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Żniwa tuż, tuż
Współczesny człowiek wiele potrafi – patrzy w 
przyszłość, robi plany dziesięcioletnie, zaciąga 

kredyty na trzydzieści lat… Ale nawet ten na wskroś 
współczesny człowiek może nauczyć się wiele od 

swoich przodków – bo któż dziś opanował np. sztukę 
orania pola? Sztuka ta może wydać się całkowicie 

niepotrzebna, ale przecież niesie w sobie jedną z 
najważniejszych umiejętności – jak poruszać się w taki 

sposób, by nieopatrznym, nieprzemyślanym ruchem 
nie zniszczyć owoców własnej pracy? Nie zdeptać, 

nie rozjechać ciężkimi kołami pola już zaoranego i 
przygotowanego pod zasiew? Współczesny człowiek 

wielokrotnie wraca po własnych śladach, idzie 
najpierw z mozołem trzy kroki w lewo, żeby za chwilę 

cofnąć się do punku wyjścia. Niczym niezdecydowane 
i rozkapryszone dziecko patrzy w odległą przyszłość, 

ale jutra jakoś nie potrafi zaplanować. Może czas 
nauczyć się orać nasze pola tak, aby przynosiły jak 

największe plony, a nie jeździć w kółko, tracąc czas i 
siły?

   Agnieszka Janiec-Nyitrai 

WITAMY

Már-már aratás
A mai ember sok mindenre képes: a jövőbe néz, 

tízéves terveket készít, kölcsönöket vesz fel harminc-
éves időtartamra… 

De még ez a telje-
sen modern ember 

is sokat képes 
tanulni saját előde-

itől – mert ki tud 
manapság pl. földet 

szántani? Ez a tudás 
éppenséggel telje-

sen idejét múltnak 
tűnhet, mégis 

feltételezi az egyik 
legfontosabb emberi 

ismeretet: miként 
haladjunk olyan 

módon, hogy egy óvatlan, át nem gondolt cseleke-
dettel tönkre ne tegyük saját munkánk gyümölcsét? 
Miként ne tapossuk össze, ne túrjuk szét ormótlan 

kerekekkel a felszántott és vetésre előkészített földet? 
Korunk embere gyakran fordul vissza saját pályá-

ján – nagy erőfeszítéssel tesz három lépést balra, hogy 
pár pillanattal később visszahátráljon a kiindulópon-
tig. Mint egy határozatlan és csintalan gyermek, aki 

ugyan a messzi jövőt kémleli, de a holnapot valahogy 
mégsem képes megtervezni. Talán ideje lenne végre 

úgy szántani saját földünkön, hogy minél nagyobb 
termést takaríthassunk be, ahelyett, hogy időt és ener-
giát pazarolva terméketlenül köröznénk körbe-körbe!

Agnieszka Janiec-Nyitrai



4 Polonia Węgierska

27 czerwca w Budapeszcie odbyły się główne obchody święta 
węgierskiej Polonii  organizowane przez Ogólnokrajowy Samo-
rząd Polski na Węgrzech w dniu św. Władysława, patrona osia-
dłych na Węgrzech Polaków.

Kim był ów zacny Mąż? Już u zarania polskiej i węgierskiej 
państwowości pojawia się postać symbolizująca ciasno sple-
cione korzenie przyjaźni polsko-węgierskiej. Węgier urodzony 
w Krakowie, który według relacji Galla Anonima wychowywany 
na dworze Piastów pod względem obyczajów i zachowania stał 
się Polakiem, Węgier, którego matką była Piastówna, wnuczka 
Bolesława Chrobrego. W pierwszej połowie XI wieku walki o 
węgierski tron sprawiły, iż Béla I schronił się w Polsce i tam 
właśnie 27 czerwca 1045 roku przyszedł na świat jego drugi 
syn. Otrzymał na chrzcie imię – László, czyli Władysław. Ów 
syn dwu ojczyzn łączył w sobie to, co najlepsze u obu naro-
dów: był człowiekiem silnym, sprawiedliwym, zdecydowanym 
i pobożnym. Jego talent dyplomatyczny szedł w parze z wielką 
przenikliwością, co spowodowało, że był godnym kontynuato-
rem dzieła pierwszego węgierskiego króla, św. Stefana, a w 1083 
roku przyczynił się do jego kanonizacji. Władysław udosko-
nalał reformy przez niego wprowadzone. Wydał trzy kodeksy, 
które dotyczyły przede wszystkim reformy prawa majątkowego 
i ochrony mienia prywatnego. Na kartach historii Węgier zapi-
sał się jako ten, który w  roku 1091 przyłączył do Korony św. 
Stefana Chorwację. Przypisuje się mu także założenie twierdzy 
Nagyvárad i przyłączenie Siedmiogrodu do Królestwa Węgier. 

Węgiersko-polskie stosunki w drugiej połowie XI w. były 
niezwykle przyjazne, choć pogorszyły się po śmierci biskupa 
krakowskiego, Stanisława, zabitego przez popędliwego króla 
Bolesława Śmiałego. Bolesław udał się na banicję na Węgry, 
gdzie dzięki łaskawości króla Władysława, mógł znaleźć schro-
nienie, a będąc sojusznikiem Polaków, wdał się w spór z czeskim 
księciem Brzetysławem II i podczas wyprawy przeciwko niemu 
zmarł w roku 1095. 97 lat później kanonizowano go. 

Tradycja świętowania Dnia Węgierskiej Polonii datuje się od 
1996 roku, a tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w 
bazylice p.w. św. Stefana, sprawowana przez jej proboszcza, 
biskupa pomocniczego ks. Györgya Snella w asyście probosz-
cza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa 
Grzelaka TChr. i ks. Gergő Bese młodego węgierskiego kapłana, 
znakomitego orędownika spraw polskich wśród młodzieży 
węgierskiej i członka „Polsko-Węgierskiej Wspólnoty”. Dosto-
jeństwa tej mszy nadawała m.in. obecność Marszałka Zgroma-

dzenia Narodowego Węgier László Kövéra oraz Ambasadora RP 
na Węgrzech Romana Kowalskiego i modlitewny śpiew parafial-
nego - polonijnego Chóru św. Kingi. 

Następnie licznie przybyli członkowie polonijnej społeczności i 
goście z polskich i węgierskich miast partnerskich mieli okazję 
do obejrzenia specjalnie na tę okazję przygotowanego przed 
bazyliką kiermaszu, mającego na celu promowanie polskich 
spraw wśród Węgrów i turystów zagranicznych, a potem świą-
tecznym orszakiem na czele z członkami Towarzystwa Straż-
ników Węgierskiej Korony i Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej Legionu Polskiego im. Wysockiego, zwartym 
orszakiem przeszli do  Pałacu Dunajskiego, gdzie odbyła się 
część oficjalna święta połączona z wręczeniem dorocznych  
nagród polonijnych. 

Laureatem nagrody św. Władysława został ks. György Snell 
biskup pomocniczy, a w laudacji czytamy: „Przez długie lata 
będąc proboszczem bazyliki św. Stefana w Budapeszcie był i 
jest zawsze bardzo przychylnie nastawiony do Polaków. Umoż-
liwia odprawianie mszy świętych w języku polskim w ramach 
różnych uroczystości związanych z naszymi polskimi świętami. 
Jest wielkim czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo 
często organizuje pielgrzymki na Jasną Górę, w których osobi-
ście bierze udział. Sprowadził obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej do Bazyliki św. Stefana, jak również wybudował kaplicę 
św. Jana Pawła II”.

Doroczne 
świętowanie – 

Dzień 
węgierskiej 

Polonii

KRONIKA
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Nagrody „Za Zasługi dla węgierskiej Polonii” otrzymali: 

• Zespół „Kleksiki”, który powstał blisko 10 lat temu z inicjatywy 
dwóch polonijnych rodzin: państwa Szarkowiczów i Deáków. 

„Kleksiki” działają przy Kościele i Domu Polskim na Kőbánya w 
Budapeszcie oraz systematycznie występują na uroczystościach 
polonijnych w IV dzielnicy Budapesztu. Jednym z głównych zadań 
zespołu jest przygotowywanie opracowania muzycznego podczas 
liturgii dziecięcych mszy świętych w Polskim Kościele.

• Marianna Tánczosné Minda - Od przeszło 20 lat aktywnie uczest-
niczy i jest organizatorką życia polonijnego w Székesfehérvár. 
Wybitne osiągnięcia Klubu Polonia w ostatnich latach są w dużej 
mierze jej zasługą. Jest inicjatorką i realizatorką różnych przedsię-
wzięć polonijnych. Wiele niezapomnianych spotkań, uroczystości 
organizowanych z różnych okazji odbywało się przy aktywnym 
jej udziale. Marianna Tánczosné Minda od wielu lat udziela dużej 
pomocy organizacyjnej w budowaniu i rozwijaniu wzorcowych 
kontaktów partnerskich między miastami Székesferhérvár i Opole, 
a także województwem Fejér i województwem opolskim. Pełni 
często rolę troskliwej gospodyni i opiekunki różnych grup arty-
stycznych i osób przybywających z Polski na zaproszenie nie tylko 
środowiska polonijnego, ale także samorządu miasta czy wojewódz-
twa. W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia, w czasach 
przed rozpoczęciem działalności Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej 

– przez wiele lat prowadziła zajęcia w działającej pod patronatem 
stowarzyszenia Bema szkółce niedzielnej, ciesząc się autorytetem i 
sympatią okazywaną przez uczniów oraz ich rodziców.

• Henrietta Jógáné Szabados – referentka do spraw narodowości w 
Samorządzie X dzielnicy Budapesztu, która od 22 lat swą niestru-
dzoną pracą, wiedzą i sercem wspiera działania kőbányskiej Polonii, 
Polskiego Kościoła, Domu Polskiego i tamtejszych samorządów 
polskich oraz ich instytucji w tym mającego swą siedzibę właśnie 
w tej dzielnicy Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego.

Ponadto polonijni jubilaci (np. z powodu ukończenia 70. i więcej-  
roku życia) otrzymali bukiety kwiatów i życzenia. Jubileuszowymi 
plakietami wyróżniono też obchodzący dziesięciolecie istnienia 
Chór św. Kingi oraz 15-letnie zespoły „Wisła” i „Polonez”.  

Podczas uroczystości gospodynią była przewodnicząca OSP Ewa 
Rónay. Zarówno ona, jak i Ambasador RP Roman Kowalski podkre-
ślali nadzwyczajność tegorocznego święta wypływającą z faktu, iż  
przed kilkoma dniami w salach Węgierskiej Akademii Nauk wielo-
wiekowa, tradycyjna, sprawdzona i piękna przyjaźń naszych naro-
dów została oficjalnie uznana za część węgierskiego dziedzictwa i, 
jak to podkreślono w decyzji Komisji Ewaluacyjnej Węgierskiego 
Dziedzictwa, trafiła tym samym do Duchowego Muzeum Węgrów, 
a to nas zobowiązuje.

W programie artystycznym, który miał za zadanie uświetnić 
uroczystości, przewidziano występy zespołów polonijnych: „Klek-
siki”, „Polonez” i  „Wisła” oraz przybyłego z Gniezna wokalnego 
zespołu „Fantazja”, a  z powiatu dąbrowskiego kapeli podwórkowej 

„Wiarusy”. Całość zakończyło okolicznościowe przyjęcie.

Patronat honorowy nad obchodami Dnia Węgierskiej Polonii spra-
wowali: Roman Kowalski ambasador  nadzwyczajny i pełnomocny 
RP na Węgrzech oraz István Tarlós prezydent miasta stołecznego 
Budapeszt, w którego imieniu w święcie uczestniczyła wicepre-
zydent miasta Alexandra Szalay - Bobrovniczky. Ponadto święto 
swą obecnością zaszczycił Antal Paulik dyrektor departamentu w 
MZL Węgier, przedstawiciele polskiej dyplomacji akredytowanej 
na Węgrzech, węgierscy parlamentarzyści i samorządowcy, licznie 
przybyli z terenu całego kraju reprezentanci samorządów narodo-
wości polskiej i organizacji społecznych oraz goście z polskich i 
węgierskich miast partnerskich.   

(b.) fot. B. Pál, Z. Nyitrai

KRONIKA
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Június 27-én, a magyarországi lengyelek védőszentje, Szent László 
napján, Budapesten zajlott a magyarországi lengyelség ünnepének 
központi rendezvénye, melyet az Országos Lengyel Önkormányzat 
szervezett.

A magyarországi lengyelség napját 1996 óta szokás hagyományosan 
megünnepelni. Az idei  ünnepség szentmisével kezdődött a Szent 
István Bazilikában. A szertartást Snell György segédpüspök plébános 
atya celebrált, Krzysztof Grzelak atya, a magyarországi Lengyel Perszo-
nális Plébánia plébánosa és Bese Gergő atya asszisztálásával (utóbbi 
fiatal káplánként kiválóan képviseli a lengyel ügyeket a magyar fiatal-
ság körében és tagja a Lengyel-Magyar Összetartozás mozgalomnak). 
Az ünnepi szentmise méltóságát többek között a magyar Országgyűlés 
elnökének, Kövér Lászlónak, illetve Roman Kowalskinak, a LK nagy-
követének a jelenléte, illetve a Lengyel Templom Szent Kinga kórusának 
liturgikus éneke növelte.

Ezt követően a lengyel közösség nagy számban megjelent tagjai, illetve 
a magyar és lengyel testvérvárosokból érkezett vendégsereg megtekin-
thette a bazilika előtt külön ebből az alkalomból 
rendezett, alkalmi vásárt, amely lengyel ügyeket 
népszerűsített a magyarok és a külföldi turisták 
körében. Ezt követően a jelenlévők ünnepi 
menetet alkotva – melynek élén a magyar Koro-
naőrség és a Wysocki Légió Hagyományőrző 
Egyesület tagjai haladtak – átvonultak a Duna-
palotába, ahol az ünnepség hivatalos része és a 
polóniai díjak átadása zajlott.

A Szent László-díjat idén Snell György segéd-
püspököt kapta, akinek méltatásában ezt olvas-

-hatjuk: „A Szent István Bazilika plébánosaként 
hosszú évek óta rendkívül jóindulatúan viszo-
nyult és viszonyul a lengyelséghez. Különböző 
lengyel ünnepeink kapcsán lehetővé tette 
lengyel nyelvű szentmisék tartását. Nagy tisz-
telője a  Częstochowai Szűz Máriának. Igen gyakran szervez zarándok-

-latokat Jasna Górára, amelyeken személyesen is részt szokott venni. A 
Częstochowai Szűz Mária kép másolatát hozatta a Szent István Bazili-
kába, ahová II. János Pál pápa kápolnát is építtetett.”

Magyarországi Lengyelekért Díjat kaptak:

• A Kleksiki együttes, amely majdnem 10 évvel ezelőtt jött létre két 
polóniai család – a Szarkowicz és a Deák család – kezdeményezésére. 
A Kleksiki Kőbányán, a Lengyel Templom és a Lengyel Ház mellett 
működik, és rendszeresen fellép a IV. kerületi polóniai ünnepségeken. 
Az együttes egyik fő feladata a Lengyel Templom gyermekmiséinek 
zenei előkészítése és szolgálata.

• Tánczosné Minda Marianna – az elmúlt 20 évben résztvevőként és 
szervezőként egyaránt aktívan volt jelen a székesfehérvári polónia 
életében. A Polónia Klub utóbbi években elért kitűnő eredményei nagy-
részt az ő érdemeinek köszönhetők. Kezdeményezője és megvalósítója 
különböző polóniai vállalkozásoknak. Számos felejthetetlen – külön-

féle alkalmakhoz kapcsolódó – találkozó vagy ünnepség zajlott már 
tevékeny részvételével.  Tánczosné Minda Marianna Székesfehérvár és 
Opole, továbbá Fejér megye és az opolei vajdaság partneri kapcsolata-
inak az építésében és fejlesztésében hosszú évek óta komoly szervezői 
segítséget nyújt. Gyakran láthatjuk őt a törődő, gondoskodó háziasszony 
szerepében, amint lengyel művészek vagy más vendégek csoportjával 
foglalkozik (akik nemcsak a polónia, hanem akár a városi, illetve a 
megyei önkormányzat meghívására érkeztek). A múlt évszázad kilenc-

-venes éveiben – még az Országos Nyelvoktató Iskola működésének 
megkezdése előtt – sok éven át vezette a Bem Egyesület szárnyai alatt 
működő vasárnapi iskolát, elnyerve a diákok és szüleik elismerését és 
rokonszenvét.

• Jógáné Szabados Henrietta – a Budapest X. kerületi önkormány-
zat nemzetiségi referense 22 éve végzett fáradhatatlan munkájával, 
tudásával és szívével támogatja a kőbányai polónia, a Lengyel Templom 
és a Lengyel Ház, az itteni lengyel önkormányzatok (az Országos 
Lengyel Önkormányzat székháza is éppen ebben a kerületben található), 
illetve a hozzájuk tartozó intézmények működését.

A lengyel közösség jubileumi évfordulót (pl. 70. születésnapot) ünnep-
-lő tagjait virágcsokrokkal és jókívánságokkal köszöntötték. Jubileumi 
emlékplakettet kaptak a 10 éves Szent Kinga kórus, a 15 éves Wisła, 
illetve Polonez együttesek.

Az ünnepség házigazdáinak tisztét dr. 
Rónayné Słaba Ewa, az OLÖ elnök asszo-
nya és Roman Kowalski, a LK nagykövete 
látták el. Mindketten hangsúlyozták 
az idei ünnep kitüntetett jellegét, ami 
abból adódik, hogy pár nappal koráb-
ban a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében a lengyel és a magyar nép 
évszázadok óta tartó, kipróbált, hagyo-

-mányos és gyönyörű történelmi barát-
ságát hivatalosan is a Magyar Örökség 
részévé nyilvánították, és ezzel – amint 
azt a bíráló bizottság az indoklásában 
kiemelte – egyúttal a magyarság „látha-
tatlan szellemi múzeumának” is a részévé 
vált, ami mindnyájunkat kötelez.

Az ünnepi programot művészeti bemu-
tató gazdagította, melynek keretében három polóniai csoport – a 
Kleksiki, a Polonez és a Wisł”együttes – továbbá a gnieznói Fantazja 
énekegyüttes és a dąbrowski járásbeli Wiarusy népi együttes is fellépett. 
A rendezvény ünnepi fogadással zárult. 

A magyarországi lengyelség napi rendezvény védnökségét Roman 
Kowalski, a LK rendkívüli és teljes jogkörrel felhatalmazott nagykövete 
és Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere vállalta. Utóbbit 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes asszony 
képviselte az ünnepségen. A rendezvényt többek között Paulik Antal, 
az EMMI főosztályvezetője, a Magyarországon akkreditált lengyel diplo-
maták, magyar országgyűlési és önkormányzati képviselők is megtisztel-
ték. Az ország egész területéről számosan érkeztek lengyel nemzetiségi 
önkormányzatok és civil társadalmi szervezetek képviseletében, illetve 
a magyar és lengyel testvérvárosok küldötteiként.

(b.)

A magyarországi 
lengyelség napja – 
az idei ünneplés

KRONIKA
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Przyjaźń polsko-węgierska częścią 
węgierskiego dziedzictwa

Podniosła uroczystość miała miejsce 20 czerwca 2015 we 
wspaniałych salach Węgierskiej Akademii Nauk. Wielowie-
kowa, tradycyjna, sprawdzona i piękna przyjaźń naszych naro-
dów została oficjalnie uznana za część węgierskiego 
dziedzictwa i, jak to podkreślono w decyzji Komisji 
Ewaluacyjnej Węgierskiego Dziedzictwa, trafiła tym 
samym do Duchowego Muzeum Węgrów.

To była naprawdę wzruszająca uroczystość, a decy-
zję kilkusetosobowa publiczność przyjęła owacyjnie. 
Laudatorem naszej przyjaźni był profesor István 
Kovács. Ambasador Roman Kowalski, wraz z dyrektor 
Instytutu Polskiego Katarzyną Sitko, odebrali Dyplom 
potwierdzający uznanie naszej przyjaźni za narodowe 
dobro Węgrów. W swym wystąpieniu ambasador 
podziękował za ten wyjątkowy dar przyjaźni między 
naszymi narodami i za ten unikalny i piękny gest.

red. inf. amb., fot. T. Thaler  

PRZEMÓWIENIE 
AMBASADORA RP 

PANA ROMANA 
KOWALSKIEGO

Szanowny Panie Prze-
wodniczący, Szanowni 
Państwo, Drodzy Przyja-
ciele!
To dla mnie, ale myślę, że także dla 
nas wszystkich Polaków zgromadzo-
nych tutaj dzisiaj na tej wyjątkowej 
uroczystości, naprawdę niezwykła 
chwila. To, że historyczna przyjaźń 
Polaków i Węgrów trafia do – jak 
to pięknie ujęła Pani Marta Drago-
nics „Duchowego Muzeum Węgrów” 
staje się dla mnie osobiście wręcz 
historycznym wydarzeniem. Wyda-
rzeniem potwierdzającym, że ta 

przyjaźń, która przydarzyła się naszym narodom jest prawdziwym darem, 
czymś naprawdę wyjątkowym, będącym nie tyle przywilejem, choć nim 
oczywiście jest, ale przede wszystkim wielkim wspólnym zobowiązaniem. 
W swojej pięknej laudacji profesor István Kovács powiedział to wszystko, co 
dzisiaj powinno wybrzmieć. I cieszę się, że to właśnie on był dzisiaj laudato-
rem naszej przyjaźni. Wyjątkowy, wspaniały człowiek, który sprawie przy-
jaźni polsko-węgierskiej poświecił swoje życie, a traktował to zawsze tak 
poważnie, że nawet zewnętrznie przypomina mi zawsze generała Bema. 
Nie jestem w stanie tu wiele dodać, może poza znanym wszystkim klasycz-
nym już cytatem z wypowiedzi Stanisława Worcela z 1849 roku, gdy tak 
pięknie opisał on istotę naszych relacji. - "Węgry i Polska to dwa wiekuiste 
dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, 
szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewi-
docznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i 
zdrowia". I niech już tak pozostanie. Nie próbujmy rozplątywać tych sple-
cionych ze sobą przez stulecia korzeni, dla dobra i bezpieczeństwa, jestem 
o tym przekonany, obu dębów.

Drodzy Przyjaciele!
Bardzo dziękujemy Węgrom za ten dar przyjaźni. Jesteśmy nim zawsze 
szczerze wzruszeni i zawsze czujemy się prawdziwie wyróżnieni przez los. 
Los, który przecież i dla Was, i dla nas nie był szczególnie łaskawy. Mówiłem 
to już wielokrotnie, ale pozwolę sobie przy tej szczególnej okazji raz jeszcze 
podkreślić. W czasach, gdy prawdziwa przyjaźń nawet dwojga ludzi staje 
się coraz rzadszym zjawiskiem, żywa przyjaźń i wzajemna empatia dwóch 
narodów jest zjawiskiem wręcz unikalnym. Bądźmy z tego dumni i trak-
tujmy tę przyjaźń jako nasze wielkie, wspólne zobowiązanie na przyszłość, 
dla dobra także przyszłych pokoleń Polaków i Węgrów. 

Już tylko na zakończenie pragnę wyrazić swoje głębokie przekonanie, że 
teraz, już jako uznana część węgierskiego dziedzictwa, nasza przyjaźń stanie 
się, jeżeli można tak powiedzieć, produktem-marką formalnie chronioną, 
a my traktujemy Państwa decyzje jako zobowiązanie dla nas, by również z 
polskiej strony przyjaźń dla Węgier i dla Węgrów trwała i umacniała się z 
każdym pokoleniem. 

Gratuluję również wszystkim dzisiaj odznaczonym. Wspaniałym ludziom 
sztuki, sportu. Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tak wyjątkowym gronie 
laureatów. Znakomitych postaci z Węgier i krajów sąsiednich, którzy tak 
wiele czynią dla węgierskiej nauki, kultury, gospodarki, którzy pracują na 
rzecz umacniania i ochrony węgierskiego dziedzictwa narodowego. 

Raz jeszcze z całego serca dziękuję wszystkim Węgrom za ten dar przy-
jaźni, dziękuję nie tylko w imieniu nas tutaj zgromadzonych Polaków, ale 
w imieniu wszystkich Polaków. Pielęgnujemy ten dar i traktujmy jako nasze 
wspólne wyzwanie. I niech będzie tak, jak modlą się w swym smutnym, ale 
jednocześnie jakże pięknym hymnie nasi bratankowi – „Boże pobłogosław 
Węgrom!”

Dziękuję.

Uroczystość 
w Nakle Śląskim

Dnia 27 czerwca br. na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia 
Absolwentów Szkoły Rolniczej w Nakle Śląskim – Teodora 
Horzeli – delegacja Samorządu Polskiego w Békéscsabie oraz 
Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej 
wzięła udział w uroczystości obchodów 70-lecia Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele NSPJ w 
Nakle, celebrowaną przez dwóch księży – absolwentów szkoły. 
Z kościoła, w obecności orkiestry straży pożarnej, przemasze-
rowaliśmy na boisko sportowe, gdzie w części oficjalnej Teodor 
Horzela- główny organizator imprezy, powitał zaproszonych 
gości i przybyłych na uroczystość absolwentów szkoły. Opowie-
dział historię placówki, wymienił nazwiska zasłużonych nauczy-
cieli, pracowników i uczniów oraz wszystkich tych, którzy w 
jakiś sposób przyczynili się do uświetnienia szkoły. 

Część artystyczna 
była prawdziwą 
duchową ucztą 
dla licznie przyby-
łych absolwentów 
i gości. W pięk-
nych, często zmie-
nianych ludowych 
strojach śpiewał i 
tańczył na scenie 
Zespół Pieśni i 
Tańca „Śląsk”. W 
jego artystycznym 
wykonaniu usły-
szeliśmy melodie, 
znane wszystkim 
z lat dziecięcych: 

„Głęboka studzienka”, „Od Siewierza”, „Gdybym to ja miała”, 
„Karolinka”, czy „Karlik”. Imprezą towarzyszącą była wystawa 
rzeźb absolwentów: Stanisława Kowalczyka i Janusza Ścigały w 
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną, która trwała aż 
do świtu, ponieważ pogoda i nastroje wszystkim dopisywały.

Gratulujemy Panu Teodorowi Horzeli – prezesowi Stowarzy-
szenia Absolwentów Szkoły Rolniczej w Nakle, oraz głównemu 
organizatorowi uroczystości – bardzo udanej imprezy!

Malgorzata Leszkó

KRONIKA
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PRZEMYŚLENIA 
O ZWIĄZKACH MIAST
 PARTNERSKICH

Budować Europę, szukać wspólnych rozwią-
zań problemów jej dotyczących można tylko 
w ten sposób, jeśli ludzie i organizacje będą 
razem uczyć się od siebie i współdziałać ze 
sobą w poszukiwaniu nowych rozwiązań. 
Pomysł wspólnoty miast partnerskich wywo-
dzi się z Europy Zachodniej i do dzisiejszego 
dnia na terenie Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich jest najwięcej miast partner-
skich. Autonomia samorządów terytorialnych 
jest niezbędna do rozwoju i rozkwitu miast 
oraz wsi. Włączanie obywateli do inicjatyw 
wykraczających poza granice krajów człon-
kowskich utwierdza ich w poczuciu przynależ-
ności do wspólnej Europy, do rozwoju rozmów 
partnerskich. Samorządy miast odgrywają 
wielką rolę w nawiązywaniu kontaktów 
między miastami partnerskimi. Burmistrzo-
wie miast oraz ich zastępcy są odpowiedzialni 
za planowanie wspólnych zadań, ich koordy-
nację, sprawowanie pieczy oraz zapewnianie 
politycznego wsparcia. 

Wybór miast partnerskich: Bardzo ważne jest 
dobre przemyślenie i odpowiednia motywacja 
w kontaktach miast partnerskich.

Kilka ważnych kryteriów, które ułatwią wybór: 
- Podobna wielkość miejscowości, położenie 
geograficzne miejscowości, rodzaj miejsco-
wości. - obiekty sportowe i kulturalne - miej-
scowe stowarzyszenia.

Może się zdarzyć, że wspólne korzenie, ewen-
tualnie socjalno-kulturalne relacje mogą 
przyczynić się do wyboru miast partnerskich. 
Wybór miasta partnerskiego nie jest gwaran-
cją, że relacje między nimi będą owocne.

Zaplecze finansowe

Działalność miast partnerskich wiąże się także 
z wydatkami. Pokrywanie ich powinno być 
zapewnione z budżetu miast. Większość ludzi 
myśli, że „działalność miast partnerskich dużo 
kosztuje”. Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli 
każde miasto w swoim zakresie rozwiązuje 
własne sprawy finansowe i nie rywalizuje ze 
sobą.

Główne obszary współpracy

Do rozwoju gospodarczego mogą się przyczy-
nić:

- Nawiązywanie partnerskich kontaktów, 
wspieranie działalności przedsiębiorczej, 
udział przedstawicieli miast partnerskich w 
targach, wystawach, uruchamianie nowych 
projektów, przekazywanie doświadczeń, 
najlepszych metod, zyskiwanie informacji o 
źródłach finansowych 

Edukacja, szkolenia: kilka propozycji progra-
mowych:

- Możliwość organizacji wspólnie stworzo-
nych programów szkoleniowych, - Możliwość 
przyjęcia lub wysłania gościnnie nauczycieli, 

- Organizowanie krótszych lub dłuższych prak-
tyk dla uczniów i nauczycieli u zagranicznych 
przedsiębiorców, - Możliwość zapewnienia 
wzajemnych kilkutygodniowych szkoleń dla 
uczniów.

Młodzież, kultura, sport

Kontakty regionów partnerskich oznaczają 
zazwyczaj owocne programy wymiany kultu-
ralnej. Wśród nich: występy zespołów folk-
lorystycznych i wokalnych, przyjazdy grup 
teatralnych, wystawy miejscowych artystów, 
spotkania kolekcjonerów itd. Kontakty na 
płaszczyźnie kulturalnej wzmacniają współ-
pracę miedzy miastami partnerskimi i działają 
jak katalizator w procesie integracji europej-
skiej.

Przykłady możliwości współpracy:

- Rozwój regionów, - Wzajemna współpraca 
regionów, - Ochrona środowiska, - Szkole-
nia, - Integracja imigrantów, - Integracja osób 
niepełnosprawnych, - Zapobieganie przestęp-
stwom,- Walka z narkomanią, - Obrona praw 
dziecka, - Stosowanie nowych technologii, 

-Walka z bezrobociem

Ochrona środowiska

Wiele przykładów pokazuje, że realizacja 
projektów opartych na wymianie doświad-
czeń i wzajemnego wsparcia międzypaństwo-
wych regionów partnerskich przyczynia się 
do spełniania unijnych norm i wymogów w 
następujących płaszczyznach: - Zarządzanie 
odpadami stałymi, budowa wysypisk odpadów 

Budapeszt: 
konferencja 

miast 
partnerskich

Muzeum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie 
użyczyło gościny uczestnikom I konferencji 
miast partnerskich, zorganizowanej w dniu 
26 czerwca przez Ogólnokrajowy Samorząd 
Polski na Węgrzech, której gospodynią była 
przewodnicząca OSP Ewa Rónay, a modera-
torem Zsolt Bátori - wiceprzewodniczący tego 
samorządu. W konferencji uczestniczyli goście 
z Lublina, Gniezna, Wołomina, Dąbrowy 
Tarnowskiej, gmin Bolesław, Międzyrzechów, 
Olesno, a także ze Świątnik Górnych, Múcsony, 
Esztergomu, Pécsu, Szolnoku, Győr, Egeru, 
Dunaújváros, XVII i XVIII dz. Budapesztu. 
Ambasadę RP na Węgrzech reprezentowali 
Małgorzata Radwan-Vass i Andrzej Kalinow-
ski-kierownik Referatu Konsularnego.

Podczas konferencji zapoznano polskich 
gości z samorządnością narodowościową 

na Węgrzech, historią kontaktów 
partnerskich pomiędzy Polską 
a Węgrami, ich profilem, celem, 
zasadami i możliwościami. Goście 
poinformowali zebranych o swoich 
dotychczasowych działaniach, a 
konsul A. Kalinowski podziękował 
przybyłym przedstawicielom miast 
partnerskich i organizatorom konfe-
rencji za zaangażowanie w poczyna-
nia przybliżające nasze kraje, a także 
omówił różne poziomy tych kontak-
tów i ewentualną pomoc konsulatu 
w ich nawiązywaniu, poinformował 
też, że wg. danych pochodzących z 
jesieni 2014 r. istnieje 186 oficjalnych, przypie-
czętowanych umowami, partnerskich kontak-
tów pomiędzy polskimi i węgierskimi wsiami, 
miastami, województwami i gminami.

Gospodyni konferencji poddała pomysł utwo-
rzenia wspólnej strony internetowej polsko-

-węgierskich kontaktów partnerskich.

Goście konferencji zostali zaproszeni do 
udziału w sobotnich obchodach święta węgier-
skiej Polonii.

(b.) fot. ZN
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GONDOLATOK 
A TESTVÉRTELEPÜLÉSI 
KAPCSOLATOKRÓL

Európát építeni, közös európai megoldásokat találni az egész Európát 
érintő problémákra csak úgy lehet, ha az emberek, a tagállamok szerve-
zetei és intézményei együttműködnek egymással, tanulnak egymástól, új 
gyakorlatot teremtenek.  A testvérvárosi eszme Nyugat-Európából ered, s 
mind a mai napig az Európai Unió területén, annak tagországaiban talál-
ható a legtöbb testvértelepülés. A települési önkormányzatok autonómiája 
elengedhetetlen a városok, falvak felvirágzásához, jövőjéhez. A települések 
lakóinak bevonása a határokon átívelő kezdeményezésekbe alkalmas arra, 
hogy erősödjön az állampolgárok európaiságtudata, fejlődjön a népek 
közötti interkulturális párbeszéd. A települési önkormányzat jelentős 
szerepe van a testvértelepülési kapcsolatok létesítése és ápolása terén. A 
tervezett tevékenységek folyamatos koordinálása, ellenőrzése, politikai 
hátterének biztosítása a polgármester vagy az alpolgármester feladata 
lehet. 

A PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA

Nagyon fontos jól átgondolni a testvértelepülési kapcsolat motivációit. 
Néhány olyan fontos kritérium, amely megkönnyíti a partner kiválasz-
tását: - A két település hasonló mérete, földrajzi elhelyezkedése, a település 
típusa, - Kulturális, sport tevékenységek, - Helyi egyesületek tevékenysége 

Előfordulhat, hogy a közös történelmi gyökerek, esetleg szociokultu-
rális vagy nyelvi összefüggések egyaránt hatással lehetnek a választásra. 
A partnertelepülés kiválasztása még nem garancia arra, hogy a projekt 
eredményes lesz.

A KAPCSOLATOK ANYAGI HÁTTERE

A testvértelepülési tevékenység kiadásokat is jelent. Ezeknek külön forrást 
többnyire a település költségvetése biztosít. Sokan úgy vallják, hogy a 

„testvértelepülési kapcsolatok sokba kerülnek”. A legszerencsésebb az, ha 
mindenki a saját anyagi lehetősége szerint szervezi a kapcsolatokat, és 
nem akar rivalizálni a partnerével.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐ TERÜLETEI

Gazdaságfejlesztés 

A gazdasági fejlődést segítheti többek közöt: - az üzleti partnerek kap-
-csolatfelvétele; - a vállalkozási tevékenységek ösztönzése; - a kölcsönös 
részvétel egymás vásárain; - projektek indítása; - a tapasztalatok és a 
legjobb gyakorlati módszerek kölcsönös átvétele; - a pénzügyi támogatási 
forrásokhoz jutás lehetőségeinek megismerése. 

Oktatás, szakképzés

Néhány javasolt program: - Szervezhetünk közösen kialakított képzési 
programot, - Vendégtanárt fogadhatunk-küldhetünk  - Tanulók és 
tanárok külföldi vállalkozásoknál folytatott rövidebb-hosszabb szakmai 
gyakorlata, - Részképzést biztosíthatunk egymás tanulóinak néhány hétre. 

Ifjúság, kultúra, sport

A testvértelepülési kapcsolat általában virágzó kulturális cserekapcsola-
tokat jelent. Az ezen a területen lehetséges tevékenységeket hosszan lehet 
sorolni: folklór együttesek, zenekarok, színházi társulatok látogatásai, helyi 
művészek kiállításai, gyűjtők közötti találkozók stb. A kulturális kapcso-
latok erősítik a testvérvárosi kapcsolatokat és katalizátorként hatnak az 
európai integrációra.

Együttműködés lehetséges például: - a településfejlesztés, - a kistérségi 
együttműködések, - a környezetvédelem, - a szakképzés, - a bevándorlók 
integrálása,- a fogyatékkal élők integrálása, - a bűnmegelőzés, - a kábító-
szer elleni harc, - a gyermekvédelem, - az új technológiák alkalmazása, - a 
munkanélküliség elleni küzdelem területén.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Több példa van arra, hogy a külföldi partnertelepülés támogatásával, 
tapasztalatcserén alapuló projektek megvalósítása hozzájárul az uniós 
harmonizációs elvárások teljesítéséhez pl. a következő területeken: - a 
települési szilárd hulladékok kezelése és elhelyezése, kommunális hulla-
déklerakó-építése; - a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása; - a tele-
püléseken keletkező szennyvizek, illetve szennyvíziszapok ártalommentes 
elhelyezése.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK

A szociális intézmények közötti szakmai-szociális kapcsolatok mind a 
gondozók, mind a gondozottak számára sokrétű, gyümölcsöző programo-
kat jelentenek. A testvérvárosi együttműködésben rejlő lehetőségek egyik 
fontos feladata  új célcsoportok bevonása. Ezek a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a hátrányos helyzetűek, az idősek és a szegények.

Zsolt Bátori, OLÖ elnökhelyettes 

komunalnych, - Zaopatrzenie ludności w 
czystą wodę pitną, - Bezpieczne usuwa-
nie powstałych w regionie ścieków i 
osadów ściekowych

Instytucje socjalne, organizacje cywilne.

Współpraca pomiędzy instytucjami 
socjalnymi na płaszczyźnie zawodowo 

– socjalnej oznacza stworzenie różnorod-
nych efektywnych programów zarówno 
dla opiekunów, jak i dla podopiecznych. 
Istotnym potencjałem we wzajemnej 
współpracy regionów partnerskich jest 
możliwość włączenia nowych grup, 
takich jak: młodzież, osoby niepełno-
sprawne, osoby w trudnej sytuacji, osoby 
starsze i biedne.

Zsolt Bátori, 

wiceprzewodnicący OSP

Nakło Śląskie-i ünnepség
2015.06.27.-én a Nakło Śląskie Mezőgazda-
sági Technikum Végzőseinek Egyesület elnöke 

– Teodor Horzela Úr meghívására, a Békéscsa-
bai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület 
delegációja részt vett az iskola alapításának 
a 70. évfordulója tiszteletére megrendezett 
ünnepségen. A helyi Jézus Szíve Katolikus 
Templomban kezdődött az ünnepség a szent 
misével, amelyet két végzős diák ( jelenleg pap) 
celebrálta. A templomból a résztvevők a városi 
tűzoltózenekar felvezetésével átvonultak a sport-

-pályára, ahol a hatalmas színpadon folytató-
dott a rendezvény.  A hivatalos részén Teodor 
Horzela – főszervező üdvözölte a meghívott 
vendégeket és a szép számban megjelent 
végzősöket. Röviden elmondta az iskola történe-
tét, majd felsorolta a kiemelkedő munkát végzett 
tanárokat, dolgozókat, tanulókat, akik méltán 
öregbítették az iskola jó hírnevét. A rendezvény 

kulturális része igazi lelki lakodalom volt a 
jelenlevőknek. A „Sziléziai” Ének és Néptánc 
Együttes szép népviseletben szórakoztatta tánc-
cal és énekléssel a közönséget. Kitűnő művészeti 
előadásban hallhattuk azokat a dalokat, amely-
eket már ismerhettünk gyermekkorunkból, mint 
pl. Głęboka studzienka, Od Siewierza, Gdybym 
to ja miała, Karolinka. 

Kísérő rendezvényként szerepelt két végzős 
diáknak:  Stanisław Kowalczyk és Janusz Ścigała 
munkáiból nyílt kiállítás a Nakło Śl. Sziléziai 
Kultúrházban. 

Jó hangulatban hajnalig tartó közös tánccal feje-
ződött be az ünnepség.

GRATULÁLUNK a főszervezőnek – Teodor 
Horzela Urnak a sikeres rendezvény lebonyo-

-lításához!

 Małgorzata Leszkó

KRONIKA
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Polska ambasada górą!
Stadion Ferenca Puskása (wcześniej Népstadion) w niedzielę 
14 czerwca był miejscem świetnie zorganizowanych rozgry-
wek między drużynami piłki nożnej z poszczególnych amba-
sad.

W turnieju wzięło udział 14 drużyn, Polacy zajęli zaszczytne 
5. miejsce. Dzięki sporemu zaangażowaniu (temperatura 
sięgała 36 stopni Celsjusza) wygrali łącznie cztery mecze - z 
Wielką Brytanią 2:0, z Austrią 2:0, z USA 7:0 wychodząc z 
kompletem punktów z grupy, by ulec następnie świetnie 
zgranym Serbom i Węgrom;  w meczu o piąte miejsce znów 
spotkaliśmy się z Austrią, pokonując ją 5:3. Turniej wygrała 
reprezentacja ambasady Chile, drugie miejsce zajęli Węgrzy, 
a trzecie Serbowie.

Nasi piłkarze zajęli za to pierwsze miejsce w kategorii „The 
Best Looking Team”.  Ambasadę RP reprezentowali: amba-
sador Roman Kowalski, Krzysztof Andrukonis, Michał 
Andrukonis (kapitan), Piotr Dobrowiecki, Jan Kurdziałek, 
Piotr Pekowski, Michał Pekowski, Cezary Romański, Piotr 
Samulewicz oraz Patryk Wasilewski. 

Red. na podstawie www.budapeszt.msz.gov.pl

Varsói kórus a Solymári Nemzetközi 
Gospel Fesztiválon

A varsói Sienna Gospel Kórus is 
fellépett a XV. Solymári Nemzetközi 
Gospel Fesztiválon, amelyet június 
20-án este rendeztek a solymári PEMŰ 
Sportcsarnokban. Számos más kiváló 
előadó – hazai és külföldi együtte-
sek egyaránt – szerepelt a műsor-
ban: a rákospalotai Lumen Christi 
Gospel Kórus, az utánozhatatlan és 
egyedülálló Bolyki Brothers, amelynek 
tagjait 2009-ben Prima-díjjal tüntették 
ki, valamint a holland Wazzup Singers, 
amely bár 40 taggal rendelkezik, a 
solymári fesztiválra csak nyolctagú 

formációval érkeztek, hogy a fekete-amerikai gospelt népszerűsítsék.     

Az idei Solymári Nemzetközi Gospel Fesztivál különlegessége, hogy 15 éves – egy 
hatalmas, csillagszórókkal díszített csokoládétortával ünnepelték meg a kerek 
évfordulót. Jeney Erzsébet szervező a fesztivál elején köszöntötte a megjelent 
együtteseket és a nézőket, majd felolvasta Mádl Dalma asszony levelét. Elmondta, 
hogy idén a Gospel Fesztivál felkerült az önkormányzati rendezvények közé, ami 
hatalmas segítséget jelentett. A fesztivál másik két alapítója, akik kezdettől fogva 
támogatták a rendezvényt, Illéssy Mátyás plébános és Beer Miklós váci megyés 
püspök.

A Sienna Gospel Kórust a lengyel fővárosban a pünkösdi egyházban alapították, 
amely a Sienna utcában található, innen a névválasztás. 2002 májusában adták 
első koncertjüket, amely egyszeri alkalomnak indult, ám az éneklés annyira 
megindította az előadókat, hogy ebből egy komoly kórus fejlődött ki az idők 
során. 

A társulatnak ma már több mint 40 tagja van, akik – ahogy a koncerten is látni 
lehetett – örömmel és elhivatottan éneklik a gospelt, remek szólistáikkal együtt, 
fergeteges hangulatot varázsolva és a közönség tetszését elnyerve. Az együttest 
megalakulása óta Anna Bajak vezeti. Hitvallásuk így hangzik: „A zenében az 
örömöt keressük, valamint az erőt, amellyel a mindennapok küzdelmeiben hely-
tállhatunk. Az emberi gyengeségek és a megosztottság ellen éneklünk.” 

Ijjas Anna 

Obchody majowego 
święta w Veszprém
Tegoroczne Święto Konstytu-
cji 3 maja veszprémska Polonia 
obchodziła w nietypowej scene-
rii. W nadbalatońskiej posiadło-
ści jednego z naszych Polonusów 
Eugeniusza Żyły zebrały się polo-
nijne rodziny naszego regionu i 
zaprzyjaźnieni Węgrzy, by razem 
uczcić to niezwykle ważne dla nas 

święto. Po historycznym wprowadzeniu do tematu, które podkreślało 
nowatorskość Konstytucji 3 maja i jej znaczenie w Europie tamtych 
czasów, odbyła się uroczysta kolacja wraz z deserem przygotowanym 
przez polonijne gospodynie.

W naszych obchodach święta konstytucji brali w tym roku udział wyjąt-

kowi goście. Właśnie 3 maja w Veszprém zakończył się wyścig kolarski 
krajów grupy wyszehradzkiej, noszący nazwę Karpackiego Wyścigu 
Kurierów. Wyścig ten utrwala pamięć bohaterskich kurierów Polskiego 
Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej, którzy z narażeniem 
życia utrzymywali łączność pomiędzy okupowanym krajem, a władzami 
na emigracji. Kurierzy przeprowadzali z terenów okupowanej Polski 
przez Słowację i Węgry i dalej do krajów alianckich ludzi zagrożonych 
w kraju aresztowaniem i śmiercią. Ten międzynarodowy wyścig kolar-
ski, wiele lat temu zainicjowany  przez Polaków, w tym roku obchodził 
swoje 40-lecie. 

W naszej imprezie wzięli udział: dyrektor wyścigu Tomasz Wójcik, 
przedstawiciele prasy i służb medycznych oraz sędzia dopingowy z 
Danii.  Miłym akcentem tego wieczoru było wręczenie przez młodzież 
polonijną symbolicznego kwiatka obecnym na spotkaniu mamom. 
Przebiegające w pogodnej atmosferze spotkanie dobiegło końca w 
późnych godzinach wieczornych.

Renata Winerowicz-Papp

Wszystkiego najlepszego!
1 lipca pani Julia Kozio-
rowska, seniorka Polonii 
na Węgrzech, obchodziła 
92. urodziny. W imieniu 
Rodzin Polonijnych z 
Újpesztu życzenia zdrowia 
i pogody ducha złożyła 
jej Asia Priszler i wręczyła 
piękny, letni bukiet kwiatów. 

Asia Priszler

Wspólne zwiedzanie statku
Polonia z Újpesztu razem z Asią Priszler i najmłodszymi Polonusami obej-
rzeli najstarszy okręt wojenny pływający po Dunaju. Zbudowano go w 
roku 1871 i aż do roku 1921 aktywnie służył rzecznej marynarce wojen-
nej. W sierpniu 2010 roku został odnowiony i udostępniony turystom. Na 
zdjęciu m. in. Lili Szigeti. 

red.

KRONIKA
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Obradował OSP
19 czerwca w Budapeszcie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał 
się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech  - obecnych było 
8 radnych, tak więc zebranie było prawomocne, a obecni jednogło-
śnie przyjęli sprawozdanie finansowe przygotowane przez biegłego 
księgowego samorządu, zatwierdzili warunki konkursu na stanowisko 
dyrektora Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie 
(zgłoszenia do 14 sierpnia br.). W związku z czasowym vacatem na 
tym stanowisku OSP postanowił (do dnia 30 września br.) powierzyć  
funkcję dyrektora WP dr. Tiborowi Rémiásowi. Radni podjęli decyzję 
o ogłoszeniu przetargu na naprawę i ewentualną rozbudowę poddasza 
siedziby OSP w Budapeszcie. Ponadto z funduszy na wsparcie polonij-
nych organizacji cywilnych w roku 2015  przyznano dofinansowanie w 
wysokości 490 tys. forintów na remont dachu kościoła w miejscowo-
ści Emőd-Istvánmajor – wsi, gdzie po opuszczeniu Derenku osiedlali 
się ich potomkowie. Kolejne posiedzenie samorządu zaplanowano na 
drugą połowę września br.

(b.) fot.b.

Pusztai Ágoston kiÁllítÁsa 
a MagyarorszÁgi 

lengyelség MúzeuMÁban
Fohász címmel nyílt meg június 
18-án Pusztai Ágoston kerami-
kus és szobrászművész kiállítása a 
Magyarországi Lengyelség Múzeu-
mának épületében. Az este hatkor 
kezdődött megnyitón Trojan Márta, 
a kiállítás kurátora  mutatta be rövi-
den a művész pályafutását, majd 
Virágh József, a múzeum igazgatója 
mondott beszédet a szép számmal 
egybegyűlteknek.

Pusztai Ágoston 1973-ban kapta 
kézhez diplomáját az Iparművészeti 

Főiskolán, Csekovszky Árpád tanítványaként. Tagja a Magyar Képző- 
és Iparművész Szövetség kerámia és szobrász szakosztályának. 1986 és 
2009 között az Eszterházy Károly Főiskola docense volt, a Rajz-vizuális 
kommunikáció Tanszék oktatójaként dolgozott. 

Ismerhetjük őt számos 
köztéri szobor alkotójaként: 
az ő keze munkája Tinódi 
Lantos Sebestyén szobra 
és több díszkút is Egerben. 
Nevéhez fűződik Egerszaló-
kon a Korpusz és a Magyaror-
szág Nagyasszonya. Sárkányai 
2000 óta őrzik a budapesti 
Szabó Ervin könyvtár udvar-

-át. De nem kell messzire 
mennünk, hogy lengyel 
témájú alkotásait is megcso-
dáljuk: itt van mindjárt Józef Piłsudski bronzplakettje a XII. kerületben 
vagy az egri bazilikában Maksymilian Kolbe alakja. 

A lenyűgöző és magával ragadó kiállításon számos bronz- és márvány-
szoborban gyönyörködhetnek a látogatók. A bronzból készült, méltó-
ságteljes Szkíta szarvas, a Táncosnő, a Szélben, a Szibilla, a Bika vagy a 
Garabonciás alakja előtt hosszan el lehet időzni. 

Külön említést érdemelnek a festmények: Korfu látképe egy varázsla-
tos öböllel és hegyekkel, az Etna csúcsa vagy a Vörös-tenger. Kéklő 
tengerek: nyugodtan csillogó, hömpölygő, napsütötte felszínek, sötéten 
háborgó, kifürkészhetetlen mélyek, part mentén fodrozódó tajtékos 
hullámok és távoli, eltűnő horizontok. A tenger szerelmeseinek ez 
kihagyhatatlan élmény és kötelező program!

Ijjas AnnaÜlésezett az OLÖ
Június 19-én, Budapesten rendkívüli testületi ülésre gyűlt össze az 
Országos Lengyel Önkormányzat – 8 képviselő jelent meg, így az ülés 
határozatképessége biztosított volt. A jelenlévők egyhangúan elfogadták 
a költségvetési beszámolót, amelyet az Önkormányzat jelenlegi köny-
velője készített, jóváhagyták a Magyarországi Lengyelség Múzeuma 
és Archívuma igazgatói tisztségére meghirdetendő pályázat kiírási 
feltételeit (augusztus 14-ig lehet pályázni). Az OLÖ az igazgatói tisztség 
időleges betöltetlensége miatt megbízta dr. Rémiás Tibort az igazgatói 
feladatok ellátásával (idén szeptember 30-ig). A képviselők az OLÖ 
székház padlásának felújítására – és esetleges kibővítésére – közbeszer-

-zési felhívást írtak ki, továbbá megszavazták a polóniai civil szerve-
zetek támogatását szolgáló alap 490 ezer Ft-tal történő kibővítését az 
emőd-istvánmajori templom tetőszerkezetének a felújítására (a deren-
kiek leszármazottai Derenk felszámolását követően e faluban teteleped-
tek le). A soron következő testületi ülést a tervek szerint szeptember 
második felében fogják tartani.

(b.)
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Eger: świąteczne spotkanie Polonii   
28 czerwca 2015 r. w Egerze z okazji Dnia Polonii obchodzo-
nego tradycyjnie w dniu jej patrona św. Władysława  odbyło 
się świąteczne spotkanie Polonii egerskiej. Jak tradycja każe, 

podczas spotkania 
złożono również 
życzenia solenizan-
tom z okazji urodzin 
i imienin. 

(inf. Jadwiga 
Floriańska, Samo-

rząd Polski w 
Egerze)
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Drugi sukces E.W.Y.
7 czerwca wszyscy, którzy zawsze marzyli o szpiegowskich przygodach 
i udziale w konspiracyjnej misji, mieli jedyną w swoim rodzaju okazję 
odkryć tajemnice historyczne, spotkać tajnych agentów i szpiegów. Tego 
dnia Samorząd Narodowości Polskiej II dzielnicy i Stowarzyszenie 
Polonia Nova zorganizowali grę miejską pod kryptonimem “Operacja 
E.W.A.“. Niecodzienne spotkanie z historią stosunków polsko-węgier-
skich było czwartą grą organizowaną przez Stowarzyszenie. 

Podczas gry, na ulicach miasta rozegrała się prawdziwa walka z czasem, 
wrogiem i upałem. Każda ekipa miała za zadanie ewakuować polskich 
uchodźców – żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej schronili się 
na Węgrzech i ocalić w ten sposób ich życie. Podczas całej akcji czyhało 
na uczestników wiele niebezpieczeństw, wynikających z ryzykownych 
zadań. Powodzenie zależało od odwagi, sprytu i współpracy w zespole.

Gra miejska jest stosunkowo nową forma rozrywki, rozgrywaną w 
wielu miastach świata. Esencją gier miejskich jest wykorzystywanie 
przestrzeni miejskiej, jako istot-
nego elementu rozgrywki. Łączy 
w sobie cechy flash mobów, 
happeningów ulicznych oraz 
gier komputerowych, RPG i 
harcerskich podchodów. Fabuła 
gry przygotowanej przez Polonię 
Novą oparta była na wydarze-
niach z końca marca 1940 roku, 
kiedy to na Węgrzech wciąż prze-
bywało wiele tysięcy polskich 
uchodźców, którzy uciekli z kraju 
jesienią 1939 roku. 

Uczestnicy gry dowiedzieli 
się, że polskim żołnierzom 
skutecznie pomagały powołane 
specjalnie w tym celu polskie i 
węgierskie instytucje. Powstały 
organizacje konspiracyjne utrzy-
mujące – dzięki poświęceniu kurierów – kontakt z okupowanym krajem 
i Rządem Polskim we Francji. Równolegle oczywiście trwała tajna 
ewakuacja polskich oficerów i żołnierzy z obozów internowania na 
Węgrzech do tworzącej się armii polskiej we Francji. Akcję prowadziło 
Biuro Ewakuacyjne o kryptonimie „EWA”, powołane przy ataszacie 
wojskowym Poselstwa RP. Dzięki przychylności rządu węgierskiego, 
ludności cywilnej i pomocy Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki 
nad Polskimi Uchodźcami udało się ewakuować z Węgier kilkanaście 

tysięcy osób. Niestety, zmasowana ewakuacja i związane z nią ucieczki 
wojskowych z obozów internowania nie uszły uwadze agentów III 
Rzeszy ani węgierskiego kontrwywiadu. Wydział II Ministerstwa 
Obrony przygotowywał akcję likwidacji „E.W.Y.”, śledząc każdy krok jej 
pracowników i współpracowników. Działalność Biura stawała się coraz 
trudniejsza i każdy błąd mógł oznaczać wsypę i aresztowania. Czując 
zbliżający się koniec, członkowie Biura starają się wszelkimi sposobami 
jak najszybciej przerzucić przez granicę jak najwięcej polskich żołnierzy, 
nim pętla wokół „EWY” ostatecznie się zaciśnie. 

Gra była zabawą strategiczną, bez jednej trasy ani wspólnego prze-
biegu, gdyż do tego samego celu prowadzą różne drogi, a prawdzi-
wym celem było upowszechnianie wiedzy o historycznych związkach 
polsko-węgierskich i zacieśnianie tradycyjnej przyjaźni naszych naro-
dów. Gracze układali własną strategię, starając się zdobywać narzędzia 
niezbędne do realizacji celu. Przez kilka godzin podejmowali ryzy-
kowne misje, handlowali, konspirowali, walczyli w słusznej sprawie – i, 
mamy nadzieję, dobrze się bawili. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób (uczestnicy i wolonta-
riusze), w większości młodzież. 
W tym roku więcej było węgier-
skich miłośników przygód, 
którzy, w wielu przypadkach, 
po raz pierwszy spotkali się z 
tematem polskich uchodźców 
na Węgrzech. Jak podkreślali 
sami uczestnicy, gra była bardzo 
urozmaicona, zadania ciekawe, 
różnorodne, a nawet ryzykowne. 
Dodatkowej pikanterii dodawała 
obecność „tajniaków”, którzy 
krążąc po centrum Budapesztu 
czyhali na śmiałków, którzy 
pomagali w ewakuacji polskich 
żołnierzy za granicę. W niektó-
rych zadaniach brali udział także 
przypadkowi przechodnie, którzy 
również doskonale się bawili. 

Jak podsumował ten dzień jeden z uczestników, nauczyciel historii w 
węgierskim gimnazjum: „Te kilka godzin spędzonych na wykonywaniu 
specjalnych zadań było lepszą lekcją historii, niż inne formy przeka-
zywania wiedzy”. Zadowoleni uczestnicy potwierdzili chęć udziału w 
kolejnych takich przedsięwzięciach, co organizatorzy przyjęli oczywi-
ście z wielkim zadowoleniem.

Polonia Nova

Sadzimy las
W słoneczną niedzielę 
26 kwietnia Samorząd 
Narodowości Polskiej II 
dzielnicy Budapesztu i 
Stowarzyszenie Polonia 
Nova już po raz 10. skrzyk-
nęli do wspólnej pracy 
przyjaciół polskiego lasu, 
których - trzeba przyznać 

– było już całkiem sporo. 
Stworzony w na obrzeżach 
II dzielnicy Budapesztu, w 
ramach projektu „Zapusz-

czamy korzenie (2004-2015)” Polski Las liczy już 11000 drzew (!), a 
w tym roku powiększył się o kolejny tysiąc dębów i jaworów. Oczywi-
ście, nie samą pracą żyje człowiek… dobry leśnik do życia potrzebuje 
również kiełbasy! A i tej na leśnym pikniku nie zabrakło. Po pracy 
wszyscy spędzili miłe popołudnie, wypełnione zapachem lasu, rozmo-
wami z przyjaciółmi i muzyką w wykonaniu Cosy Polskiej. Sadzenie 
lasu to nie tylko miła, ale i pożyteczna inicjatywa dla całych rodzin, bo 
nawet najmłodsi mieli coś do posadzenia.

Polonia Nova

Letni sezon 
w Domu 
Polskim

14 czerwca 2015 r. Polski Ośro-
dek Kulturalno-Oświatowy odział 
Óhegy otworzył wystawę Vero-
niki M. Simon pt. „Moje pejzaże”. 
Artystkę malarkę przedstawił pisarz 
Béla Enyedi. Autorka wyróżniona 
nagrodami: Cserhát - Munkácsy i 
Holló László jest dobrze znana w środowisku polonijnym, oglądaliśmy 
już jej obrazy o innej tematyce w Domu Polskim. Ponad 500 obrazów 
rozsianych jest w 18 krajach. W Polsce m.in. obraz św. Stefana znajduje 
się w warszawskim kościele pod wezwaniem króla Węgier, gdzie od lat 
pielęgnuje się polsko-węgierskie kontakty, inne obrazy malarki znaj-
dują się także w Starym Sączu. Oprócz pejzaży mieliśmy okazję zoba-
czyć również obrazy Świętego Jana Pawła II. Wystawa będzie gościła w 
Domu Polskim do 28 sierpnia – zapraszamy do jej obejrzenia.W otwar-
ciu wystawy uczestniczyli goście z Polski, nowicjusze z Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z ich opiekunem, a byłym 
naszym proboszczem ks. Karolem Kozłowskim.

Monika Molnár
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Wycieczka z Újpesztu do Polski
W dniach od 11 do 17 czerwca b.r. odbyła się 
wycieczka autokarowa Rodzin Polsko -Węgierskich 
z Újpesztu do słynnego trójkąta turystycznego 
Polski. Noclegi mieliśmy zarezerwowane w Kazimie-
rzu Dolnym w internacie Zespołu Szkół im. 
Jana Koszczyca Witkiewicza, który zapro-
jektował go i był założycielem Szkoły oraz 
jej Dyrektorem.

Co prawda nie ujrzeliśmy Czarnej Damy 
w ruinach zamku w Janowcu ani też Białej 
Damy w Puławach, ale za to w Nałęczo-
wie oglądnęliśmy zawody we spinaczce na 

drzewo, w której brał również udział reprezentant Węgier.

Wieczorem zaś w Kazimierzu Dolnym mogliśmy zatańczyć tango argentyń-
skie, bo odbywał się tam Festiwal tego tańca. W drodze powrotnej obejrzeliśmy 
Starówkę w Sandomierzu. Bardzo nam się spodobała i postanowiliśmy, że poje-
dziemy do tego pięknego miasta w przyszłym roku. 

Asia Priszler, fot. B. Pál

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SPK
W dniu 18 czerwca br. uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Sándora 
Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oficjalnie zakończyli rok szkolny 
2014/2015. W trakcie uroczystości uczniom, którzy w mijającym roku szkolnym osią-
gnęli najlepsze wyniki w nauce, odnie-
śli sukcesy w konkursach edukacyjnych 
oraz wyróżnili się w działalności na 
rzecz społeczności szkolnej Konsul RP 
w Budapeszcie, Pan Andrzej Kalinow-
ski, wręczył dyplomy uznania przyznane 
przez Ambasadora RP w Budapeszcie, 
Pana Romana Kowalskiego. Za celu-
jące wyniki w nauce w roku szkolnym 
2014/2015 oraz sukces w Międzyna-
rodowym Konkursie Matematycznym 

„Kangur” dyplomy otrzymali Alicja 
Werner i Igor Warszawski. Za celujące wyniki w nauce wyróżnione zostały Marianna 
Wrzosek oraz Zsófia Bedyńska. Bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku s z ko l -
nym osiągnęli Magdalena Kurdziałek, Ida Mónus, Kinga Szarkowicz  i Michał Wrzosek, 
którzy również otrzymali dyplomy uznania. Obok uzyskanych bardzo dobrych wyników 
w nauce Emil Celichowski wyróżniony został za aktywną działalność na rzecz społecz-
ności szkolnej. Serdecznie gratulujemy! Uroczyste zakończenie kolejnego roku nauki 

- rozdanie świadectw oraz spotkanie uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego 
uzupełnił i uświetnił spektakl teatralny pt. „Jan Brzechwa i Skarżypyta”  w wykonaniu 
duetu „JAHA” z warszawskiego Teatru Kamienica. Aktorzy porwali młodą publiczność 
do wspólnej zabawy proponując klasykę poezji dla dzieci w nowoczesnym, ciekawym 
wykonaniu.Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów w nauce! Życzymy 
udanych wakacji!

Andrzej Kalinowski, fot. M. Andrukonis

KRONIKA

„… életed volnék, 
békéd – egy 
szavadra.”

Chopin és a nők
Frederik Chopin, a világhírű zongoravirtuóz a 
leghíresebb lengyelek közé tartozik. Életét és műveit 
mindenki ismeri. De vajon hányan ismerik szerelmi 
kapcsolatait, viszonyát a szebbik nemhez? Erről szólt 
az „… életed volnék, békéd – egy szavadra. Chopin 
és a nők” elnevezésű koncert, amelyre az Óbudai 
Társaskörben került sor június 11-én a III. kerületi 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. 
A rendezvény elején Wesołowski Korinna, elnök 
asszony köszöntötte a nagyszámú közönséget. 

A Chopin-műveket Szilasi Alex zongoraművész 
előadásában hallhatta a közönség, miközben Trojan 
Tünde különböző prózai műveket olvasott fel, fel-

-elevenítve és bemutatva Chopin életét, viszonyát 
Maria Wodzińskával, majd George Sanddal. 

A Chopin-etűdök, a remekül összeválogatott 
és ideillő idézetek, Trojan Tünde kiváló közre-
működése és Szilasi Alex virtuóz játéka mind 
megfelelő hangulatot teremtettek a zenerajongó 
érdeklődők számára, akik teljesen megtöltötték a 
termet, és hatalmas tapssal köszönték meg a szóra-
koztatást. 

A rendezvényen elhangzott többek között Adam 
Mickiewicz Bizonytalanság, Hajóút, és A tenger 
csöndje című műve, valamint részletek Frederyk 
Chopin naplójából, George Sand emlékirataiból és 
Liszt Ferenc Chopin című könyvéből. 

Ijjas Anna, fot. B. Nagy

Szentendrei búcsú
Június 29-én került sor a Péter-Pál napi búcsúra a 
szentendrei Péter-Pál plébániatemplomban. Az este 
fél hétkor kezdődött ünnepi misén az egyesített Szent 
Cecília kórus működött közre, amely idén ünnepli 
fennállásának 80. évfordulóját, a szertartást pedig 
Vargha Miklós Péter atya celebrálta.  

A misét követően rövid ünnepi megemlékezést 
tartottak a templom előtt álló Szent János Pál pápa 
szobránál, melynél a szentendrei lengyel közösség 
koszorút helyezett el, ezután pedig agapé következett 
a plébániatemplom kertjében. 

Ijjas Anna

Relikwie św. Jana Pawła II 
W czwartek 18 czerwca dele-
gacja Polskiej Parafii Perso-
nalnej odebrała w Krakowie 
z rąk Jego Eminencji ks. kard. 
Stanisława Dziwisza, relikwie 
Pierwszego stopnia, św. Jana 
Pawła II. Uroczyste wprowa-
dzenie relikwii do Polskiego 
Kościoła nastąpi 20 września 
br., w czasie Tygodnia Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do obdarowania 

naszej parafii tym wielkim darem.

inf. Polska Parafia, fot. B. Pál
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TOVÁBBVÁNDOROL A LENGYEL 
MENEKÜLTEKRŐL SZÓLÓ KIÁLLÍTÁS

Ezúttal a XII. kerületben lévő Lívia Villába érkezett a lengyel menekülteket bemutató 
kiállítás, amely a kőbányai Magyarországi Lengyelség Múzeumából indult év elején. 

Az ünnepélyes megnyitóra július 9-én délután 5-kor került sor, az egybegyűlteket dr. 
Nyitrai Zoltán, a XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, 
majd a kiállítást Virágh József, a Magyarországi Lengyelség Múzeumának elnöke mutatta 
be. 

1939. szeptember 1-jén vette kezdetét a lengyelek kálváriája, amikor a hitleri Németország 
lerohanta Lengyelországot, szeptember 17-én pedig a Szovjetunió támadása következett, 
ahogy azt a történelemkönyvekből ismerjük. Magyarország 1939 szeptemberében nyitotta 
meg kapuit, hogy a lengyel katonáknak, de családoknak, köztük gyerekeknek is menedéket 

nyújtson. 

Ezeknek a lengyeleknek 
az életét mutatja be ez 
a nagyméretű fotókból 
álló kiállítás. Ahogy azt 
Virágh József is elmondta, 
a képek sokkal beszéde-
s ebb ek ,  ezér t  mini-
mális a kísérőszöveg. A 
bemutatón szó esett a 
balatonboglári lengyel 
gimnáziumról is, amely a 
második világháború alatt 
az egyetlen lengyel nyelven 
oktató gimnázium volt 
egész Európában. A képe-
ken megjelennek azok az 

emberek, akik kiemelkedő szerepet játszottak a segítségnyújtásban, például Varga Béla 
atya, aki többek között a lengyel gimnázium létrehozását is kezdeményezte vagy Henryk 
Sławik és idősebb Antall József, akik hősiességükkel és áldozatos munkájukkal számtalan 
ember életét mentették meg. Henryk Sławik, akit a „lengyel Wallenbergként” is emleget-
nek, a lengyel emigrációs kormány megbízottjaként tevékenykedett Magyarországon, id. 
Antall József pedig a Belügyminisztérium osztályvezetője és menekültügyi kormánybiztos 
volt 1939 és 1944 között. 

Ezeknek a lengyeleknek egy része aztán továbbutazott Londonba, ahol az emigráns 
kormány székhelye volt, vagy a világ más pontjaira, de egy részük a háború után is itt 
maradt, letelepedett, családot alapított, és szerves része lett a kialakuló lengyel közös-
ségeknek. 

Ijjas Anna, fot. Sárközy Gy.

Dalsze wędrówki wystawy 
o polskich uchodźcach

Tym razem wystawa o polskich uchodźcach na 
Węgrzech w czasach II wojny światowej, która 
na początku roku wyruszyła w drogę z Muzeum 
i Archiwum Węgierskiej Polonii, dotarła do XII 
dzielnicy Budapesztu, gdzie została zaprezento-
wana w Villi Livii.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 9 lipca o 
godzinie 17.00.  Zgromadzonych gości powitał 
przewodniczący Samorządu Narodowości Polskiej 
XII dzielnicy, dr Zoltán Nyitrai, a wystawę przed-
stawił József Virágh.

Napaścią Hitlera na Polskę 1 września 1939 oraz 
wkroczeniem 17 września na tereny polskie 
wojsk radzieckich rozpoczęła się kalwaria Pola-
ków. Węgry we wrześniu 1939 roku otworzyły dla 
polskich uchodźców swoje granice, które prze-
kraczali żołnierze, ale także cywile, całe rodziny 
z dziećmi. Fotografie zgromadzone na wystawie 
prezentują życie owych uchodźców. Jak podkreślił 
József Virágh, fotografie są niezwykle wymowne, 
nie potrzebują więc obszernego komentarza. Na 
wernisażu mówiono także o polskiej szkole dzia-
łającej w Balatonboglár, która była jedyną szkołą 
w Europie, gdzie nauka prowadzona była w języku 
polskim. Na przedstawionych fotografiach widać 
m.in. te wyjątkowe postacie, które odegrały szcze-
gólną rolę w niesieniu pomocy uchodźcom z 
Polski: ksiądz Béla Varga, który był inicjatorem 
założenia polskiej szkoły, czy też Henryk Sławik 
i József Antall senior, którzy ofiarną pracą urato-
wali życie niezliczonej liczbie uchodźców. Henryk 
Sławik, którego nazywa się „polskim Wallenber-
giem” pracował na Węgrzech jako przedstawiciel 
polskiego rządu emigracyjnego. József Antall 
senior, będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, w latach 1939 – 1944 organizował 
pomoc dla polskich uchodźców. Część Polaków, 
przybyła na Węgry po klęsce wrześniowej, ruszała 
stąd dalej, do Londynu, by walczyć na wszystkich 
frontach świata, niektórzy po wojnie pozostali na 
Węgrzech, tu założyli rodziny, stając się częścią 
polskiej społeczności na Węgrzech. 

Anna Ijjas

Wyróżnienia dla studentów polo-
nistyki na 

ELTE
W dniu 25 czerwca 
br. na zakończenie 
roku akademickoego 
2014/2015 Ambasa-
dor RP w Budapeszcie, 
Pan Roman Kowalski, 
spotkał się wyróżnia-
jącymi się studentami 
Katedry Polonistyki 
Uniwersytetu ELTE w 
Budapeszcie.

W trakcie spotkania Ambasador wręczył dyplomy uznania wyróż-
niającym się studentom. Za najlepsze wyniki w nauce w roku 
akademickim 2014/2015 wyróżnione zostały studentki Anita 
Czinkóczky, Veronika Hasap, Orsolya Horváth, Orsolya Máthé, 
Lilla Varga oraz doktorantka Adrienn Kocsis. Serdecznie gratu-
lujemy!

Andrzej Kalinowski

Lidia Ostałowska: Akvarellek
Lidia Ostałowska lengyel riportírónő Akvarellek című könyvének bemuta-
tójára került sor június 5-én délután a Margó Irodalmi Fesztivál keretében a 
budapesti Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum Vörös Szalonjában. A mű 2011-
ben jelent meg Lengyelországban Farby wodne címmel, a könyv magyar 
nyelvű fordítása Németh Orsolya munkáját dicséri, és a L’Harmattan Kiadó 
gondozásában jelent meg. 

A könyv különleges történeten alapul. 1943-ban Auchwitz-Birkenauba kerül 
Dina Gottliebova, brnói zsidó lány, aki képzőművészetet tanult az egyetemen. 
Feladata, hogy számokat fessen a blokkok falára, ám hamarosan portréfes-

-tőként kell tovább dolgoznia: kiderült ugyanis, hogy Josef Mengelének, az 
auchwitzi koncentrációs tábor hírhedt orvosának cigányokat ábrázoló képek 
kellenek kísérleteihez. Ezért Dina akvarelleket kezd festeni. Ezek az akva-
rellek voltaképpen a könyv főszereplői. Sok generáció történetét hordozzák, 
kalandos útjukat követve válik világossá az olvasó előtt a roma holokauszt 
tragédiája. Lidia Ostałowskát érdekelte, mi lett a képek sorsa, ki foglalkozott 
velük. Elmondása szerint vissza kell térni a múltba, a történetet nem lehet 
mai szemmel nézni. Ez a műve kiváló kötet, amely hazájában is népszerű 
volt. Lidia Ostałowska a Varsói Egyetem lengyel szakán végzett. Dolgozott a 
Przyjaciółka és az Itd című lapoknál, később a Gazeta Wyborczához került

Ijjas Anna
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„Wolność i odpowiedzialność”
18 czerwca w budapeszteńskim Instytucie 
Polskim odbyła się kolejna lekcja historii o 
wolności pt. „Wolność i odpowiedzialność”.  
Lekcje historii o wolności, organizowane 
przez Ambasadę Polską w Budapeszcie oraz 
Instytut Polski, odbywają się z dużym sukce-
sem już drugi rok. Tym razem w rozmo-
wie wzięli udział: Igor Janke, 
dziennikarz, pisarz, publicy-
sta, autor znanej i na Węgrzech 
książki o premierze Węgier, 
Wiktorze Orbanie, oraz Gábor 
Fodor, jeden z założycieli partii 
FIDESZ, polityk liberalny, obec-
nie założyciel i przewodniczący 
Węgierskiej Partii Liberalnej. 
Spotkanie otworzył ambasador 
Roman Kowalski, a rozmowę 
poprowadził Miklós Mitrovits. Rozmówcy 
mówili o tym, co znaczyła dla nich wolność 
w czasach przed transformacją, w czasach ich 
działalności opozycyjnej, a także dziś, kiedy 
uzyskaną wolność należy cenić jako jedną z 
najwyższych wartości i traktować ją z wielką 
odpowiedzialnością.

Apolka

„Szabadság és felelősség”
Június 18-án a budapesti Lengyel Intézetben 
megtartották a következő történelemórát a 
szabadságról Szabadság és felelősség címmel. 
A történelemórák sorozat a budapesti Lengyel 
Nagykövetség és a budapesti Lengyel Intézet 
szervezésében már második éve nagy siker-
rel folytatódik. Most a beszélgetésben rész 

vett Igor Janke, lengyel 
újságíró, publicista, író, 
a Hajrá, Orbán Viktor 
magyarul is megjelent 
sikeres könyv szerzője, 
valamint Fodor Gábor 
politikus, a FIDESZ 
egyik alapító tagja, 
most a Magyar Libe-
rális Párt alapítója és 
elnöke. A találkozót 

Roman Kowalski budapesti lengyel nagy-
követ nyitotta meg, moderálta Mitrovits 
Miklós. A beszélgetés résztvevői felidézték a 
rendszerváltozás előtti időket, arról beszél-
tek, hogy akkoriban mit jelentett számukra 
a szabadság, illetve mit jelent a szabadság 
ma, és milyen felelősséget jelent a szabadság 
megőrzése.

Apolka, fot. T. Piars

Wielki słownik polsko – 
węgierski - Konferencja w 

Instytucie Polskim

19 czerwca miała miejsce w Budapesz-
cie, w organizacji Polskiego Instytutu, 
międzynarodowa konferencja, poświęcona 
utworzeniu wielkiego słownika polsko 

– węgierskiego i węgiersko – polskiego. 
Ostatni taki słownik został wydany w 1985 
roku, było to wznowienie słownika pod red. 
Jana Reychmana. Obecnie słownik ten jest 
już niedostępny, nie można go kupić ani 
w Polsce, ani na Węgrzech – ani w księ-
garniach, ani w antykwariatach. Również 
inne dawne, mniejsze słowniki są dzisiaj 
niedostępne. W konferencji wzięli udział 
specjaliści z Polski i Węgier, leksykografo-
wie, poloniści i hungaryści z kilku ośrodków 
akademickich (Katedra Filologii Polskiej 
na ELTE, Katedra Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu z Pécs, Katedra Hungarystyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Ugro-
finistyki i Studiów Interlingwistyki Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Zakład Filologii Węgierskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego), byli także przedstawiciele 
wydawnictw PWN oraz Akadémiai Kiadó 
i inni, zainteresowani tematem i odczuwa-
jący potrzebę utworzenia nowego słownika. 
Uczestnicy konferencji wspólnie zastana-
wiali się nad możliwościami stworzenia 

nowego wielkiego i nowo-
czesnego słownika, który 
nie byłby powieleniem 
dawnych przestarzałych 
słowników, bo przecież od 
ich powstania świat zrobił 
wielkie kroki naprzód, co 
stwarza konieczność wpro-
wadzenia do słownika 
nowopowstałej leksyki.

W trakcie dyskusji przed-
stawiono różne punkty 
widzenia, tradycyjne i 
nowoczesne.  Dyskuto-
wano o tym, czy wielki 
s łownik jest  dzis iaj 
potrzeby,  komu jest 
potrzebny, jaka miałaby 
być jego forma – czy 
tradycyjnie papierowa, czy 
może elektroniczna, czy 
też należałoby stworzyć 
słownik w obu wersjach, 
kto powinien podjąć się 
stworzenia nowego słow-
nika, na jakich zasadach 
miałaby się opierać praca 
nad słownikiem, kto 
mógłby być wydawcą, i 
wreszcie, jakie mogłyby 
być źródła finansowania 
tego ogromnego projektu.

Miejmy nadzieję, że debaty 
nad słownikiem okażą się 
skuteczne i przyniosą 
wkrótce konkretne efekty. 
Czekamy na wielki słow-
nik polsko – węgierski i 
węgiersko – polski!

Apolka

Történelmi kiállítás a Magyar 
Nemzeti Múzeum kertjében

Július 2-án délelőtt 11-kor került sor az 1989 – a válto-
zások éve. Kelet-Közép-Európa útjain 1939-1989 című 
szabadtéri vándorkiállítás megnyitójára. Ez az esemény 
a Freedom Express kampányának része, amelyet az 
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata hozott létre 
Magyarország, Románia, Lengyelország, Németor-
szág és Szlovákia kulturális minisztériumainak közre-
működésével. 

A megnyitó a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében 
zajlott, elsőként Csorba László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója szólalt fel röviden, 
és köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
vezetője mondott beszédet. 
Arról beszélt, hogy vajon lett-e 
sorsközösség a totalitárius dikta-
túráktól való megszabadulás-
ból? Örökölhetők-e és hogyan 
a történelmi tapasztalatok? 
Lehet-e tanulni a történelemből, 
a magunkéból vagy a máséból? 
Együtt tanulunk-e vagy külön? 
Ilyen kérdések vetődnek fel, ha 
manapság történelmi emlékezetről beszélünk. Hang-
súlyozta annak fontosságát, hogy amit átéltünk, azt adjuk 
is tovább gyermekeinknek, unokáinknak, hiszen erkölcsi 
kötelességünk megtanítani, amit megtanultunk. Aki a 
múltat magáévá tudja tenni, annak van jövője – mondta 
a miniszter. A szabadságról szólva kijelentette: ha már 
szabadságban élünk, ne éljünk szabadság nélkül. A 
szabadság útja göröngyös, véget nem érő; a szabadságnak 
saját kultúrája van, amelyet ápolni kell, a szabadságért 
újra meg újra meg kell küzdeni.

Bába Iván, a Külügyminisztérium volt közigazgatási 
államtitkára beszélt arról, hogy manapság egyre kedély-

esebben tekintünk a múltra, a retróra, mindez pedig eltor-
-zíthatja a valóságot, hiszen a diktatúra nem ilyen volt 
valójában. Majd Roman Kowalski, Lengyelország nagy-
követe beszélt többek között arról, hogy a kiállítás célja a 
párbeszéd, a fiatal generáció megszólítása és az, hogy elgon-
dolkodjunk a folyamatokon, amelyek a demokráciához 
vezettek – vajon tényleg véget értek-e ezek a folyamatok? 
Kiemelte, hogy a Lengyel Intézet és a Lengyel Köztársaság 
Nagykövetsége is részt vett a projektben. 

Ezek után Lieselore Cyrus, a Németország nagykövete 
beszélt arról, hogy a közép-európai társadalmak célja az 
átfogó társadalmi változás volt. Megemlítette az 1989-
es határnyitást, amelyben az akkori magyar kormány 
is aktívan közreműködött. A kiállítás a szabadság 

utáni vágyakozásról szól, a szabad 
mozgásról és a szabad vélemény-

-nyilvánításról.  

A megnyitón számos érdeklődő 
és meghívott vett részt, jelen volt 
többek között dr. Rónayné Słaba 
Ewa, az Országos Lengyel Önkor-
mányzat elnöke, dr. Várnai Dorota, 
a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 
elnöke, dr. Csúcs Lászlóné Halina, 
a magyarországi lengyelek parla-
menti szószólója és dr. Biernacki 
Karol, tiszteletbeli lengyel konzul.   

A kiállítás végigveszi a legfontosabb momentumokat 
Kelet-Közép Európa történelméből 1939 és 1989 között, 
számos archív fotóval, plakáttal, újságcikkel és doku-
mentummal kiegészítve. A kísérőszövegek olvashatók 
magyarul, németül, románul, lengyelül, szlovákul, ango-
lul és franciául. Külön érdekesség, hogy a szövegek és 
fotók világító kockákon vannak elhelyezve, így a kiállítás 
sötétedés után is megtekinthető. A kiállítás bemutatko-
zott már Brüsszelben, Berlinben és Varsóban is. Buda-
pesten augusztus 8-ig tekinthető meg a Magyar Nemzeti 
Múzeum kertjében. 

Ijjas Anna
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CO BYŁO? 
• W dniu 6 czerwca na pl. 
Erzsébet w ramach organizowa-
nego przez Samorząd V dziel-
nicy Festiwalu Śródmiejskiego 
na zaproszenie tamtejszego SNP 
wystąpił Zespół „ Górale Biali” z 
Łącka.

• W dniu 6 czerwca uczniowie 
Szkoły Polskiej na Węgrzech z 
okazji Dnia Dziecka wyjechali na 
wycieczkę do Ópusztaszer.

• W dniu 11 czerwca w Sali 
Óbudai Társaskör wystąpiła Tünde 
Trojan i Alex Szilasi ze spektaklem 
muzyczno-poetyckim „Chopin i 
kobiety”. Organizatorem spotkania 
tradycyjnie był SNP III dzielnicy 
Budapesztu.

• W dniu 13 czerwca odbyło się 
zakończenie roku szkolnego w 
OSP na Węgrzech, a 14 czerwca 
szkoła ta pożegnała swoich matu-
rzystów.

• W dniu 18 czerwca delega-
cja naszej parafii przejęła z rąk 
kardynała St. Dziwisza relikwię św. 
Jana Pawła II. Uroczystość wpro-
wadzenia tej relikwii do kościoła 
polskiego odbędzie się 20 września 
w dniu rozpoczęcia Dni Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej.

• W dniach 20 -27 czerwca 
Stołeczny Samorząd Polski zorga-
nizował kolonie dla dzieci polonij-
nych w Szczawnicy.

• W dniu 27 czerwca w Buda-
peszcie odbyły się obchody święta 
węgierskiej Polonii Dnia organizo-
wane przez Ogólnokrajowy Samo-
rząd Polski na Węgrzech. 

CO BĘDZIE?
* W dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 
tradycyjnie na cmentarzu alianc-
kim w Solymár Polskie Stowarzy-
szenie Kulturalne im. J.Bema na 
Węgrzech organizuje uroczystość 

wspomnieniową poświęconą 
polskim lotnikom służącym w 
siłach RAF-u, którzy w czasie 
Powstania Warszawskiego niosąc 
pomoc walczącej Warszawie 
zginęli nad Węgrami.

* W dniu 13 sierpnia o godz. 17.00 
w Kościele Polskim w Budapesz-
cie odbędzie się nabożeństwo 
fatimskie.

* W dniu 15 sierpnia w Kościele 
Polskim w Budapeszcie odbędą 
się uroczystości Matki Boskiej 
Zielnej.

* W dniu 20 sierpnia wierni 
z naszej polskiej parafii na 
Węgrzech wezmą udział w 
uroczystościach centralnych – 
mszy świętej i procesji z bazyliki 
św. Stefana w Dniu święta patrona 
Węgier.

* W dniu 26 sierpnia w Kaplicy 
Skalnej w Budapeszcie odbędzie 
się polskojęzyczna msza święta 
ku czci Matki Boskiej Często-
chowskiej.

* Do 28 sierpnia w Domu Polskim 
w Budapeszcie czynna będzie 
wystawa prac Veroniki M. Simon 
pt. „Moje pejzaże”.

* W dniu 29 sierpnia od godz. 
10.00 do 16.00 odbywał się będzie 
Festiwal Narodowościowy w 
Újpeszcie (IV dzielnica Buda-
pesztu). Polska Narodowość 
zaprasza do namiotu na degu-
stacje barszczu z uszkami i na 
konkurs wiedzy o Polsce – na 
zwycięzców czekają nagrody. 

* W dniu 30 sierpnia w Domu 
Polskim w Budapeszcie Oddział 
POKO (Óhegy utca 11) orga-
nizuje wernisaż twórczości 
Krzysztofa Okonia – artysty 
krakowskiego pt. „Na szkle malo-
wane”.   

MI VOLT? 
• Június 6-án az Erzsébet téren – 
az V. kerületi Önkormányzat által 
szervezett Belvárosi Fesztivál kere-
tében – a helyi LNÖ meghívására 
fellépett a łącki Górale Biali együt-
tes.

• Június 6-án gyermeknap alkal-
mából ópusztaszeri kiránduláson 
vettek részt a Magyarországi 
Lengyel Iskola tanulói.

• Június 11-én az Óbudai Társas-
-körben Trojan Tünde és Szilasi 
Alex a Chopin és a nők című 
verses-zenés műsort adta elő. A 
rendezvény szervezője – hagyo-

-mányosan – a Budapest III. 
kerületi LNÖ volt.

• Június 13-án tanévzáró ünnep-
séget tartottak az OLÖ épületében, 
június 14-én pedig az iskola elbú-

-csúztatta idén érettségizett növen-
dékeit.

• Június 18-án plébániánk 
küldöttsége átvette II. János Pál 
pápa ereklyéjét St. Dziwisz kardi-
nális úrtól. Az ereklye Lengyel 
Templomban történő ünnepélyes 
elhelyezése szeptember 20-án 
zajlik majd, a Lengyel Keresztény 
Kultúra Napjai rendezvénysorozat 
nyitónapján.

• Június 20-27 között polóniai 
gyermekek szczawnicai nyári 
táborozáson vettek részt a Fővárosi 
Lengyel Önkormányzat szerve-
zésében.

• Június 27-én, Budapesten zajlott 
a magyarországi lengyelség ünnepi 
rendezvénye az Országos Lengyel 
Önkormányzat szervezésében.

MI LESZ?
* Augusztus 1-jén a solymári 
katonai temetőben 17 órakor 
kezdődik a Bem J. Lengyel Kultu-
rális Egyesület által hagyomány-
osan szervezett rendezvény, 
amelyen megemlékeznek a RAF 

kötelékében szolgáló lengyel piló-
tákról, akik a varsói felkelés idején 
segélyszállítmányt vittek a harcoló 
varsóiak részére, de Magyarország 
fölött lelőtték őket.

* Augusztus 13-án, 17 órai kezdet-
tel fatimai ájtatosság lesz a 
Lengyel Templomban.

* Augusztus 15-én a budapesti 
Lengyel Templomban Nagybol-
dogasszony napi ünnepi szertar-
tás lesz.

* Augusztus 20-án plébániánk 
hívei részt vesznek a Magyaror-
szág védőszentjének tiszteletére 
rendezett központi ünnepségen 

– a Szent István-bazilikában 
tartandó szentmisén és az azt 
követő körmeneten.

* Augusztus 26-án a budapesti 
Sziklatemplomban lengyel nyelvű 
szentmise lesz a Częstochowai 
Szűz Mária tiszteletére.

* Augusztus 28-ig a budapes-
-ti Lengyel Házban M. Simon 
Veronika kiállítása látható Az én 
tájképeim címmel.

* Augusztus 29-én 10 és 16 óra 
között Nemzetiségi Fesztivál lesz 
Újpesten (Budapest IV. kerüle-
tében). A helyi polónia szeretettel 
lát minden érdeklődőt a sátorban, 
ahol lengyel céklaleves (barszcz) 
kóstoló és Lengyelországgal kap-

-csolatos vetélkedő lesz – a nyerte-
sekre nyeremények várnak.

* Augusztus 30-án a LOKK Óhegy 
utcai részlegében, a budapesti 
Lengyel Házban (Óhegy u. 11.) 
Festett üvegen címmel a krak-
kói festőművész Krzysztof Okoń 
műveiből válogatott kiállítás 
nyílik.

Uwaga: Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za zmiany 
dokonywane w w/w programach.

                                                     (b.)

CO BYŁO, CO BĘDZIE

Droga Babciu!
W te wakacje pojechałam z grupą dzieci z 
mojej polskiej szkoły do Szczawnicy. Jest to 
piękne miasteczko w Pieninach. Zakwatero-
wani byliśmy w Horwatówce. Jedzenie było 
bardzo smaczne. Często spacerowaliśmy po 
pięknej promenadzie. Wjechaliśmy wycią-
giem krzesełkowym na górę zwaną Polanica 
i zeszliśmy  w dół leśną ścieżką. Byliśmy też 
w parku wodnym Solar z dużą zjeżdżalnią i 
basenem. Pewnego wieczoru zebraliśmy się 
przy drewnianym stole i gospodarz upiekł 
nam kiełbaski na grillu. Po kolacji śpiewa-
liśmy i rozmawialiśmy. Bardzo dobrze się 
bawiliśmy. Byliśmy też na spływie prze-
łomem Dunajca. Ostatniego dnia pan 
Piotr - dyrektor domu kultury w Szczaw-

nicy - opowiedział nam historię miasta i 
oprowadził nas po nim. Powiedział też, że 

wody mineralne w Szczawnicy są lecznicze, 

dlatego to miasto jest uzdrowiskiem. Zabrał 
nas do pijalni wód, gdzie każdy mógł spró-

bować pięciu różnych rodzajów tych 
leczniczych wód. Długo chodziliśmy 
po świeżym górskim powietrzu, aż 
w końcu wróciliśmy do Horwatówki 
i spakowaliśmy się, bo następnego 
dnia już wracaliśmy na Węgry.

Nie wspomniałam jeszcze o dwóch 
wspaniałych zamkach w Niedzicy 
i w Czorsztynie i o innych przy-
godach, po których wróciliśmy do 
domu pełni wspaniałych wspomnień. 
Wszyscy bardzo dobrze się czuliśmy.

Przesyłam pozdrowienia! Kochająca 
wnuczka:

Zosia Bedyńska
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Pożegnanie 
maturzystów

14 czerwca podczas mszy 
świętej w Kościele Polskim w 
Budapeszcie odbyło się poże-
gnanie tegorocznych matu-
rzystów - absolwentów Szkoły 
Polskiej na Węgrzech. W tym 
roku 9 osób zdało egzamin 
dojrzałości w działającej w 

rozproszeniu samorządowej szkole na Węgrzech.

(inf.red.fot.H.Hasznos)  

Z ŻYCIA SZKOŁY POLSKIEJ

Wakacje na tratwach, ale bez duchów! - 
Kolonie w Szczawnicy 20-27.06.2015 r.

Zgodnie z coroczną tradycją również w tym roku Stołeczny 
Samorząd Polski zorganizował kolonie dla dzieci polonijnych 
w wieku 7-14 lat. Grupa 27 dzieci wraz z dwiema opiekun-
kami: panią Anną Petrovics i Aliną Papiewską – Csapó wyru-
szyły autobusem kursowym Budapeszt - Kraków najpierw do 
Jabłonki, a później do malowniczego miasteczka uzdrowisko-
wego, położonego na południu Polski, niedaleko Krościenka 

i Nowego Targu, do Szczawnicy. 

W  c i ąg u  t y go d n i owe go 
pobytu dzieci były na pobli-
skiej górze Palenicy, na którą 
wjechały wyciągiem krzesełko-
wym, a zeszły na pieszo szla-
kiem górskim. Bardzo udaną 
wycieczką okazało się przejście 
prześlicznym wąwozem Homole 
z mnóstwem unikalnych, znaj-
dujących się pod ochroną, roślin 
i zwierząt. Zwiedziły dawne 

zamki graniczne w Niedzicy (na szczęście obyło się bez 
duchów) i Czorsztynie, do których dopłynęły statkiem. Oczy-
wiście, nie zabrakło w programie spływu Dunajcem, podczas 
którego wyjątkowo dopisała pogoda, a 
dzieciaki dały popis znajomości piosenek 
polskich i węgierskich ku ogólnemu zado-
woleniu i uznaniu flisaków. Flisacy ze swej 
strony obsypali uczestników kolonii infor-
macjami i zagadkami na temat pierwszego 
powstałego w Polsce Pienińskiego Parku 
Narodowego (1932). 

Dzięki przychylności Pana Piotra Gąsie-
nicy, dyrektora miejscowego domu kultury, 
który osobiście poprowadził wycieczkę 
po Szczawnicy, mali koloniści zapoznali 
się z historią i zabytkami miasta. Jak się 
okazało, miasteczko i uzdrowisko wraz z 
bazą prywatnych kwater i pensjonatów, 
zostało założone przez Węgra, Józsefa Szalaiego około 200 lat 
temu. Wzdłuż górskiego potoku, nad którym leży Szczawnica 
rozciąga się przepiękna promenada sprzyjająca spacerom i 
podziwianiu górskich krajobrazów. Podczas wspólnego spaceru 
z Panem Piotrem uczniowie dotarli do pamiątkowej tablicy 
poświęconej wielkiemu człowiekowi, jakim był hrabia János 
Eszterházy, gdzie złożyli kwiaty. 

Bardzo często droga kolonistów biegła wzdłuż promenady, gdyż 
z jednej strony znajdowało się boisko”Orlik”, niezastąpione do 
gry w piłkę nożną, zaś po przeciwnej stronie umiejscowił się 
sklepik z pysznymi goframi, rurkami z bitą śmietaną... Dzieci 
skorzystały również z kompleksu SPA, składającego się z 
basenu, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych, który znajduje 
się w Szczawnicy. Skosztowały wód mineralnych (nie wszyst-
kie smakowały). Bawiły się w przepięknym parku w chowa-
nego, „Starego Niedźwiedzia” i w inne popularne zabawy. Miały 
bardzo dobre zakwaterowanie i przepyszne, domowe, polskie 
posiłki. Słowem wakacje - marzenie! 

Ta wspaniała wakacyjna przygoda mogła zostać zrealizowana 
dzięki wsparciu Ambasady RP w Budapeszcie oraz funduszom 
polonijnym przyznanym na realizację projektu przez polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poza tym Szkoła Polska 
na Węgrzech pokryła część kosztów obciążających rodziców 
uczniów tej szkoły, a także Samorząd Polski z Szentendre oraz 
XVII dzielnicy Budapesztu udzielili wsparcia uczniom szkoły. 
Serdecznie dziękujemy!

 Alina Papiewska - Csapó 

ZAKOŃCZENIE ROKU W SZP
13 czerwca w Domu Kultury Aranytíz w Budapeszcie odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Polskiej na Węgrzech. 
Szkoła ta istnieje jako odrębna instytucja przy Ogólnokrajowym 
Samorządzie Polskim od 2004 roku, a obecnie uczyło się w niej 140 
uczniów w 10 miejscowościach kraju, 9 spośród nich w tym roku zdało 
maturę. W uroczystości uczestniczył Roman Kowalski ambasador RP 
na Węgrzech, który podziękował za pracę dotychczasowej dyrektor 
szkoły Ewie Rónay i złożył gratulacje jej następczyni Annie Lang, a 
także wsparł organizację święta, zapraszając do udziału w nim polski 

dziecięcy chór "Szczygiełki" z Poniatowej. Piastu-
jąca obecnie stanowisko przewodniczącej OSP 
Ewa Rónay, która przez wiele lat była dyrektor 
Szkoły Polskiej, podkreśliła w swoim przemówie-
niu, jak istotne jest wychowywanie młodych poko-
leń dzieci polonijnych, powiedziała, jak ważna, 
odpowiedzialna, ale także twórcza, wesoła i dająca 
wiele satysfakcji jest praca nauczyciela. Nauka 

„cudzych dzieci“ nie jest bowiem według niej 
wyłącznie żmudną i ciężką pracą, ale zapewnia 
także ciągły kontakt z młodzieżą, wspólne odkry-
wanie piękna polskich tradycji i nieustanne rozwi-
janie się. Następnie pani przewodnicząca złożyła 
gratulacje nowej dyrektor Szkoły, pani Annie Lang 
i przekazała jej słowo. Nowa pani dyrektor podzię-
kowała za zaufanie, jakim ją obdarzono i powie-

działa, iż liczy na dalszą owocną współpracę ze wszystkimi oddziałami 
Szkoły Polskiej na Węgrzech.   

Sympatycznym akcentem uroczystości był występ przedszkolaków z 
PSK im. J.Bema, które wraz z rodzicami przybyły, aby pożegnać swoją 
dotychczasową wychowawczynię Annę Lang, która od 1 sierpnia spra-
wowała będzie oficjalnie funkcję dyrektora Szkoły Polskiej na Węgrzech. 
Dzieci wraz z opiekunkami, panią Malgorzatą Juhas i Jolantą Harde-
jewicz-Hardy przygotowały krótki program artystyczny. Następnie 
uczniowie z różnych oddziałów Szkoły Polskiej wyrecytowali w świet-
nym stylu i przepiękną, czystą polszczyzną wiersze znanych i lubianych 
polskich poetów (np. „Okulary“ Juliana Tuwima). Kolejnym punktem 
programu było rozdanie świadectw i przekazanie nagród książko-
wych uczniom Szkoły Polskiej. Na scenę zostały zaproszone wszystkie 
nauczycielki z oddziałów Szkoły Polskiej, którym pani Ewa Modrze-
jewska, przewodnicząca Sekcji ds. Kultury, Młodzieży i Sportu w Ogól-
nokrajowym Samorządzie Polskim wręczyła kwiaty i podziękowała za 
całoroczny trud wychowania najmłodszych pokoleń polonijnych dzieci.  

Podczas pożegnania roku szkolnego Stołeczny Samorząd Polski 
reprezentowała jego przewodnicząca dr Dorota Várnai, obecni byli 
przedstawiciele Ambasady RP, prasy polonijnej, programu radiowego 
i telewizyjnego MTVA, a także licznie przybyli rodzice wraz z małymi, 
mniejszymi i najmniejszymi polonusami. Pani Ewie Rónay dziękujemy 
za wieloletni trud kierowania szkołą, pani Annie Lang życzymy wielu 
sukcesów, a wszystkim dzieciom i nauczycielom życzymy udanych 
wakacji. 

(red. fot. ZN)
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Rozmowa
z Małgorzatą Soboltyński -
wiceprzewodniczącą OSP 

Już od wielu lat jest Pani niezwykle czynną działaczką polonijną – jako 
redaktorka „Quo vadis” – kwartalnika wydawanego przez Stowarzy-
szenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciech oraz Polską 
Parafię Personalną w Budapeszcie, członkini tegoż Stowarzyszenia 
zajmująca się działalnością kulturalną, działaczka samorządowa (16 
lat przewodnicząca SNP w 
XVI dzielnicy Budapesztu). 
Obecnie współtworzy Pani 
również stronę Domu 
Polskiego www.dombuda-
peszt.com, publikuje Pani 
artykuły na stronie Polskiej 
Parafii Personalnej w Buda-
peszcie www.parafiabuda-
peszt.republika.pl oraz np. 
w naszym miesięczniku 

„Polonia Węgierska”. Pani 
wysiłki są doceniane także 
w Polsce – w 2003 roku z 
okazji 25-lecia pontyfikatu 
Jana Pawła II uhonorowana 
została Pani „Pamiątkowym 
Medalem” przez Koło Przy-
jaciół Sztuk Wszelkich z 
Krakowa za propagowanie 
kultury polskiej na Węgrzech oraz szczególnie pielęgnowanie pamięci 
o naszym wielkim rodaku Janie Pawle II, a dwa lata temu otrzymała 
Pani prestiżową Statuetkę Perełki (na zdj. podczas wręczania, fot. B. 
Pál) – nagrodę, którą przyznaje Fundacja Królowej Jadwigi z Krakowa 
za zasługi w działalności rozsławiającej imię św. Jadwigi. Skąd czerpie 
Pani siłę i inspirację do tak wielu wszechstronnych działań? 

Jestem z natury osobą, która lubi działać, organizować różne spotkania, 
wystawy (w Domu Polskim zorganizowałam ich ponad 100, oraz prace 
około 10 artystów węgierskich zaprezentowałam w Krakowie), piel-
grzymki, wycieczki, odczyty. Wszystko to zawdzięczam ludziom, którzy 
stanęli na mojej drodze życiowej. Były to zarówno osoby działające w 
samorządach węgierskich, jak i polskich, osoby duchowne i świeckie. Na 
pewno bez ich pomocy wiele programów nie udałoby się zrealizować. 
Dziękuję im za to. W tym roku mija 18 lat mojej działalności w Polonii, 
a więc jestem już osobą dojrzałą i stateczną. Wiele spraw widzę inaczej 
niż 18 lat temu.

Jakie są priorytety, jako wiceprzewodniczącej OSP, w Pani pracy samo-
rządowej? Które sfery działania Samorządu wydają się Pani najistot-
niejsze? 

Po pierwsze wyjść z naszą działalnością poza mury Samorządu i poka-
zać naszą polską kulturę Węgrom, a przy okazji i turystom zagranicz-
nym. Mimo że jesteśmy liczebnie małą narodowością to potrafimy 
prężnie działać - należy promować Polskę wśród Węgrów. Ponadto 
pokazać, że jesteśmy jednością, z którą na co dzień bywa różnie, ale 
przy okolicznościowych uroczystościach należy tą jedność podkreślać 
i pielęgnować.

Co uznaje Pani za największy sukces w swoich działaniach na rzecz 
Polonii na Węgrzech? 

Moja działalność została zauważona zarówno w kręgach Polonii buda-
peszteńskiej, jak i w kraju, a szczególnie w moim ukochanym mieście 
Krakowie, z czego jestem bardzo dumna.

Jakie główne zagrożenia stoją w dzisiejszych czasach według Pani przed 
węgierską Polonią? 

Jak wszędzie na świecie brak młodych zapaleńców do pracy na rzecz 
naszej polonijnej społeczności. Czasy się zmieniły, panuje wszech-
obecny Internet, młodzi ludzie nie czują potrzeby spotykania się, zawie-
rania przyjaźni, gonią za dobrami materialnymi i nawet życie na tym 
rodzinne cierpi.

Jakie miejsce według Pani w życiu węgierskiej Polonii zajmują Polska 
Parafia Personalna na Węgrzech, Dom Polski oraz Stowarzyszenie Kato-
lików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha? 

Polonia węgierska, jak każda inna polonia, dzieli się na ludzi wierzą-
cych, niewierzących i obojętnych religijnie. W Budapeszcie działa kilka 
organizacji i każdy, kogo interesuje kultura polska i pragnie podtrzy-
mywać tradycje swojego kraju, może znaleźć coś ciekawego dla siebie. 
Ja osobiście po przejściu na emeryturę i śmierci męża, jako że jestem 
osobą wierzącą, znalazłam właśnie w Parafii i Stowarzyszeniu miej-
sce dla swoich amatorskich poczynań. Ale przede wszystkim pracą i 
sercem wspieram działalność Polskiej Parafii Personalnej z jej kolejnymi 

Proboszczami.

Co tworzy według Pani główne fundamenty przyjaźni polsko-
-węgierskie? Na czym polega fenomen naszych wyjątkowych 
wzajemnych relacji? 

Myślę, że tajemnica naszej przyjaźni tkwi w tym, że nigdy nie było 
między naszymi krajami rywalizacji międzynarodowej. Choć nie 
zawsze poczynania jednego z narodów były aprobowane przez 
drugi, to nie było żadnych krwawych konfliktów, które kładłyby 
się cieniem na nasze relacje. I mimo różnic w poglądach zawsze w 
potrzebie udzielaliśmy sobie pomocy. 

Jakie są Pani plany wakacyjne i powakacyjne? Czy pracuje już Pani 
nad jakimś konkretnym projektem?  

Zbieram propozycje programów dla Domu Polskiego na kolejny 
rok, jest ich sporo, będzie więc możliwość wyboru co ciekawszych, 
a jak wiadomo wrzesień, październik są to miesiące, kiedy trzeba 
ustalić program działalności na następny rok. Konkretów nie będę 

zdradzać, na pewno będzie wiele ciekawych imprez, na które serdecznie 
już z góry zapraszam.

Bardzo dziękuje za rozmowę i życzę Pani wiele zapału i cierpliwości w 
pracy polonijnej. 

Interjú Małgorzata Soboltyń-
ski asszonnyal, az Országos 

Lengyel Önkormányzat 
elnökhelyettesével

Már jó pár éve igen aktívan tevékenykedik polóniai körökben: szerkeszti 
a Quo vadis negyedéves kiadványt, amelyet a Magyarországi Lengyel 
Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete ad ki, aktív tagja is ennek a 
kulturális egyesületnek, továbbá önkormányzati tevékenysége szintén 
figyelemre méltó (16 éve tölti be a Budapest XVI. kerületi LNÖ elnöki 
tisztét).  Jelenleg a Lengyel Ház internetes oldalának (www.dombu-
dapeszt.com) egyik készítője, továbbá cikkeket publikál a Lengyel 
Perszonális Plébánia honlapján (www.parafiabudapeszt.republika.pl), 
vagy pl. a mi havilapunkban, a Polonia Węgierska-ban. Erőfeszítéseit 
Lengyelországban is értékelik: 2003-ban II. János Pál pápa főpásztori 
felszentelésének 25. évfordulója alkalmából emlékéremmel tüntette ki 
a krakkói Alkotóművészetek Baráti Köre a lengyel kultúra magyaror-
szági terjesztéséért és különösen nemzetünk nagy szülötte, II. János Pál 
pápa emlékének az ápolásáért, két esztendővel ezelőtt pedig megkapta 
a krakkói Hedvig Királynő Alapítvány rangos Igazgyöngy Díját, amelyet 
azoknak adományoznak, akik érdemeket szereznek Szent Hedvig 
emlékezetének megtartásáért. Honnan meríti a rengeteg erőt és ihle-

-tettséget sokoldalú tevékenységéhez?

Természetemnél fogva ilyen vagyok: szeretek ténykedni, különböző 
találkozókat, kiállításokat, zarándoklatokat, kirándulásokat, felolva-
sásokat szervezni (a Lengyel Házban száznál is több kiállítást szerveztem, 
illetve kb. 10 magyar alkotóművésznek szereztem krakkói kiállítási lehe-
tőséget). Mindezt azoknak az embereknek köszönhetem, akik segítettek 
az életutamon. Egyaránt voltak köztük magyar és lengyel önkormány-
zati tagok, egyházi és világi személyek. A támogatásuk nélkül bizonyára 
sok programot nem sikerült volna megszerveznem. Köszönöm ezt nekik. 
Idén lesz 18 éve, hogy megkezdtem a ténykedésemet a polóniában, tehát 
érett és megállapodott személyiség vagyok. Sok mindent másképp látok 
már, mint 18 évvel ezelőtt.

WYWIAD
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Hova helyezi a hangsúlyokat az önkormányzati 
munkájában, amit az OLÖ elnökhelyetteseként végez? Az 
Önkormányzat működésének mely területeit tartja a lega-
lapvetőbbeknek?

Először is ki kell lépnünk az önkormányzat falain kívülre, 
meg kell mutatnunk a kultúránkat a magyaroknak, és alka-
lomadtán a külföldi turistáknak is. Annak ellenére, hogy 
létszámunkat tekintve kicsiny nemzetiség vagyunk, rugal-
masan tudjuk kezelni a feladatainkat. Népszerűsítenünk 
kell Lengyelországot a magyar földön. Ezenkívül meg 
kell mutatnunk, hogy egységesek vagyunk, ami ugyan 
a hétköznapokon különféle módokon, többé-kevésbé 
nyilvánul meg, de különösen az ünnepi alkalmakkor szük-
séges ezt az egységet hangsúlyozni és ápolni. 

Mit tart a magyarországi polónia javára végzett munkája 
legnagyobb sikerének? 

A tevékenységemre egyaránt felfigyeltek a budapesti poló-
niai körökben, az egész országban, sőt még a szívemhez 
oly közel álló Krakkóban is, amire nagyon büszke vagyok.

Meglátása szerint milyen fő kihívások jelentenek veszélyt 
a mai időkben a magyarországi lengyel közösség számára? 

Ahogy a világ minden részén, itt is hiányt szenvedünk a 
tettvágytól égő fiatalokban, akik ténykedni szeretnének 
a polónia javára. Megváltoztak a körülmények, mindent 
ural a mindenhol jelenlévő internet. Az ifjabbak nem 
érzik szükségét a rendszeres találkozásoknak, barátságok 
kötésének; hajszolják az anyagi jólétet, aminek még a 
családi élet is kárát látja. 

Mit gondol, milyen szerepet tölt be a magyarországi lengyel 
közösség életében a Lengyel Perszonális Plébánia, a Lengyel 
Ház, illetve a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent 
Adalbert Egyesülete?

A magyar polónia – minden más lengyel diaszpórához 
hasonlóan – hívő, nem hívő és vallásilag közömbös 
emberekre oszlik. Budapesten több szervezet is működik, 
és mindenki, akit érdekel a lengyel kultúra, aki igyek-
szik megtartani saját hazája hagyományait, találhat a 
maga számára valami érdekességet. Én személy szerint a 
nyugdíjazásom után és a férjem halálát követően – hívő 
emberként – a plébánián és az egyesületben találtam 
meg a helyemet. A legjobban azonban a Lengyel Perszo-
nális Plébániát és mindenkori plébánosait támogatom a 
munkámmal és a szívemmel.

Miként vélekedik, milyen alapjai vannak a lengyel-magyar 
barátságnak? Mi eredményezi kivételes, kölcsönös kapcso-
lataink tündöklését?

Úgy vélem, a barátságunk titka abban rejlik, hogy nemze-
teink között soha nem ütötte fel a fejét az egymás közti 
versengés. Habár az egyik nemzet viselt dolgait nem 
mindig tolerálta a másik, mégis, ezek az esetek sohasem 
eredményeztek véres konfliktusokat, amelyek árnyat vethet-
nének jelenlegi viszonyainkra. És a nézetkülönbségek elle-
nére – amikor szükség volt rá – mindig egymás segítségére 
siettünk.

Milyen tervei vannak a szünidőre és az azt követő időszak-
-ra? Jelenleg dolgozik-e valamilyen konkrét projekten?

Gyűjtöm a következő évi programlehetőségeket a Lengyel 
Ház számára. Sok van belőlük, így lehetőség lesz minél 
érdekesebbeket válogatni közülük, és mint köztudott, a 
szeptember-októberi időszakban kell összeállítani a követ-
kező évi munkatervet. Részletekbe most nem bocsátkoznék, 
de bizonyára sok érdekes rendezvény lesz, amelyekre már 
előzetesen is szeretettel hívok mindenkit.

Köszönöm a beszélgetést. Sok ihletet és kitartást kívánok  
polóniai munkájához.

Europejski projekt Stowarzyszenia 
św. Wojciecha Grundtvig „Uczenie się 

przez całe życie” 
W terminie od 4 do 7 lipca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Katolików Polskich 
na Węgrzech p.w. św. Wojciecha wzięli udział w Przemyślu w ostatniej mobilności w 
ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” – MITEK, czyli Migra-
cje Integracja Tożsamość Europejska Kultura. Celem spotkania było posumowanie 
projektu, omówienie sprawozdania końcowego z uwzględnieniem wymagań Agencji 
Narodowych w krajach partnerów, dokonanie analizy wskaźników osiągniętych 

w wyniku reali-
zacji programu 
oraz weryfika-
cja efektów w 
stosunku do 
założeń. 

W dniu 6 lipca 
n a  Z a m k u 
Kazimierzow-
skim odbyła 
się konferen-
cja wieńcząca 

dwuletnią współpracę organizacji polonijnych z całej Europy. Pan Minister prof. 
UW dr hab. Jacek Czaputowicz z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wygłosił wykład n/t perspektyw 
współpracy MSZ z Polakami w Europie. Przedstawicie 7 organizacji partnerskich 
programu zaprezentowali efekty i rezultaty swoich organizacji. Natomiast pan 
Michał Łużak z warszawskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawił stra-
tegiczny program Erasmus + Edukacja dorosłych, będący kontynuacją programu 
Grundtvig. Ekspert z polskiej Agencji Narodowej omówił również EPALE, czyli 
bezpłatną i ogólnodostępną elektroniczną platformę na rzecz uczenia się doro-
słych w Europie. Korzystanie z platformy umożliwia stworzenie interaktywnej 
społeczności w sektorze edukacji dorosłych oraz dostęp do aktualnych informacji 
konkursowych.

Projekt MITEK oraz równolegle przebiegający z nim drugi, zrzeszający 9 innych 
organizacji polonijnych program EDI, były jednymi z większych przedsięwzięć 
wspieranych przez Komisję Europejską, ponadto były to dwa jedyne projekty, 
których językiem roboczym był język polski.

Ze strony węgierskiej rolę agencji narodowej speł-
nia Tempus Közalapítvány. Co roku na stronie 
internetowej fundacji ogłaszane są zaproszenia do 
składania wniosków o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Organizacje polonijne jeszcze w bardzo 
małym stopniu wykorzystują te możliwości, a 
szkoda, gdyż programy „Europa dla Obywateli” 
są właśnie skierowane na kontakty miast partner-
skich, a prężna działalność samorządów polskich 
na Węgrzech w tej kwestii jest powszechnie znana.

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu jako gospo-
darz spotkania zatroszczyło się również o nasz udział w obchodach święta „Nocy 
Kupały” organizowanego przez mniejszość ukraińską, zwiedzanie pałacu w Krasi-
czynie oraz o wizytę w Arłamowie, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego na 
początku 1982 r. internowany był między innymi przewodniczący „Solidarności” 
Lech Wałęsa.

Nasz projekt dobiegł 
końca, ale pozostało 
wiele, wiele miłych 
wspomnień i planów 
na dalszą współpracę. 
A członkowie Przemy-
skiego Towarzystwa 
Muzycznego już we 
wrześniu br. okolicz-
nościowym koncer-
tem uświetnią XXI. 
Dni Polskiej Kultury 
Chrześcijańskiej.

Katarzyna Takácsné 
Kalińska
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Lipcowe radości 
i smutki 

Wielkie szczęście spaceruje zazwyczaj 
pod rękę z wielkim nieszczęściem. 
Doświadczyła tego na własnej skórze 
królowa węgierska Izabella Jagiellonka. 
Lipiec 1540 roku był dla niej wyjątkowy. 
7 lipca w Budzie przyszedł na świat jej 
pierworodny, i jak się miało wkrótce 
okazać, jedyny syn – przyszły król 
Węgier, Jan II Zygmunt Zápolya. Imię 
otrzymał, jak tradycja każe, po ojcu i po 
dziadku – ojcem jego był Jan Zápolya, 
król Węgier, wielki nieprzyjaciel Habs-
burgów, który przeczuwał, jakie zagro-
żenie ród ów może stanowić dla Europy, 
a dziadkiem nikt inny, tylko polski 
władca Zygmunta Stary. Kontakty 
między dynastiami polskich Jagiellonów 
i węgierskich Zápolyich były niezwy-
kle bliskie, pierwszą żoną Zygmunta 

Starego była Barbara Zápolya - rodzona siostra Jan Zápolyi (zmarła już 
trzy lata po ślubie, ustępując miejsca u boku Zygmunta Starego Bonie 
Sforzy). Zygmunt Stary, przedostatni władca z rodu Jagiellonów na 
polskim tronie, miał najwidoczniej dobre mniemanie o rodzie Zápoly-

ich, bo wydał swoją córkę, właśnie Izabellę Jagiellonkę, za 
brata swojej zmarłej żony, starszego od Izabelli o, bagatela, 
32 lata. Ożenek ten nie był mu pomimo wszystko do końca 
w smak, ponieważ nie chciał drażnić Habsburgów, nato-
miast Jan Zápolya pragnął jednak zacieśnienia stosunków 
polsko-węgierskich i małżeństwo to pozwalało ów sojusz 
pogłębić. Ale zapewne nie o tym myślała świeżo upieczona 
matka, trzymając w rękach małego Jasia w owe upalne 
lipcowe dni. Prawdopodobnie, jak każda matka, plano-
wała już dla niego przyszłość – musi nauczyć się obcych 
języków, powinien być otwartym, tolerancyjnym czło-
wiekiem… Dumny ojciec – Jan Zápolya - miał pewnie co 
do małego Jasia podobne plany, nie dane mu było jednak 
długo cieszyć się z upragnionego ojcostwa – niespełna dwa 
tygodnie później, 22 lipca, opuścił ziemski padół. Izabella 
została więc w połowie lipca, mówiąc kolokwialnie, na 
lodzie – z dwutygodniowym niemowlęciem, z niepewną 
przyszłością, bez męża u boku. Nie na darmo płynęła w 
niej jednak silna krew Jagiellonów i gorąca krew włoskich 
Sforzów. Pomimo trudnych początków wychowała syna, 
z którego mogła być dumna - Jan II Zygmunt Zápo-

Izabella Jagiellonka

Makaron 
z krewetkami

Składniki:
• Makaron Tagliatelle – 500g
• Krewetki królewskie (rozmiar
 32/40 
lub większe) – 500 g
• 6 ząbków czosnku
• Natka pietruszki
• Masło klarowane
• Oliwa z oliwek o smaku trufli

1. Makaron gotujemy al dente.

2. Drobno pokrojony czosnek dodajemy do 
rozgrzanego masła klarowanego z dodatkiem 
oliwy i krótko smażymy.

3. Krewetki (najczęściej mrożone) umieszczamy 
na sitku i płuczemy gorącą wodą.

4. Po odcedzeniu makaronu, wrzucamy krewetki 
na patelnię do oliwy i czosnku i smażymy z 
każdej strony po około 1,5 min.

5. Wyjmujemy krewetki.

6. Makaron mieszamy z oliwą i czosnkiem z 
patelni. Dodajemy posiekaną natkę, mieszamy 
i przekładamy na talerz.

7. Całość dekorujemy kilkoma krewetkami na 
porcję.

8. Podajemy od razu po przygotowaniu. Najlepiej 
z białym schłodzonym winem.

Sugestia: bogatsza wersja przewiduje doda-
tek razem z natką krótko smażonych krewetek 
koktajlowych (tak samo, jak krewetki królew-
skie)

Smacznego !!!
Zapraszam do polubienia strony 

www.facebook.com/wujekjarekgotuje,
 gdzie znajdziecie ten przepis
 i inne ciekawostki kulinarne.

Szélesmetélt királyrákkal
Összetevők:

• 500 g tagliatelle szélesmetélt

• királyrák (32/40 méretűek vagy nagyob-
bak) – 500 g

• 6 gerezd fokhagyma

• 1 csokor petrezselyem

• tisztított vaj

• szarvasgomba ízű olívaolaj

1. A szélesmetéltet al dente megfőzzük.

2. Az apróra vágott fokhagymát a felhevített 
tisztított vajba tesszük egy kevéske olívaolaj-
jal, és rövid ideig pirítjuk.

3. A királyrákot (általában fagyasztott álla-
potban) szűrőbe tesszük, és forró vízzel 
leöblítjük.

4. A szélesmetéltet leszűrjük, majd a serpe-

nyőbe, az olívaolajas tisztított vajba dobjuk 
a rákokat, és mindkét oldalukat kb. másfél 
percig pirítjuk.

5. Kivesszük a rákokat.

6. A szélesmetéltet elkeverjük a serpenyőben 
maradt fokhagymás zsiradékkal. Hozzáadjuk 
a felaprított petrezselymet, összekeverjük, és 
tányérra tesszük.

7. Az egészet adagonként néhány rákkal 
díszítjük.

8. Az elkészítést követően azonnal tálaljuk. 
Behűtött fehér borral a legjobb.

Javaslat: gazdagabb változat készíthető, ha 
a petrezselyemmel együtt – a királyrákhoz 
hasonlóan röviden átsütött – koktélrákot is 
adunk hozzá.

Jó étvágyat!!!

Látogassanak el a www.facebook.com/
wujekjarekgotuje oldalra, ahol megta-
lálhatják ezt a receptet és más kulináris 

érdekességeket
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REFLEKSJE

MEDAL 
KS. W. Danka
Stowarzyszenie Katolików Polskich na 
Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polska 
Parafia Personalna informują, że 
podczas obchodów XXI Dni Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej w dniu 20 
września br. zostaną przyznane odzna-
czenia ks. Wincentego Danka. Są one 
przyznawane Polakom i Węgrom, 
którzy żyją i pracują w duchu tradycji 
życia religijnego polskich katolików na 
Węgrzech, wspomagają pracę, starania 
Stowarzyszenia św. Wojciecha i Polskiej 
Parafii Personalnej, prowadzą wybitną 
działalność twórczą w dziedzinie chrze-
ścijańskiej kultury Polaków na Węgrzech.

Kandydatów do odznaczenia może 
zaproponować cywilna, polska orga-
nizacja na Węgrzech, Polska Parafia 
Personalna albo przynajmniej pięciu 
członków Stowarzyszenia św. Wojciecha, 
posiadających prawo do głosowania. W 
bieżącym roku obchodzimy 25-lecie 
objęcie przez księży Towarzystwa Chry-
stusowego dla Polonii Zagranicznej 
duszpasterstwa w Kościele Polskim w 
Budapeszcie. Propozycję z odpowied-
nim uzasadnieniem należy przesłać do 
dnia 31-go sierpnia 2015 r. na adres 
siedziby Stowarzyszenia św. Wojciecha, 
pocztą tradycyjną: 1103. Budapeszt, 
Óhegy u.11. lub poczta elektroniczną: 
adalbert@dombudapeszt.com

O przyznaniu odznaczenia decyduje 
Zarząd Stowarzyszenia św. Wojciecha 
oraz proboszcz Polskiej Personalnej 
Parafii poprzez głosowanie.Z poważa-
niem

Zdzisława Molnárné Sagun

lya, według świadectw mu współczesnych, władał doskonale ośmioma 
językami i zasłynął jako jeden z najbardziej tolerancyjnych władców w 
historii Węgier. Zmarł bezpotomnie w wieku zaledwie 31 lat, a wraz z 
jego śmiercią wymarł ród Zápolyich. Szczęście i nieszczęście chodzą 
ramię w ramię. 

 Agnieszka Janiec-Nyitrai

Júliusi örömök és 
bánatok

A komoly szerencse általában karöltve jár a balsorssal. Saját bőrén 
tapasztalhatta ezt meg a magyar királyné, Jagelló Izabella. 1540 
júliusa kivételesen emlékezetes maradt számára. Július 7-én, 
Budán látta meg a napvilágot elsőszülött – és amint rövidesen 
kiderült, egyetlen – fia, Magyarország leendő királya, II. Zápo-
lya János Zsigmond. Nevét – a hagyománynak megfelelően – apja 
és nagyapja után kapta. Apja Zápolya János magyar király volt, 
nagyapja pedig senki más, mint Öreg Zsigmond lengyel uralkodó. 
A lengyel Jagellók és a magyar Zápolyák dinasztikus kapcsola-
tai rendkívül szorosak voltak: Öreg Zsigmond első feleségeként 
Zápolya János lánytestvérét, Barbarát vette el (aki a házasságkötést 
követően három évvel meghalt, és átadta a helyét Bona Sforza 
hercegnőnek a lengyel király oldalán). Öreg Zsigmond a lengyel 
trónon (a Jagelló-ház utolsó előtti uralkodójaként) láthatóan jó véle-
ményt táplálhatott magában a Zápolya családról, mert lányát, Jagelló 
Izabellát feleségül adta saját elhalt asszonya testvéréhez, aki csekélyke 
32 évvel volt idősebb Izabellánál. E házasság mégsem maradt mindvégig 
Öreg Zsigmond kedvére való, mert nem akarta hergelni a Habsburgo-

kat. Zápolya János ellenben a lengyel-magyar kapcsolatok mind szoro-
sabbá tételére törekedett, e házasság pedig lehetővé tette a szövetség 
elmélyítését. Az újdonsült anya – kezében tartva a kis Jánoskát azokon 
a forró júliusi napokon – biztosan nem arról álmodozott, ami aztán 
bekövetkezett. Más anyákhoz hasonlóan valószínűleg már ő is tervezte 

számára a jövőt: nyelveket kell tanulnia, 
nyitott, toleráns emberré kell válnia… 
A büszke apa, Zápolya János bizonyára 
hasonló terveket szövögetett magában 
a kis Jánoskáról, mégsem adatott meg 
neki hosszan élvezni az áhított apaságot. 
Még két hét sem telt el, amikor július 
22-én el kellett hagynia a földi árnyék-

-világot. Izabella tehát július második 
felében – képletesen szólva – a jégen 
találta magát egy kéthetes csecsemővel, 
a bizonytalan jövővel és az őt támogató 
férje hiányával. Nemhiába csörgedezett 
azonban az ereiben ősei – a Jagellók és 
az olasz Sforzák – forró vére. E nehéz 
kezdet ellenére felnevelte a fiát, akire 
aztán büszke is lehetett: II. Zápolya 
János Zsigmond a korabeli beszámo-
lók szerint kiválóan beszélt 8 nyelven, 
és Magyarország történelmének egyik 

legtoleránsabb uralkodójaként vált 
híressé. Utódok nélkül, alig 31 évesen 

halt meg, és halálával a Zápolyák vérvonala is megszakadt. Szerencse 
és szerencsétlenség kéz a kézben járnak.

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Jan II Zygmunt Zápolya

A Szent Adalbert Egyesület részvétele az „Egész életen 
át való tanulás” uniós Grundtvig programjában

Idén július 4-7 között a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete képviselői  
Przemyślben a Grundtvig „MITEK” (Migráció, Integráció, Tożsamość=identitás, Európai, Kultúra) 
program keretén belül az utolsó összejövetelen vettek részt. A találkozó a projekt összegzését és – a 
partner országok Nemzeti Ügynökségeinek elvárásait figyelembe véve – a zárónyilatkozat megszövege-
zését, továbbá a program megvalósítása során vizsgált indikátorok elemzését, a kiinduló feltevésekhez 
képest elért eredmények kiértékelését célozta. A különböző európai polóniai szervezetek között zajló 
kétéves együttműködést a július 6-án a Karzimierzowski Várban megrendezett konferencia tetőzte 
be. Dr. hab. Jacek Czaputowicz, a LK Külügyminisztérium polóniával és a határon túli lengyelekkel 
való együttműködéséért felelős főosztályának munkatársa előadást tartott a Külügymimisztérium és 
az európai polónia közötti együttműködés kilátásairól. A partneri programban résztvevő 7 alakulat 
képviselői felvázolták saját szervezetük sikereit és eredményeit.  Michał Łużak úr, a varsói Oktatási 
Rendszer Fejlesztési Alapítvány munkatársa bemutatta az Erasmus+ felnőtt oktatási programot, amely a 
Grundtvig program folytatása lesz. A Nemzeti Ügynökség szakértője az EPALE-t is bemutatta, vagyis a 
mindenki által elérhető, ingyenes európai felnőttoktatási elektronikus platformot, melynek a használata 
lehetővé teszi egy interaktív közösség létrehozását a felnőttoktatási szektorban és hozzáférést biztosít az 
aktuális pályázati információkhoz. 

A MITEK projekt illetve a vele párhuzamosan futó EDI projekt – amely 9 másik polóniai szervezetet 
fogott össze – egyike volt a nagyobb projekteknek, a melyeket támogatott az Európai Bizottság, és az 
összes projekt közül csupán e kettőnek volt a lengyel a munkanyelve. Magyar részről a Tempus Közala-
pítvány tölti be a nemzeti ügynökség szerepét. Az alapítvány honlapja minden évben kiegészítő uniós 
támogatásokkal kapcsolatos pályázati felhívásokat tesz közzé  és az erre vonatkozó kérelmek beadására 
ösztönöz. A polóniai szervezetek idáig még igen csekély mértékben használták ki ezeket a lehetőségeket, 
ami sajnálatos, mert az „Állampolgárok Európája” program kifejezetten a partneri városok kapcsolattar-
tását hivatott segíteni, és e téren a lengyel önkormányzatok hatékony működése országszerte ismeretes.

A Przsemyśl-i Zenei Társaság a találkozó házigazdájának szerepében gondoskodott az ukrán nemzetiség 
által szervezett nyári napfordulós „Nocy Kupały” ünnepségen való  részvételünk biztosításáról, továbbá 
jóvoltukból meglátogathattuk a Krasiczyn-i kastályt, illetve kirándulhattunk Arłamowba, ahová az 
1982-es év eleji rendkívüli állapot bevezetését követően internálták többek között a Szolidaritás vezetőjét, 
Lech Wałesát is.

A projektünk véget ért, hátrahagyva sok-sok kedves emléket – és terveket a további együttműködésre. A 
Przsemyśl-i Zenei Társaság tagjai pedig már idén szeptemberben ünnepi koncertet fognak adni a XXI. 
Lengyel Keresztény Kultúra Napjai alatt, ezzel is növelve a rendezvénysorozat fényét.

Katarzyna Takácsné Kalińska
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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 2015 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) 2015. 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

Szkoła Polska na Węgrzech Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 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 4318413     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.pl     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 1 413 8208      budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

Instytut Polski w Budapeszcie Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.

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

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: http://www.mediaklikk.hu/musor/lengyel-nemzetisegi-musor/

Redakcja Polska „Magyar Rádió” zRt. 1800 Budapest, Brody S. u. 3-5.

Polonijna strona internetowa: www.polonia.hu

ELŐFIZETÉS -CSAK 250 FORINT EGY SZÁMRA !!!
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KALEJDOSKOP ŻYCIA POLONIJNEGO 
NA WĘGRZECH

KONFERENCJA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY MIĘDZY MIASTAMI PARTNERSKIMI
W SIEDZIBIE OSP

PRZYBYŁYCH WITAJĄ PRZEWODNICZĄCA OSP EWA RÓNAY 
I WICEPRZEWODZNICZĄCY ZSOLT BÁTORI

ZAWODY DRUŻYN POSZCZEGÓLNYCH AMBASAD -
POLSKA REPREZENTACJA NA CZELE Z AMBASADOREM R. KOWALSKIM
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KALEJDOSKOP ŻYCIA POLONIJNEGO 
NA WĘGRZECH

ZAKOŃCZENIE ROKU W SZKOLE POLSKIEJ, AMBASADOR ROMAN KOWALSKI
ŻEGNA DOTYCHCZASOWĄ DYREKTOR E. RÓNAY I WITA NOWĄ DYREKTOR A. LANG

ROZDANIE ŚWIADECT I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZNIOM SZKOŁY POLSKIEJ

PRZYJAŹŃ POLSKO-WĘGIERSKA CZĘŚCIĄ WĘGIERSKIEGO DZIEDZICTWA -
UROCZYSTOŚĆ W WĘGIERSKIEJ AKADEMII NAUK


