerzy paruszewski i tünde 
trojan.

•	 W	 dniu	 5	 października	 w	
ogólnokrajowej szkole polskiej 
na węgrzech odbędzie się 
konkurs „śladami polskich 
pamiątek na węgrzech”.

•	 W	 dniu	 6	 października	 o	
godz. 10.30 w budapeszteńskim 
kościele polskim odbędzie 
się uroczysta msza święta na 
zakończenie spotkania polskiej 
rady duszpasterskiej europy 
zachodniej pod przewodnic-
twem księdza biskupa wiesława 
lechowicza – delegata konfe-
rencji episkopatu polski ds. 
duszpasterstwa polonijnego. 

•	 W	dniu	12	października	w	
budapeszcie zbierze się osp.

•	 W	 dniu	 12	 października	
w ogólnokrajowej szkole 
polskiej na węgrzech odbędzie 
się uroczystość pasowania na 
ucznia.

•	 W	dniu	13	października	o	
godz. 18.00 samorząd polski w 
V. dzielnicy budapesztu organi-
zuje spektakl teatru ludowego 
z krakowa pt. „gąska”. miejsce: 
centrum kultury "aranytiz" 
bp.V. arany János u.10.

•	 W	dniu	13	października	o	
godz. 15.00 w siedzibie snp iV 
dzielnicy, odbędzie się msza 
święta, którą w intencji nauczy-
cieli odprawi proboszcz ppp na 
węgrzech, ks. karol kozłowski 
schr., a gospodarze zapraszają 
do udziału w niej wszystkich 
nauczycieli.

•	 W	dniu	14	października	o	
godz. 17.00 w kościele polskim 
w budapeszcie rozpocznie się 
msza święta i nabożeństwo 
fatimskie.

•	 W	dniach	18-19	października	
członkowie stowarzyszenia 
katolików polskich na węgrzech 
p.w. św. wojciecha, a także inni 
wierni z naszej parafii wezmą 
udział w nocy czuwania na 
Jasnej górze w intencji polskich 
emigrantów i ich duszpasterzy.

•	 W	 dniu	 19	 października	
25-lecie powstania obchodził 
będzie klub polonia (oddział 
psk im. J.bema) w székesfe-
hérvárze.

•	 W	dniu	19	października	w	
csillagfalu w átány odbywał się 
będzie dzień polski.

•	 W	 dniu	 23	 październia	 w	
budapeszteńskim kościele 
polskim sprawowana będzie 
msza święta w intencji ofiar 
rewolucji 1956 roku.

•	 W	dniach	24	–	27	paździer-
nika w békéscsaba odbywał się 
będzie doroczny festiwal kieł-
basy, w którym swój udział zade-
klarowała delegacja z polski oraz 
miejscowa polonia.

•	 W	dniu	25	października	w	
békéscsaba odbędzie się ogól-
nokrajowe forum polonijne, 
którego tematem będą przygo-
towania do wyborów do snp w 
2014 roku.

•	 Przez	 cały	 październik	 w	
domu polskim, staraniem 
stowarzyszenia katolików 
polskich na węgrzech p.w. 
św. wojciecha, czynna będzie 
wystawa pt. „modlitwy Jana 
pawła ii – madonny polskie”, 
której autorem jest polski artysta 
plastyk, franciszek kafel. 

•	 W	dniu	1	listopada	o	godz.	
15.00 na polskiej kwaterze 
peszteńskiego cmentarza rako-
skeresztúr sprawowana będzie 
polska msza święta. 

*augusztus 1-jén – a varsói felke-
lés kirobbanásának évfordulóján 

– a solymári katonai temetőben 
megemlékezést tartott a magyar-

-országi bem J. lengyel kultu-
rális egyesület.

*augusztus 3-án, tatán a helyi 
lnÖ társszervezésében mini-
maratont rendeztek, amelyen a 
tata testvérvárosát, pińczowot 
képviselő csapat is nagy sikerrel 
vett részt.

*augusztus 20-án, magyarország 
védőszentje, szent istván napján 
a bazilikában tartandó központi 
ünnepségen a lengyel plébánia 
hívei is részt vettek. 

*augusztus 20-án tata Város 
Önkormányzata eu elismerést 
kapott a testvérvárosaival foly-
tatott együttműködésben elért 
eredményeiért. tata lengyel 
testvérvárosa évekkel koráb-
ban pińczów lett, amelynek 

képviselői részt vettek a rangos 
ünnepségen. az együttműködés 
lengyel-magyar viszonylatában 
fontos szerepet játszik a helyi 
lnÖ.

* augusztus 20-a és 22-e között 
a helyi lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat és az egri poló-
nia klub kirándulást szervezett 
sandomierz vidékére.

*  az lkk óhegy utcai részle-
gében augusztus 25-én került 
sor „lwów legrégibb műemlék 
sírkertje – a łyczakowski temető” 
című fotókiállítás megnyitójára.

* augusztus 26-án a częstocho-
wai szűzanya ünnepének alkal-
mából lengyel misét mutattak 
be a budapesti gellért-hegy 
oldalában található sziklatemp-

-lomban.

•	 Október	 2-án	 a	 budapes-
-ti idegennyelvű könyvtár-
ban (V. ker. molnár u. 11.) 17 
órai kezdettel lengyel-magyar 
költői estet tartanak „tiszának, 
niemennek egy a hangja..." 
címmel. meghívott vendégek: 
tari istván, adam siemieńczyk, 
Jerzy paruszewski és trojan 
tünde.

•	 Október	5-én	„A	magyaror-
szági lengyel emlékek nyomában” 
címmel vetélkedőt rendeznek a 
lengyel nemzetiségi nyelvok-
tató iskolában.

•	 Október	 6-án	 10.30-kor	
ünnepi szentmise kezdődik a 
budapesti lengyel templomban 
annak alkalmából, hogy befeje-
ződik a – wiesław lechowicz 
püspök (a polóniai lelkipasz-
toráció lengyel episzkopális 
konferenciájának küldötte) 
elnökletével zajló – nyugat-

-európai lengyel lelkipásztori 
tanács ülésszaka.

•	 Október	12-én	Budapesten	
fog ülésezni a lnÖ.

•	 Október	 12-én	 a	 Lengyel	
nemzetiségi nyelvoktató isko-
lában az új tanulók avatási 
ünnepségét rendezik meg.

•	 Október	13-én	18	órai	kezdet-
tel a krakkói népszínház „libu-
ska” című előadását mutatják be 
az V. kerületi lengyel Önkor-
mányzat szervezésében. Hely-

mi volt?

Co BĘDZiE?

Co BYŁo?

mi lEsZ?
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szín: aranytíz kultúrház, bp. V. ker. 
arany János u.10.

•	 Október	13-án	15	órai	kezdettel	
szentmise lesz a tanári hivatásért a 
iV. ker. lnÖ székházában, melyet 
karol kozłowski atya, a lengyel 
perszonális plébánia plébánosa 
celebrál. a házigazdák szeretettel 
buzdítanak minden pedagógust a 
részvételre.

•	 Október	14-én	17	órai	kezdettel	
fatimai szentmise és imádság lesz a 
budapesti lengyel templomban.

•	 Október	18-án	és	19-én	a	Magyar-
-országi lengyel katolikusok szent 
adalbert egyesületének tagjai más 
hívekkel karöltve részt vesznek Jasna 
górán a lengyel emigránsokért és 
lelkipásztoraikért tartott éjszakai 
virrasztáson.

•	 Október	19-én	az	átányi	Csillagfa-
luban lengyel napot rendeznek.

•	 Október	 19-én	 a	 Bem	 J.	 LKE	
részlegeként létrejött polónia klub 
fennállásának 25. évfordulóját fogják 
ünnepelni székesfehérváron.

•	 Október	 23-án	 a	 budapesti	
lengyel templomban szentmisét 
mutatnak be az 1956-os forradalom 
áldozataiért.

•	 Október	 24-e	 és	 27-e	 között	
rendezik meg békéscsabán az éves 
kolbászfesztivált, amelyen részvételi 
szándékát jelezte egy lengyel küldöt-
tség is, illetve a helybéli polónia 
csapata.

•	 Október	 25-én	 Békéscsabán	
országos lengyel fórum lesz, amely 
témája szerint a 2014-es lnÖ 
választásokra való felkészülést 
célozza.

•	 A	Lengyel	Házban	egész	októ-
berben látogatható lesz franciszek 
kafel szobrászművész „ii. János pál 
pápa imái – lengyel madonnák” 
című kiállítása a magyarországi 
lengyel katolikusok szent adalbert 
egyesületének szervezésében.

•	 November	 1-jén	 15	 órakor	 a	
rákoskeresztúri köztemető lengyel 
parcellájában lengyel nyelvű szent-
mise lesz.

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności  za zmiany dokony-
wane w w/w programach.

(b.)

INFORMACJE DLA RODZICÓW 
działające przy stowarzyszeniu bema polonijne przedszkole w dniu 07.09.2013 roku 

po wakacyjnej przerwie wznawia swoją działalność. zajęcia odbywać się będą w każdą 
sobotę w godzinach od 10 do 13 i prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę peda-
gogiczną. zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. program przedszkola uwzględnia 
zarówno zróżnicowanie wiekowe wychowanków, jak i poziom rozwoju psycho-fizycz-

nego. zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12:30 (V dzielnica 
budapesztu ul. nádor 34). każde z tygodniowych zajęć stanowi określony blok tema-

tyczny (np. dary jesieni, ulubione zabawki, zdrowie). w ramach każdego bloku realizo-
wane są następujące zajęcia: - plastyczne - malowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, 
masy solnej, pieczenie - muzyczne - nauka piosenek przy akompaniamencie fortepianu, 
zabawy w kole,- wygrywanie piosenek na instrumentach perkusyjnych i melodycznych - 
ruchowe - zabawy z przyborami gimnastycznymi (woreczki, koła, piłki), zabawy zręczno-
ściowe, zabawy naśladowcze - dydaktyczne - rozwijające mowę, poszerzające słownictwo 

polskie

szczegółowe informacje pod numerem 06 20 338 13 60. serdecznie zapraszamy.

(inf.AL)

po letniej przerwie wznawia działalność istniejący przy stowarzyszeniu bema klub 
młodeJ matki polki. zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w godzinach od 

10.00 do 13.00 i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. zapraszamy 
dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. szczegółowych informacji można zasięgnąć u 

gabrielli Horváth pod numerem 06 30 7734413. 

w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie młode mamy wraz z pociechami!

Boldog Jerzy Popiełuszko atya ereklyéjének 
ünnepe Kiskunfélegyházán

október 12.
9:00 az ereklye ünnepélyes fogadása

9:15 a boldog emlékű atya életének bemutatása: dr. molnár imre történész 

10:00 a magyarországi lengyelek imája 

10:30 ünnepi szentmise, melyet dr. bábel balázs a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye 
érseke mutat be

11:15 körmenet a városi fúvószenekar közreműködésével.

11:45 köszöntések: roman kowalsky, lengyelország magyarországi nagykövete, dr. csúcs 
lászlóné, az országos lengyel kisebbségi Önkormányzat elnöke

(inf. SNP)
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FELHÍVÁs
a magyarországon élő lengyel nemzetiségű 

állampolgárok részére
2014 tavaszán a parlamenti választások keretén belül lengyel 
szószólót választhatunk, a nemzetiségi választásokra pedig 
ősszel kerül sor. a választáson való részvétel feltétele mindkét 
esetben a regisztráláció, ami 2014. január 1-től már lehetséges. 

közös érdekünk, hogy minél többen regisztráltassuk magukat. 
Így tudjuk megőrizni eddigi eredményeinket, ápolni hagyo-

-mányainkat és megvalósítani további terveinket. 

a választásokkal kapcsolatos részletes információt találhatnak 
a „polonia węgierska” havilapunkban és a www.polonia.hu 
honlapunkon. kérjük, kísérjék figyelemmel tájékoztatásainkat. 

tÁJÉKOztAtÁs
a 2014. évi nemzetiségi választásokról

2014-ben parlamenti és önkormányzati választások lesznek. az 
ezzel kapcsolatos törvényi változások minden regisztrált lengyel 
nemzetiségi választópolgár számára biztosítják a választójogot. 
részt vehetnek a nemzetiségi önkormányzati választásokon és 
nemzetiségi képviselőt, ill. szószólót küldhetnek az országházba.

az alábbiakban tájékoztatás olvasható a megváltozott rendszer-
ről. mindenkit arra biztatok, hogy regisztrálja magát!

1. Regisztráció

- a lengyel nemzetiségi választási névjegyzékre való felirat-
kozás továbbra is alapvető követelmény. feltételei és módja 
hasonlóak az eddigiekhez. a helyi jegyzőnél lehet megfelelő 
nyomtatvány kitöltésével jelentkezni, de mivel a névjegyzéket a 
központi nemzeti Választási iroda (nVi) vezeti, náluk is lehet 
majd levélben és interneten regisztrálni 2014. január 1-től.

- az új lengyel névjegyzék nem lesz megsemmisítve, ezt az 
nVi a magyar választói névjegyzékhez hasonlóan – amelyen 
mindenki szerepel, akinek van választójoga – folyamatosan 
kezeli (bejegyzi az újonnan jelentkezőket, a 18. életévüket 
betöltőket, törli az elhalálozottakat, vagy a magukat jog szerint 
bármikor töröltethetőket stb.). 

Jövőre elegendő tehát egyszer regisztrálnunk magunkat lengyel 
nemzetiségi választóként és az egy életre szólhat!

- a lengyel választói névjegyzék nyilvános lesz, de ebbe való-
színűleg megfelelő feltételek mellett csak a lengyel választási 
jelölő szervezetek, ill. a választási szervek tekinthetnek bele.

- fontos körülmény, hogy a regisztráció alapvetően a lengyel 
önkormányzati (helyi, megyei vagy fővárosi, továbbá országos) 
választásokra vonatkozik. ugyanakkor egy külön rubrikában 
nyilatkozni lehet arról is, hogy a parlamenti képviselői válasz-
tások országos lengyel listájára is szavazni kívánunk-e, tehát 
lengyel parlamenti választóként is regisztráljuk magunkat. 
ezzel lemondunk az országos pártlistákra leadható szavaza-
tunkról, egyéni választókerületi parlamenti képviselőt viszont 
választhatunk.

2. Országgyűlési nemzetiségi választások

- 2014-ben az új országgyűlésbe 106 országgyűlési képviselőt 
választanak egyéni választókerületben, 93 képviselőt pedig 
országos listán – köztük nemzetiségi listán.

- országos lengyel listát csak az országos lengyel Önkormány-
zat állíthat legalább három jelölttel. a lista érvényességéhez a 
lengyel nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok 
legalább 1 százalékának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás 
szükséges.

- az országos önkormányzat listája a pártlistákkal versenyzik. 
mandátumot akkor szerez, ha az országos listákra leadott 
összes szavazat (pártszavazók, nemzetiségiek, határon túli 
magyarok) 93-ad részének „kedvezményes” 25%-át eléri. a 
jelenlegi számítások szerint egy nemzetiségi mandátum 
megszerzéséhez legalább 20 ezer szavazatra lenne szükség.

- Ha az országos nemzetiségi lista nem szerez mandátumot, 
az adott nemzetiségnek parlamenti szószólója lesz.

3. Nemzetiségi önkormányzati választások

a) A választás kitűzése

- Helyi lengyel nemzetiségi önkormányzati választásokat olyan 
településen (faluban, városban, fővárosi kerületben) lehet 
kitűzni, ahol a 2011. évi népszámlálás során az összesített 
nemzetiségi adatok szerint legalább 30 fő vallotta magát 
lengyel nemzetiségűnek.

- területi nemzetiségi önkormányzati választásokat ki kell 
tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások 
száma legalább tíz.

- Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tását ki kell tűzni.

b) A testületi képviselők száma

-  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

3 fő, ha a választói névjegyzéken szereplő választópolgárok 
száma kevesebb, mint 100 fő; 

4 fő, ha a választói névjegyzéken szereplő választópolgárok 
száma legalább 100 fő.

-  a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 7 fő.

-  az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma – 
valószínűsítve a mi esetünket 

15 fő, ha a választópolgáraik száma kevesebb, mint 5 ezer;

23 fő, ha a választópolgáraik száma 5-10 ezer között van.

c) A jelölés

- a választásokon nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.

- a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez 
a névjegyzékben szereplő választópolgárok 5 százalékának, de 
legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.

-  a területi és országos listák állításának feltételei a jelölő 
szervezeteket illetően megegyeznek a korábbiakkal, de még a 
választópolgárok legalább 2 százalékának ajánlása is szükséges.

d) A szavazás

-  a helyi önkormányzati választásokkal megegyező napon 
minden „regisztrált” lengyel nemzetiségi választópolgár közvet-

-lenül szavazhat a helyi és a területi lengyel önkormányzatra 
– ha ezeket a választásokat kitűzték –, de minden esetben lead-
-hatja a voksát az országos lengyel  Önkormányzat képviselőire.

- minden településen – amelyen helyi nemzetiségi önkormány-
zati választások zajlanak – egy  nemzetiségi szavazókörben 
adhatja le a szavazatát. 

-  A hatályos rendelkezések szerint, ha valahol nem tűzik ki a 
helyi lengyel önkormányzat választását, a regisztrált lengyel 
választók a területi (ha van kitűzve ilyen), de minden esetben 
az országos önkormányzatra levélben szavazhatnak.

miNDEN LENGYEL NEmzEtisÉGŰ ÁLLAmpOLGÁRt 
ARRA KÉREK, REGisztRÁLJA mAGÁt 2014. JANUÁR 
1-tŐl!

budapest, 2013. szeptember 16.

Dr. Csúcs Lászlóné

az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke
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Powiększanie ojczyzny
zapraszamy do lektury pierwszej części eseju 
autorstwa Konrada sutarskiego. węgierski prze-
kład ukazał się w czasopiśmie „poLisz” (nr 151, 
marzec-kwiecień 2013). Kolejne części opubliku-
jemy w następnych numerach "polonii węgier-
skiej".
przybyłem do kraju za górami i zamieszkałem w nim, - jak 
gdybym dokonał tego wczoraj, ale z biegiem czasu coraz 
bardziej zacząłem odnosić wrażenie, że musiało to nastąpić 
dużo wcześniej, być może nawet przed wiekami. początkowo 
niewiele wiedziałem o nim i o jego mieszkańcach, ale odczu-
wałem, iż wyjeżdżając z mojej starej ojczyzny mogłem osiąść 
tylko tu.

kraina, do której przeniosłem się, nie leży daleko od moich 
rodzinnych ziem, znajduje się jednak za wspomnianymi, 
rozległymi górami i jest na tyle oddalona, że wydawała mi się 
niezwykle egzotyczna. rosną w niej takie sady i dojrzewają takie 
owoce, o których uprzednio myślałem jako o istniejących tylko 
gdzieś, gdzie słońce może nigdy nie zachodzi i o których mówi 
się w moim dawnym języku, jak o niebieskich migdałach, o 
czymś z kręgu fantasmagorii. poza tym gdzieś, prawie na środku 
tej krainy, znajduje się ogromne jezioro, które ludzie miejscowi 
nazywają morzem, bo zajmuje dużą część ich terenów. bywa 
ono w lecie do tego stopnia gorące, że kiedy wszedłem w nie po 
raz pierwszy  – i mogłem iść, iść daleko, bo woda nadal sięgała 
mi to po pas, to znów tylko po kolana, a gdy była wreszcie aż po 
szyję i odwróciłem się twarzą ku brzegowi, ledwo go już dostrze-
gając – to czułem się, jak w przygotowanej do kąpieli olbrzymiej 
wannie. niech jednak 
bóg strzeże człowieka, 
który nie zdążyłby wydo-
stać się z tego jeziora 
przed nadejściem burzy, 
zalewany krótkimi, ale 
jakże wysokimi falami 
oszalałej nagle wody. są 
tu, w całym tym kraju, 
także prawdziwe gorące 
źródła, nie gejzery, a 
podziemne zbiorniki, 
już wykorzystywane, 
bądź jeszcze czekające 
na odkrycie, oddziały-
wujące na zdrowie tak 
wyśmienicie i zwalcza-
jące tak wielkie ilości 
przeróżnych chorób, że 
aż zacząłem żałować, iż nic mi nie dolega. no a wreszcie ludzie, 
z  którymi po przybyciu zacząłem się spotykać, poznawać ich  i  
razem z niektórymi pracować. zauważyłem u nich wiele cech 
odmiennych od właściwości moich rodaków, jakkolwiek i sporo 
podobieństw. mają twarze dość krągłe (jeśli nawet nie wszyscy) 

– a nie pociągłe, do których byłem przyzwyczajony - i ciemne, 
proste włosy. są niższego wzrostu,  bardziej za to krępi, barczy-
ści. nogi mają silne, nieco pałąkowate, jak gdyby z koni nie 
zsiadali. wszyscy oni zdawali mi się przy tym bardzo serdeczni 
i bezpośredni w obcowaniu z przybyszami, co było mi miłe, 
jako że i w moim starym kraju też nie można było narzekać na 
ludzką nieczułość. według tutejszych zwyczajów językowych 
szybko przechodzi się „na ty” i wcześnie wchodzi w zażyłość tak 
bezpośrednią, o jakiej u dawnych „nas” nie było mowy. wszak 

kiedy żyłem i pracowałem jeszcze w mojej starej ojczyźnie, 
pamiętam, że ludzie, nawet mieszkając obok siebie i pracując 
jeden koło drugiego, często całymi latami nadal zwracali się do 
siebie „per pan”, „per pani”. 

dobrze mi tu było z tymi wszystkimi nowościami, tym bardziej, 
że przyjechałem dla pewnej kobiety, którą zabrałem najpierw 
do swojego kraju, potem jednak na jej prośbę zgodziłem się na 
osiedlenie się w jej stronach rodzinnych. byłem zresztą wtedy 
na tyle młody, że – jak pamiętam – wiodła mnie także chęć 
doznania, chyba nie innej jak niesłychana, życiowej przygody. 
nie przyjechałem zatem, aby uwolnić się z oków jakiegoś 
reżymu, jakiejś dyktatury, przecież zwykle żyjemy w ich uścisku, 
niezależnie od tego, jak nazywa się nasze państwo i jakie nazwi-
ska – często i pseudonimy – noszą „nasi” dyktatorzy i tyrani 
(którzy zazwyczaj takiego nazewnictwa, że są „nasi”, żądają). 
owi władcy nieograniczeni zresztą zazwyczaj nie w naszych 
krajach żyją, a w centrach większych imperiów, którym nasze 
państwa i narody zostają wcześniej czy później podporządko-
wane. powtarzam wobec tego, nie przyjechałem tu, aby wyswo-
bodzić się spod czujnego oka reżymowej tajnej policji kraju 
rodzinnego, bo przecież analogiczna sieć służb bezpieczeństwa 
publicznego znajdowała się także tutaj i o ile tam – jeszcze jako 
swój pradziadek - zostałem, po upadku wywołanego przez nas 
powstania narodowego skazany – z łaski ówczesnej dyktatury  

- jedynie na zsyłkę na całe lata do dzikich głębi imperium, nato-
miast jako swój ojciec – już bez prawa łaski, którego wtedy nie 
stosowano – zostałem zastrzelony, gdzieś daleko na wschodzie, 
strzałem w potylicę i pochowany w grobie masowym, to z kolei 
tutaj, w tym drugim kraju – już mnie samego – wielokrotnie 
skazano na śmierć za udział w rewolucji i w powstaniu i zamor-
dowano na rozkaz miejscowych sługusów tegoż samego impe-
rium, choć parokroć także i ułaskawiono w ostatnim momencie, 
kiedy przebywałem w celi śmierci, a karę zamieniono  na długo-

letnie więzienie. Jak widać, 
pod względem charakteru 
dyktatury nie było istotnej 
różnicy pomiędzy krajem 
nowym a starym. tutaj, 
jeżeli dobrze mi było, to 
dlatego, że  przeniosłem się 
nie dla imperium i tyrana, a 
dla pewnej kobiety. 

w trakcie nowych, codzien-
nych kontaktów – choć nie 
pamiętam, czy nastąpiło 
to rzeczywiście prawie od 
razu, czy paręset lat później 

- dowiedziałem się, że naród, 
w który zaczynałem wrastać, 
jest bardzo stary, starszy 
aniżeli mój, z którego wysze-

dłem, że z daleka przybył – jakkolwiek z innych stron aniżeli 
moje - i  podobno jest jednym z najstarszych na świecie, a 
według niektórych teorii jest nawet starszym, aniżeli sam świat. 
naród ten był kiedyś potężny, w prawiekach drżał przed nim 
cały kontynent, a i potem pozostawał wielki, silny. skończyła 
się jednak ta wielkość i ta siła, został zatem niedawno okrojony 
terytorialnie, (właśnie dlatego proporcjonalnie ogromnym zdaje 
się być owo gorące latem jezioro) i ogołocony ze skarbów natu-
ralnych, z potężnych gór, rud i z soli, a także poddany – jak to 
właśnie wspomniałem – władzy imperium.

Konrad Sutarski 

fot. JJ.
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Cmentarz Łyczakowski – pomnik 
pamięci i chwały Lwowa

profesor Kazimierz wiech jest autorem zdjęć 
prezentowanych na wystawie w Domu polskim. 
Artykuł publikujemy dzięki małgorzacie sobol-
tyńskiej, organizatorce wystawy.
każda wizyta na cmentarzu łyczakowskim we lwowie pozo-
staje w pamięci.  za każdym razem, przewracając strony 
kamiennej księgi odkrywam nowe dla mnie nazwiska, fakty, 
których nie znałem, historie rodzinne, dzieła sztuki. to miejsce 
zachwyca i intryguje, zmusza do zastanowienia i przemyślenia, 
przypomina ważne wydarzenia, świadczy o setki lat trwającej 
polskości lwowa i tamtych ziem, przypomina wydarzenia z 
historii polski, tak ważne dla obecnego kształtu i tożsamości 
narodowej polaków.

c m e n t a r z  w 
swoim założeniu 
miał być zarówno 
panteonem wiel-
k i ch  po l a ków, 
parkiem i galerią 
rzeźby – miejscem, 
gdzie przychodziło 
się,  aby nie tylko 
odwiedzić  groby 
najbliższych, ale 
także by utrwa-
lać pamięć o tych 
wielkich polakach, 
dla których wolna 
polska i walka o 
nią były najwyż-
szymi wartościami.  
nekropolia lwow-
s k a  p o w s t a ł a 
w  1 7 8 6  ro ku 
niedługo po tym, 
j a k  z a k a z a n o 
pochówku zmar-
łych w pobliżu 
lwowskich kościo-
łów. twórcą założeń architektonicznych cmentarza - parku był 
karol bauer - zarządca lwowskiego ogrodu botanicznego, a 
jego dzieło w połowie XiX wieku rozwinął tytus tchórzewski , 
wybitny znawca sztuki ogrodniczej.  i jak pisze w przewodniku 
z 1937 roku aleksander medyński: ”iż  sama przyroda ułożyła 
się tu na kształt mogilnika dla ludności lwowa. zaciszny, z 
dala od wielkomiejskiego zgiełku położony cmentarz falistą 
linią wzgórz podnosi się i znów obniża tworząc malownicze 
zakątki, związane z przepięknym położeniem”.

zwiedzać ten cmentarz można w różny sposób: punktem 
wyjścia mogą się stać nazwiska wybitnych polaków, którzy żyli, 
pracowali i tworzyli we lwowie. nie sposób wymienić wszyst-
kich. są wśród nich wielcy politycy – patrioci, tacy jak franci-
szek smolka, któremu lwów zawdzięcza kopiec unii lubelskiej, 
wybitni prezydenci lwowa:  godzimir małachowski, tade-
usz rutowski  czy Józef neuman, którego tablica nagrobna 
zawiera długą listę zajmowanych stanowisk i pełnionych 
funkcji.  ziemia na cmentarzu łyczakowskim kryje prochy 
marii konopnickiej, na której grobie znajduje się popiersie 
wyrzeźbione przez wybitną artystkę lwowską, lunę drexler – 

także pochowaną na tym cmentarzu. tuż obok konopnickiej 

spoczywa stanisław bełza – autor słynnego w międzywojen-
nej polsce katechizmu polskiego dziecka z 1900 roku, zaczy-
nającego się od słów: „kto ty jesteś ? – polak mały. Jaki znak 
twój? – orzeł biały…”  ale czy trzeba te słowa przypominać?  
nieco dalej gabriela zapolska, na której grobowcu wypisano 
tytuły wszystkich jej dzieł. w tej samej części cmentarza w 
pewnym oddaleniu od głównej alei pochowano kompozytorów 
Jana galla i Józefa niewiadomskiego.

innym motywem poznawania cmentarza może stać się szlak 
patriotyczny. odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku tych, 
dla których słowo polska znaczyło więcej niż tylko miejsce 
urodzenia, trzeba rozpocząć od pochowanych przy głównej 
alei dwóch przyjaciół – kościuszkowców: franciszka zaremby 
i antoniego pióreckiego, którzy dożyli sędziwego wieku 112 
i 106 lat, mieszkając pod koniec życia razem w majątku w 
rzęśni polskiej.  za ich grobami, pod kamiennym pomnikiem 
zwieńczonym ułańskim czako, łyczakowska ziemia kryje kości 
rotmistrza Józefa sas czułowskiego – szwoleżera w oddziale 
kozietulskiego, uczestnika słynnej szarży w wąwozie samo-

siera w 1808 roku.  
nieco na uboczu, 
w cieniu drzew i w 
otoczeniu ukraiń-
skich grobów znaj-
dują się mogiły 
47 uczestników 
powstania listo-
padowego.  to, jak 
pisze stanisław 
nicieja: „jedyna 
n a  z i e m i a c h 
dawnej rzeczypo-
spolitej „boża rola” 
kryjąca prochy 
uczestników listo-
padowego zrywu 
n a r o d o w o w y -
zwoleńczego”. w 
centralnej części 
cmentarzyka tej 

„Żelaznej kompa-
nii” znajduje się 
pomnik – mauzo-
leum, kamienny 
sarkofag okryty 
kamienną flagą, 

z ułańskim czako i młodym orłem wzbijającym się do lotu – 
dzieło Henryka periera. na cmentarzu łyczakowskim pocho-
wani są także inni uczestnicy tego wielkiego patriotycznego 
zrywu – seweryn goszczyński, od którego pomnika, znajdu-
jącego się w narożu centralnego placu zawsze rozpoczynam 
zwiedzanie. przy dawnej alei zasłużonych dla lwowa posta-
wiono chyba największy cmentarny pomnik ku czci Juliana 
konstantego ordona – owianego mickiewiczowską, poetycką 
legendą uczestnika walk o warszawę, którego prochy w 1896 
roku przeniesiono z florencji do lwowa. aby dotrzeć do miej-
sca, gdzie pochowano 230 powstańców z 1863 roku trzeba 
pokonać strome zbocze i schody prowadzące do cmentarzyka 
usytuowanego na tzw. „górce powstańczej”. Już z daleka widać 
pomnik szymona wizunasa szydłowskiego – jednej z legen-
darnych postaci powstania styczniowego – spoglądającego 
ze szczytu wzgórza w dół, a dzierżącego w dłoni chorągiew 
ziemi witebskiej, której bronił,  i z którą nie rozstawał się aż 
do śmierci. za nim, w głębokiej ciszy zieleni drzew spoczy-
wają wielcy patrioci m.in. bronisław szwarce czy powstaniec-

-naukowiec-zesłaniec-badacz syberii benedykt dybowski. 
na całym cmentarzu łyczakowskim pochowano blisko 700 
uczestników zrywu z generałami michałem Heydereichem 
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ps. kruk, antonim Jeziorańskim i Józefem śmiechowskim na 
czele. i wreszcie miejsce, które powinien odwiedzić każdy, kto 

rozumie znaczenie słów semper fidelis,  nierozerwalnie związa-
nych ze lwowem. to cmentarz orląt, na którym spoczywa kilkuty-
sięczna armia tych, którzy w pierwszych tygodniach listopada 1918 
roku okupili krwią pozostanie lwowa przy macierzy. ten cmentarz 

– jeden z najpiękniejszych, jakie stworzono – barbarzyńsko okale-
czony przez sowietów, a odnowiony dzięki determinacji inżyniera 
Józefa bobrowskiego i kilku innych osób z firmy energopol, to 
dzieło młodego lwowskiego architekta, studenta politechniki lwow-
skiej – tomasza indrucha, który, ku zaskoczeniu wszystkich wygrał 
konkurs na projekt cmentarza orląt. sam był uczestnikiem obrony 
lwowa przed zakusami ukraińskich nacjonalistów, toteż doskonale 
rozumiał sens i znaczenie tego pomnika pamięci. cmentarz orląt do 
dziś przyćmiewa blaskiem inne cmentarze, chociaż obecne władze 
lwowa nie pozwoliły dotąd na powrót kamiennych lwów, przypo-
mina także nazwiska zarówno tych młodych obrońców – prawdzi-
wych orląt, jak Jurek bitschan (14 lat) czy antoni petrykiewicz 
(13 lat), a także ich dowódców – komendanta brygadiera czesława 
mączyńskiego i generałów tadeusza rozwadowskiego czy włady-
sława iwaszkiewicza.

Jest także cmentarz łyczakowski niebywałą galerią rzeźb – dzieł 
twórców, którzy przez cały XiX wiek, korzystając z mecenatu zamoż-
nych mieszkańców lwowa, tworzyli dzieła równie piękne, a może 
piękniejsze od tych z pere lachaise w paryżu. galerię wybitnych 
twórców trzeba rozpocząć od Hartmana witwera, którego neoklasy-
cystyczne płaczki i inne postacie do dziś wzruszają wyrazem i zaska-
kują precyzją dłuta. po nim nastała „era” rodu schimserów: antona, 
Jana i leopolda, którzy kontynuowali i rozwijali dzieło witwera. 
z ich pracowni wywodzi się jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy 
paweł eutele. druga połowa XiX wieku to prawdziwy rozkwit sztuki 
sepulkralnej. do lwowa przybył cyprian godebski, a wraz z nim 
abel maria perier oraz jego syn Henryk. tworzyli wówczas inni 
wybitni rzeźbiarze tacy jak parys filippi, tadeusz barącz, tadeusz 
błotnicki, antoni kurzawa, edmund Jaskólski i wielu innych, a 
wśród nich także Julian markowski – twórca, który na cmentarzu 
łyczakowskim pozostawił najwięcej pięknych rzeźb. kiedyś uczest-
nik powstania styczniowego, niedoszły aktor, przyjaciel artura grot-
tgera, dzięki temu ostatniemu stał się wybitnym uczniem i następcą 
parysa filippiego. filippi, dusza bohemy najpierw krakowskiej, a 
potem lwowskiej, pozostawił na cmentarzu swoje wybitne dzieła, 
do których w pierwszym rzędzie zaliczyć należy pomnik poświę-
cony karolowi szajnosze oraz grobowiec przedwcześnie zmarłego 
we francji artura grottgera. długo można by wymieniać dzieła 
jego ucznia Juliana markowskiego i nie sposób wspomnieć o wszyst-
kich. był twórcą madonn o niezwykle pięknych obliczach, anio-
łów z rozpostartymi skrzydłami i zamyślonych, piszących imiona 
zmarłych na kamiennych płytach. był twórcą pomnika grobowego 
seweryna goszczyńskiego i chyba najbardziej znanego grobowca 

„śpiącej – umierającej” kobiety, nad którą kiedyś skrzydła rozwijał 
anioł – niestety skradziony (podobnie jak wiele innych) przez powo-
jennych włodarzy cmentarza. 

cmentarz łyczakowski to miejsce, które powinien odwiedzić każdy, 
kto pamięta o polskości lwowa, komu bliska jest jego historia, przez 
600 lat nierozerwalnie związana z dziejami polski i tak tragicznie 
przecięta traktatem Jałtańskim. o cmentarzu łyczakowskim nie 
możemy zapomnieć tak, jak nie powinniśmy zapominać o tysią-
cach wielkich polaków patriotów, których prochy kryje łyczakowska 
ziemia, a których nazwiska i nagrobne portrety chcieliby wymazać ci, 
dla których polskość cmentarza jest politycznym problemem opar-
tym na ślepym nacjonalizmie.

Kazimierz Wiech 

(uniwersytet rolniczy w krakowie)

fot. B. Pál

NYELVPARÁDÉ – 
A NYELVTANULÁSI 

LEHETŐSÉGEK 
VÁSÁRA BUDAPESTEN

manapság az élet elengedhetetlen része a nyelvtu-
dás, hiszen különböző országok csábítanak minket 
nem csak turisztikai látványosságaikkal, de munka-
lehetőségekkel is. budapesten szeptember 6-a és 8-a 
között tartották a millenárison a 14. nyelvparádét, 
amelynek fővédnökségét a nyelviskolák szakmai 
egyesülete vállalta.  közel 80 nyelviskola, vizsgaköz-
pont mutatkozott be magyarországról, európából és 
más kontinensekről. a már hagyományosan évente 
megrendezésre kerülő esemény célja, hogy segítséget 
nyújtson a hatékony nyelvtanuláshoz. az idelátoga-
tók a hagyományos nyelvtanfolyamok mellett külön-
böző online kurzusok és külföldi tanfolyamok közül 
is válogathattak. azok, aki nyelvvizsgára készülnek, 
megismerhették a vizsgaközpontok ajánlatait, de 
részt vehettek próbavizsgákon is. a rendezvényen 
meg lehetett vásárolni a nyelvközpontok által aján-
lott segédanyagokat is, tankönyveket, cd-ket, idegen 
nyelvű anyagokat stb., meg lehetett ismerkedni olyan 
módszerekkel, amelyek elősegíthetik a hatékonyabb 
nyelvtanulást. Végül állásajánlatok között is lehetett 
böngészni. a nyelvtanulási lehetőségek bemutatásán 
kívül kulturális meglepetések is várták az érdek-

-lődőket: táncok, vetítések, játékok és ételkóstolók. 

az ajánlatok közül nem hiányzott a lengyel nyelv sem, 
sőt, nagyon sokan érdeklődtek a lengyel nyelvtanu-
lási lehetőségek iránt. az érdeklődők válogathattak 
a magyarországi és lengyelországi ajánlatok közül, 
amelyeket a budapesti lengyel intézet, a varsói 
klub dialogu polish language school és a krakkói 
Varia nyelviskola mutattak be, a budapesti lengyel 
nemzeti idegenforgalmi képviselet pedig lengyel-

-ország turisztikai lehetőségeivel ismertette meg az 
érdeklődőket. a lengyel oktatási központok számos 
ajánlattal érkeztek a nyelvparádéra, és azok számára, 
akik találtak maguknak megfelelő tanfolyamokat, 
kedvezményeket is nyújtottak, pl. a lengyel intézet 
10% kedvezményt biztosított minden oktatási szin-
ten mindazoknak, akik ott a helyszínen beiratkoztak 
valamelyik tanfolyamra, a krakkói Varia 50%-kal 
olcsóbban ajánlotta a két hetes intenzív tanfolyamait.

ajánlataikon túl, a lengyel nyelvközpontok vetél-
kedőket is szerveztek, melyeken lengyelországgal 
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk az erre 
vállalkozóknak, illetve bemutató órákat tartottak 
kezdő szinten, valamint olyan kisgyermekek számára, 
akik különböző országokból lengyelországba kerül-
nek szüleikkel, és angolul sem tudnak. ezek mellett 
lengyel finomságokat is meg lehetett kóstolni.

a nyelvparádé idén is bőséges választékot nyújtott az 
idegen nyelveket tanulni vágyóknak. megmutatta – 
és ennek nagyon örülünk –, hogy lengyelország és a 
lengyel nyelv továbbra is vonzó a magyarok számára.

Várnai Dorota
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na granicy kultur

Másfél város
bruno schulz a XX. századi lengyel iroda-
lom kiemelkedő alakja. Írásai mellett 
grafikáiról és festményeiről ismert. zsidó 
családban született 1892-ben, a galíciai 
drohobicsban – ami abban az időben az 
osztrák-magyar monarchiához, majd 
lengyelországhoz tartozott, ma pedig 
ukrajna része. akkor még ez volt 
a – marian Hemar lembergi lengyel 
költő szavaival – „másfél város”: félig 
lengyel, félig ukrán, félig zsidó. mára 
elvesztette ezt a multikulturális jelle-
get, és szinte teljesen ukrán lett. schulz 
életének 50 évét – néhány utazását 
leszámítva – végig itt töltötte, és itt 
halt meg 1942-ben, amikor egy náci 
német tiszt a nyílt utcán agyonlőtte. 
bár lengyelországban és a világban 
nagy hírnevet szerzett, szülőváro-
sának lakói közül csak nagyon keve-
sen tudtak a létezéséről – egészen 
a XXi. század elejéig, amikor Viera 
menyok és néhai férje, ihor, helyi 
egyetemi oktatók felfedezték őt saját 
maguk, a tanítványaik és minden 
drohobicsi számára. az akkori dékán 
engedélyével megalapították az ihor 
menyok polonisztikai tudományos-

-információs központot és létrehoz-
ták annak könyvtárát az egyetem 
épületében, a szomszédos szobában 
pedig – ahol annak idején schulz 
rajzórákat tartott – berendeztek egy 
emlékszobát, valamint megkezdték 
a schulz-konferenciák és a schulz 
fesztiválok szervezését. mindez bátor 
cselekedetnek számít egy országban, 
ahol, Viera menyok szavaival, „naciona-
lista szindrómák” jelentkeznek, ahol egy 
másik nemzet írójával foglalkozni – ingo-
ványos terület. és tették (teszik) mindezt 
ukránok.

Ha schulzról beszélünk, drohobics 
fontosabb, mint ahogy azt talán elsőre 
gondolnánk. különleges helyet foglal el 
a munkásságában – nemcsak műveinek 
színtereit, de tulajdonképpen az egész 
világot jelenti. nemcsak a schulzológosok, 
de minden érdeklődő számára megkerül-
hetetlen helyszín. ahogy Viera menyok 
fogalmazott: "drohobicsot el lehet hagyni, 
de vissza kell térni ide". Vagyis schulzról 
lehet beszélni máshol is, de drohobics az 

ő igazi tere. az egyetlen tér. ahhoz, hogy 
ráérezzünk schulzra, ott kell lennünk. 
Ha figyelmesen járunk itt, betekinthe-
tünk a második világháború kezdete óta 
rárakódott porréteg alá, és megláthatjuk 
schulz világát. márpedig schulz világában 
érdemes elmerülni. ezt a magyar olvasók 
is megtehetik – kerényi grácia, reiman 
Judit, körtvélyessy klára és körner gábor 

minden elbeszélését lefordították. (az 
életmű egyébként nem terjedelmes: két 
elbeszéléskötete jelent meg fahajas boltok 
és szanatórium a Homokórához címen, 
néhány elbeszélése folyóiratokban és leve-
lei. magyarul két önálló könyvet publi-
káltak tőle – az apám tűzoltó lesz címűt 
1969-ben és a fahajas boltokat 1998-ban 

–, valamint számos művét antológiákban, 
folyóiratokban.)

az első konferenciát 2002-ben rendezték 
drohobicsban. már a kezdetektől fogva 
neves irodalomtörténészek, kritikusok 
támogatták a kezdeményezést – többek 
között Jerzy Jarzębski, marian dąbrowski, 

władysław panas és aleksander fiut. a 
lengyel tudósok tudták, mennyire fontos 
az, hogy most először végre valaki igyek-
szik visszaadni schulznak az ő valódi – a 
szó szoros értelmében is vett – terét. nem 
sokkal később, 2004-ben lezajlott az első 
schulz fesztivál. itt a tudományos témák 
mellett a művészetek is megjelentek: szín-
házi előadások, performanszok, koncertek, 

kiállításmegnyitók. azóta kétévente 
kerül sor erre a rendezvényre 
(legközelebb 2014 májusában lesz), 
és a schulzológusok, schulz-fordítók, 
schulzból ihletet merítő, műveit 
feldolgozó művészek fő fórumává vált. 
magyarországról pálfalvi lajos műfor-
dító, egyetemi oktató, körner gábor 
műfordító és sajó tamás művészettör-
ténész, blogger látogatja a fesztivált. 
nagy érdeklődés övezi a drohobicsiak 
részéről is. a helyi lengyel kisebbség 
tagjai – bár a szervezésben, lebo-
nyolításban nem vállalnak részt – a 
programokra rendszeresen eljárnak. 
és nemcsak a fesztivál programjaira, 
hanem pl. arra az ökumenikus (római 
katolikus, görög katolikus és zsidó) 
imára, amit schulz halálának évfor-
dulóján, minden évben november 
19-én rendeznek meg, az időnkénti 
filmvetítésekre és könyvbemutatókra, 
valamint a drohobicsi alter színház 
által szervezett projektekre. többek 
között rendeztek a varsói mozgás 
akadémiája színházzal közösen egy 
rendezvényt a másfél város címen. 
tehát bruno schulz-témájú progra-
mok hiányára nem lehet panaszkodni 
drohobicsban. azt mondhatjuk, 
hogy maréknyi ember – de főleg ihor 
menyok – kezdeményezésének és 

munkájának, lengyel szakértők, a lengyel 
állam, a lengyel könyvintézet, a kijevi 
lengyel intézet és a lublini bruno schulz 
fesztivál egyesület (hogy csak a legfon-
tosabbakat említsem) anyagi és szakmai 
támogatásának köszönhetően jöhetett 
létre mindez – hogy a drohobicsiak 
megtudhassák, milyen fontos személy 
lakott a városukban, és hogy hol is laknak 
ők…

Karaba Marta Alexandra

Schulz önarcképe: www.stronaschulza.pl

Elhunyt Sławomir Mrożek
--------------

augusztus 15-én elhunyt sławomir mrożek, a kortárs lengyel 
drámairodalom legismertebb személyisége. 83 éves korában, 
nizzában érte a halál. szeptember 17-én, krakkóban, a nemzeti 
pantheonban helyezik örök nyugalomra. 

"1930. június 29.-én születtem. nem emlékszem, hogyan történt, 
kénytelen vagyok hát elhinni. Ha megkérdezné a bíróság, való-
ban megszülettem-e, nem mernék rá megesküdni, mert én 
személy szerint nem emlékszem semmire. Ha van valami más 
élet a halál után, valószínűleg a halálomra sem fogok emlékezni. 
elég szomorú, mert ez azt jelenti, hogy nem lehetünk biztosak 
sem abban, hogy vagyunk, sem abban, hogy nem vagyunk." 

(szerk.)
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Jak każdy i jak nikt z nas
15 sierpnia zmarł w nicei jeden z najbardziej cenionych polskich dramatopisarzy i prozaików, sławomir mrożek. pisarz pełen paradoksów: 

- introwertyk, który po ciężkim udarze mózgu z roku 2002 pisze przejmującą książkę autobiograficzną „baltazar”, ucząc się na nowo tego, co 
dla człowieka pióra najważniejsze – języka; - obywatel świata, kosmopolita, poliglota, u którego po ciężkiej chorobie w wyniku afazji zanika 

zdolność komunikowania się i po latach pracy powraca do niego w pełni jedynie 
język ojczysty; - głęboko wrażliwy cynik, który portretuje w swoich dramatach pola-
ków ze wszystkimi ich przywarami, jednocześnie wierząc, iż zło da się okiełznać i 
da się z nim walczyć; - człowiek, który przyznaje, iż „moją sytuacją idealną jest jak 
siedzę i piszę, reszta to uciążliwość”, jednocześnie tworząc cały czas dla ludzi i o 
ludziach; - przenikliwy krytyk, odsłaniający absurdy rzeczywistości z lekkością i 
humorem; - pisarz, który o dziwo wolał słychać niż mówić (sam opisuje zabawną 
historię, w której ujawnia swoją niechęć do publicznych wystąpień: „podczas emigra-
cji dostawałem propozycje, 
żeby pojechać tu i ówdzie na 
jakiś zjazd, konferencję czy 
publiczną dysputę, i nigdy 
nie miałem na to ochoty. 
z drugiej strony chciałem 

wyjeżdżać, kiedy tylko się dało, na różne kontynenty, a przynajmniej chciałem się 
poruszać po europie. kończyło się tak, że przyjmowałem zaproszenie, a na miejscu 
nie mówiłem ani słowa. z początku dziwiono się i oczekiwano, że coś powiem, a 
potem machano ręką. wyrzuty sumienia koiłem świadomością, że żaden z pozo-
stałych uczestników spotkań z publicznością nie stosował mojej metody. wszyscy 
przemawiali z wielką werwą.“), jednocześnie wciąż opisując siebie i swoje niepokoje 
w przesiąkniętych melancholią, śmiechem i smutkiem sztukach; - autor „zawłasz-
czany”, postrzegany jako „dobro narodowe”, którego twórczość charakteryzowana 
bywa jako arcypolska, jednocześnie przyznający, iż „Jednym z moich sekretów, (...) było poczucie obcości, dręczące mnie w polsce od 
dzieciństwa. obcość, a więc nieprzystosowanie, więc strach. (...) byłbym obcy, gdybym się urodził gdziekolwiek. ale w polsce szczególnie 
trudno jest być obcym.“; - człowiek, któremu zawsze towarzyszyło poczucie odrębności, jednostkowości, potrafiący jednocześnie opisywać 
psychologiczne mechanizmy działania systemów i społeczeństw; emigrant, którego twórczość wciąż, choć z oddali, reagowała na sprawy 
polskie i poruszała polskie społeczeństwo; - człowiek, jak każdy z nas, ale jednocześnie jakże inny...

Agnieszka Janiec-Nyitrai, rysunki autorstwa S. Mrożka pochodzą ze strony www.parabola64.wordpress.com

Egy közülünk, mégis különb
augusztus 15-én, nizzában meghalt sławomir mrożek világhírű lengyel dráma- és prózaíró. az ellentétek embere volt: befelé 
forduló alkat, aki egy 2002-es súlyos szélütést követően megrendítő önéletrajzi könyvet írt baltazár címmel, miközben újratanulta az 
irodalmár számára legfontosabbat, a nyelvet. több nyelven beszélő világpolgár, kozmopolita, aki a komoly betegség következtében 

fellépő afázia miatt elvesztette kommunikációs készségét, és azt évek múltán 
is csak az anyanyelve tekintetében szerezte vissza teljes mértékben. mélyen 
érzékeny, cinikus alkat, aki a lengyeleket hibáikkal együtt mutatta be drámáiban, 
és hitt benne, hogy lehet harcolni a rossz ellen, be lehet törni. különc lény, aki 
beismerte: „eszményi a helyzetem, ha ülök és írok; minden mást tehertételként 
élek meg”, alkotásai mégis emberekről és emberekhez szólnak. élesen kritikus 
szellem, aki könnyedséggel és humorral tárta fel a valóság abszurditását. Író, 
aki – meglepő módon – inkább hallgatott, mint beszélt (saját maga közöl egy 
mulatságos történetet, amely jól mutatja a nyilvános szereplések iránti ellenszen-

-vét: „az emigráció ideje alatt rendszeresen kaptam meghívásokat találkozókra, 
konferenciákra, nyilvános vitákra, de soha nem volt hozzájuk kedvem. másfelől 
szerettem világot látni, és ha csak tehettem, más kontinensekre látogattam, vagy 
legalább európában utazgattam. Végül mindig az történt, hogy elfogadtam a 
meghívást, de a helyszínen egy szót sem szóltam. eleinte csodálkoztak ezen, és 
várták, hogy mondjak valamit. később már csak legyintettek. az enyhítette a 

lelkiismeret-furdalásomat, hogy a közönségtalálkozók egyetlen más résztvevője sem élt hasonló módszerrel. mindegyikük nagy 
élvezettel nyilatkozott meg.”) melankóliával, humorral és szomorúsággal átitatott műveiben mégis állandóan elemezte magát és 
nyugtalankodásait. kisajátított művész, akit „nemzeti kincsnek” tekintettek, akinek az életművét „igazi lengyelesként” jellemezték, 
aki viszont beismerte: „titkaim egyike (...) az idegenségérzet volt, ami már gyermekkoromtól kezdve kínzott lengyelországban. 
idegenség, vagyis beilleszkedni képtelenség, vagyis félelem. (...) bárhová is születtem volna, mindenhol idegennek érezném magam. 
de lengyelországban különösen nehéz idegennek lenni.” ember, akit mindig az elkülönültség, az egyéniesség érzése kísért, aki 
egyúttal képes volt ábrázolni a társadalmi rendszerek pszichológiai mechanizmusait. emigráns, aki a műveiben, ha távolról is, de 
folyton megnyilvánult a lengyel ügyekkel kapcsolatban, és megmozgatta a lengyel társadalmat. egy közülünk, mégis más…

Janiec-Nyitrai Agnieszka
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dym miesiącu ze środków 
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oraz współfinansowany przez 
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i polakami za granicą" w 2013 r.

az újság kiadása magyaror-
szág központi költségvetésének 
havi támogatásával, valamint 
a wspólnota polska egyesület 
"współpraca z polonią i pola-
kami za granicą" pályázatán 
elnyert lengyel külügyminisz-
térium által nyújtott kiegészítő 
keret támogatásával készül.

Szerkesztőségi nap 
szerda 1400-1600

drukarnia Nyomda szInkron dIgItal

edycja online Online kiadás  
http://polonia.hu/dokumentumok/poloniawegierska/pw213.pdf

na okładce wykorzystano fragmenty obrazu J. w. baura "polacy i węgrzy" 

polonia
węgierska

pRENUmERAtA - tYLKO 250 FORiNtów zA JEDEN NUmER!!!

roczna prenumerata miesięcznika „Polonia Węgierska” (12 numerów) i jego kwartal-
nego dodatku „Głos Polonii” (4 numery) na rok 2013 wynosi dla prenumeratorów:

indywidualnych (po 1 egzemplarzu) – 4.000 forintów/rok
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 finan-

sowe prosimy przekazywać na konto k&H:10400157-00026536-00000004. w rubryce 
„közlemény” prosimy wpisać „lapkiadás támogatás” (wsparcie dla pisma).

a „Polonia Węgierska” havilap éves előfizetése (12 szám) és negyedéves mellék-
lete, a „Głos Polonii” (4 szám) 2013. évre:

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

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 magán-
személyektől, mint intézményektől, ha ezt pénzügyi helyzetük lehe tő vé teszi.              

a szerkesztőségnek felajánlott pénzügyi támogatást a k&H bankban lévő szám-
lára kérjük utalni: 10400157-00026536-00000004. a „közlemény” rovatba kérjük 

beírni: „lapkiadás támogatás”.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech országos lengyel nemzetiségi Önkormányzat
1102 budapest, állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Stoleczny Samorzad Polski na Wegrzech fővárosi lengyel nemzetiségi Önkormányzat 
1054 Budapeszt, Akademia u 1-3

tel.: +36 1 3321979   flko@t-online.hu

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy lengyel közművelődési központ
1102 budapest, állomás u. 10.

tel.: +36 1 2611798    olko@polonia.hu

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech magyarországi „bem József ” lengyel kulturális 
egyesület

1051 budapest, nádor u. 34. ii. p.  
tel.: +36 1 3110216     www.bem.hu     bem@bem.hu

Stow. Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha
Dom Polski

magyarországi lengyel katolikusok szt. adalbert egyesülete

1103 budapest, óhegy u. 11.
tel.: +36 1 2626908     adalbert@enternet.hu

Polska Szkoła na Węgrzech lengyel nyelvoktató iskola
1102 budapest, állomás u. 10. 

tel.: +36 1 2612748     szkolpol@polonia.hu

Szkolny Punkt Konsultacyjny – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP a lengyel nagykövetség mellett működő 
lengyel iskola

1025 budapest, törökvész út 15.
tel.: +36 1 3268306

tel.: +36 70 7013847     polish_school@gazeta.pl

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii magyarországi lengyelség múzeuma és levéltára
1102 budapest, állomás u. 10.

tel.: +36 1 2608023     muzeum@polonia.hu

Polska Parafia Personalna na Węgrzech lengyel perszonális plébánia
1103 budapest, óhegy u. 11.

tel.: +36 1 4318414     www.parafiabudapeszt.republika.pl     plebaniapl@onet.eu

Ambasada Polska w Budapeszcie lengyel köztársaság budapesti nagykövetsége
1068 budapest, Városligeti fasor 16. 

tel.: +36 1 4138200      www.budapeszt.msz.gov.p     budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  kereskedelemfejlesztési és beruházás Ösztönzési osztály
tel.: 1 251 46 77     www.budapest.trade.gov.pl        budapest@trade.gov.

Referat Konsularny Ambasady RP A Lengyel köztársaság nagykövetsége konzuli osztálya
1068 budapest, Városligeti fasor 16. 

tel.: + 36 1 4138206 tel. dyżurny: + 36 20 4729502     www.budapesztkons.polemb.net
(pomoc konsularna tylko w sprawach losowych,

wymagających niezwłocznej interwencji)

Instytut Polski w Budapeszcie lengyel intézet
1065 budapest, nagymező u. 15.

tel.: +36 1 3115856     www.polinst.hu info@polinst.hu     biblioteka@polinst.hu

Ogólnokrajowa Biblioteka Języków Obcych  országos idegennyelvű könyvtár
1056 budapest, molnár u. 11.

tel.: +36 1 3183688    www.opac.oik.hu     kolcsonzo@oik.hu

Redakcja kwartalnika „Głos Polonii” „głos polonii” szerkesztősége
1051 budapest, nádor utca 34.    glospolonii@bem.hu

Program radiowy w języku polskim: „Magazyn Polski” - emisja w soboty, godz. 13.30
mr4 (fale średnie 873 kHz) i ze strony: www.radio.hu

redakcja polska „magyar rádió” zrt. 1800 budapest, brody s. u. 3-5.

Polonijna strona internetowa: www.polonia.hu

ELőFizEtÉs -CsAK 250 FORiNt EGY szÁmRA !!!



KalejdosKop życia polonijnego 
na węgrzech

polonIa z érd na wycIeczce w polsce

egerska polonIa w małopolsce

rozpoczęcIe roku szkolnego w polskIej szkole na węgrzech



KalejdosKop życia polonijnego 
na węgrzech

XiX DNi KULtURY CHRzEśCiJAńsKiEJ w pOLsKiEJ pARAFii w bUDApEszCiE
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