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Posiedzenie Ogólnokrajowego 
Samorządu Polskiego

Üllésezett  
az Országos Lengyel Önkormányzat

2 września w Budapeszcie,  
w budynku przy Állomás utca 10 
na walnym posiedzeniu zebrał się 
Ogólnokrajowy Samorząd Polski. 
Obecnych było 9 radnych.  

Podczas obrad p.o. przewodniczą-
cej Samorządu Małgorzata 
Soboltynski przedstawiła spra-
wozdanie z działalności Samo-
rządu za ostatni okres  
– tj. od maja 2018 roku. 

W tym czasie Samorząd zorgani-
zował (lub z lokalnymi instytu-
cjami samorządowymi 
współorganizował) i sprawnie 
przeprowadził uroczystości Dnia 
Polonii (23 czerwca), Odpustu  
w Derenku (29 lipca) i uroczystości 
w Balatonboglár (31 sierpnia) 
upamiętniające wybuch II wojny 
światowej i wsparcie udzielone 
wtedy przez Węgrów polskim 
uchodźcom oraz wziął udział  
w uroczystości składania wieńców 
na cmentarzu Farkasréti  
w Budapeszcie (1 września).

Na nadzwyczajnym posiedzeniu 
30 czerwca przyjęto bilans 
finansowy za rok 2017. 

Uzupełnione zostały braki 
kadrowe w Urzędzie Samorządu 
Ogólnokrajowego.  

Podczas posiedzenia zebrani radni 
zadecydowali o obsadzeniu 
pozycji przewodniczącego 
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech. 

Ze względu na fakt, że po wybo-
rach parlamentarnych 2018 roku  
i – związanej z wyborem  
na stanowisko rzecznika narodo-
wości polskiej – rezygnacji  
z mandatu radnego i stanowiska 
przewodniczącej OSP dotychcza-

sowej przewodniczącej  
dr Rónayné Słabej Ewy oraz,  
że na majowym, walnym posie-
dzeniu Samorządu pomimo 
przeprowadzenia 4 tur głosowa-
nia nie udało się wyłonić osoby 
nowego przewodniczącego radni 
zadecydowali wówczas o powie-
rzeniu tej funkcji tymczasowo 
Małgorzacie Soboltyński i przenie-
sienie głosowania na wrzesień 
2018 roku.

Na walnym posiedzeniu  
z 2 września OSP w tajnym 
głosowaniu na stanowisko 
przewodniczącego Samorządu 
Ogólnokrajowego został wybrany 
Zsolt Bátori, a jego zastępcami 
zostały Jadwiga Floriańska  
i Małgorzata Soboltynski.  

Po zakończeniu głosowania  
i odtajnieniu obrad kierownik 
urzędu Samorządu dr Tupcsia Éva 
przedstawiła aktualny stan prac 
związanych z kontrolami  
w instytucjach Samorządu, 
postępem prac administracyjnych 
oraz tych związanych z zamówie-
niami publicznymi dotyczącymi 
remontu budynku w Balatonbo-
glár i adaptacją poddasza 
budynku przy Állomás utca 10  
w Budapeszcie.

Ostatni punkt obrad walnego 
posiedzenia dotyczył działalności 
Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej  
na Węgrzech. Samorząd jednogło-
śnie przyjął uchwałę o poszerze-
nie oddziałów szkoły o klasę  
w Szolnok i wysłuchał sprawozda-
nia dyrektor szkoły – Anny Lang 
– z działalności placówki. 

Stale wzrasta liczba uczniów OSP 
(2015 – 142 uczniów, 2017 – 162, 
w tym roku szkolnym ponad 180), 
szkoła stworzyła własną bibliotekę 
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i przy dużym wsparciu finanso-
wym instytucji polskich i węgier-
skich zakupiła wiele książek 
(literatury pięknej, dziecięcej  
i podręczników) stąd wynika coraz 
ważniejsza i pilnie wymagająca 
rozwiązania kwestia powiększenia 
przestrzeni lokalowej przeznaczo-
nej dla szkoły. Otwierając się  
na potrzeby społeczności 
uczniowskiej OSP wprowadziła 
naukę języka polskiego  
na różnych poziomach  
– dla mówiących po polsku  
na poziomie języka ojczystego, 
dla uczniów mówiących słabo,  
lub wcale, jako języka obcego.
Szkoła – działając jako Lokalny 
Ośrodek Metodyczny – przynaj-
mniej dwa razy do roku prowadzi 
kursy metodyczne dla nauczycieli, 
na które przyjeżdżają również 
nauczyciele polonijni z krajów 
sąsiadujących z Węgrami. 
Sprawnie rozwija się system 
promocji szkoły – własna strona 
internetowa, wydawnictwa, stale 
odświeżana strona na facebooku.
Przez cały zeszły rok szkolny 
uczniowie brali udział w wielu 
imprezach pozalekcyjnych  
– szkoła organizowała własne 
warsztaty (o Piłsudskim, Skłodow-
skiej czy chemiczne), brała udział 
w naukowych wyjazdach  
do Polski (do szkoły partnerskiej 
– Szkoła Podstawowa nr 68  
im. II Tysiąclecia Wrocławia)  
czy w programach Erasmus+.

(red.)

Szeptember 2-án Budapesten  
az Állomás utca 10. alatti székház-
ban ülésezett az Országos Lengyel 
Önkormányzat. 9 képviselő volt 
jelen. 

Az ülés alatt Małgorzata 
Soboltynski mb. elnök beszámo-
lót tartott az előző közgyűlés óta 
eltelt időszakról – 2018. májusától. 

Ez idő alatt az Önkormányzat 
(vagy a helyi önkormányzati 
intézményekkel közösen) megren-
dezte a Polónia Napot (június 23.), 

a Derenki Búcsút (július 29.)  
és a balatonboglári megemléke-
zést (augusztus 31.) – amelyen 
megemlékeztek a II. világháború 
kitöréséről és a lengyel menekül-
tek magyarok általi megsegítésé-
ről. Szeptember 1-én 
koszorúzásos megemlékezésen 
vettek részt a Farkasréti temető-
ben. 

A június 30-i rendkívüli közgyűlé-
sen elfogadták a 2017. év 
zárszámadását. 

Az Országos Lengyel Önkormány-
zat Hivatalában betöltötték  
az eddig üresen álló tisztségeket.
 
Az ülés folyamán döntöttek  
az Országos Lengyel Önkormány-
zat elnökének személyéről is.

A 2018-as parlamenti választások 
folyamán a nemzetiségi szószólói 
tisztség betöltése miatt az addigi 
elnöknek, dr. Rónayné Słaba 
Ewának összeférhetetlenségi okok 
miatt le kellett mondania  
a képviselői és az OLÖ elnöki 
pozícióról, továbbá a májusi 
közgyűlésen 4 körös szavazás 
után sem tudtak elnököt válasz-
tani, ezért ezt a pozíciót ideiglene-
sen Małgorzata Soboltynski 
töltötte be, valamint akkor arról is 
határoztak, hogy az elnökválasz-
tást a szeptemberi közgyűlésre 
halasztják. 

A szeptember 2-i közgyűlésen 
titkos szavazással választották 
meg Bátori Zsolt elnököt,  
az elnökhelyettesek pedig 
Jadwiga Floriańska és Małgorzata 
Soboltynski lettek. 

A szavazás lezajlása és a zárt ülés 
feloldása után dr. Tupcsia Éva 
hivatalvezető ismertette  
az aktuálisan – az intézményeknél 
– zajló ellenőrzéseket is  
és tájékoztatta a jelenlévőket 
azokról az aktuális adminisztrációs 
munkákról, amelyek a balaton-
boglári ingatlan felújításával  
és a Budapest Állomás utca 10. 

alatti épület tetőterének átalakítá-
sával kapcsolatosak. 

Az közgyűlés utolsó napirendi 
pontja a Lengyel Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola tevékenységé-
ről szólt, az erről szóló beszámolót 
Lang Anna igazgató asszony 
tartotta. 

Az LNNI tanulónak létszáma 
fokozatosan emelkedik (2015-ben 
142, 2017-ben 162 ebben  
a tanévben pedig több, mint 180 
tanuló volt). Az iskola kialakított 
egy saját könyvtárat, amelybe  
a lengyel és magyar intézmények 
anyagi segítségével szépirodalmi, 
gyerekirodalmi- és tankönyveket 
vásároltak. Mindebből következik, 
hogy nagy szükség lenne az iskola 
területének megnövelésére.  
A tanulói igényekhez igazítottan 
több szinten tanítják a lengyel 
nyelvet – a lengyelül beszélőknek 
anyanyelvi, a gyengébben vagy 
lengyelül nem beszélőknek 
idegen nyelvi szinten. Az iskola – 
mint helyi módszertani központ 
– évente legalább két alkalommal 
továbbképzéseket tart tanárok-
nak, akik közül többen is  
a szomszédos országokból 
érkeznek. Az iskola népszerűsítése 
több csatornán keresztül műkö-
dik: az intézmény saját honlappal, 
folyamatosan frissülő facebook 
oldallal rendelkezik és népszerű-
sítő prospektusa is van.  
Az év folyamán a tanulók számos 
tanórákon kívüli rendezvényeken 
voltak jelen – az iskola műhelyfog-
lalkozásokat (Piłsudskiról, 
Skłodowskáról vagy vegyészeti 
témában) vezetett, a tanulók 
tanulmányi utakon vettek részt  
– a 68. sz. II évezredes Wrocław 
Általános Iskolában, amely  
az LNNI testvérintézménye. Ezen 
kívül a tanulók részt vettek  
z Erasmus + programjaiban is.
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79 rocznica wybuchu  
II wojny światowej

1 września, w 79 rocznicę wybu-
chu w Polsce II wojny światowej, 
na cmentarzu Farkasrét w Buda-
peszcie, przy grobach wybitnych 
przyjaciół Polski i Polaków  
z tamtych lat – dr Józsefa Antalla 
(seniora) i płk Zoltána Báló, PSK 
im. J. Bema na Węgrzech zorgani-
zowało uroczystość składania 
wieńców. 

Udział wzięli w niej przedstawi-
ciele dyplomacji z wiceambasador 
RP na Węgrzech Małgorzatą 
Radwan-Vass,  attaché obronności 
płk Tomaszem Trzcińskim  
i oficerem łącznikowym polskiej 
policji w Ambasadzie RP  
w Budapeszcie podinspektorem  
Bogusławem Kołdysem, dyrektor 
Instytutu Polskiego Joanną 
Urbańską i  attaché prasowym 
Marcinem Bobińskim. Wicepre-
miera RW Zsolta Semjéna repre-
zentował jego doradca Zoltán 
Csallóközi. 

Obecna była rzecznik narodowo-
ści polskiej w ZN Węgier  
dr Rónayné Słaba Ewa, członek 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej 
przy Marszałku Senatu RP  
dr Csúcs Lászlóné Halina, organi-
zacje polonijne z Budapesztu  
i Érdu, samorządy narodowości 
polskiej z p.o. przewodniczącą 
OSP Małgorzatą Soboltynski, 
instytucje polonijne: POKO,  
i Szkoła Polska na Węgrzech  
oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny 
przy Ambasadzie RP. Tradycyjnie 
obecni byli członkowie rodziny  
dr Józsefa Antalla (seniora)  
i płk Zoltána Baló. Modlitwę 
wygłosił ks. Maciej Józefowicz,  
a uroczystości podniosłego 
charakteru nadawała obecność 
asysty honorowej wojska węgier-
skiego i Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej  
im. Wysockiego, zaś funkcję 
gospodyni spotkania tradycyjnie 
pełniła prezes Polskiego Stowa-

rzyszenia Kulturalnego  
im. J. Bema Korinna Wesolowski. 
Postanowiono, że w przyszłym 
roku uroczystości wspomnie-
niowe oprócz grobów Józsefa 
Antalla i płk Zoltána Baló odbędą 
się też przy grobie płk Lóránta 
Utassy. 

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu 
agresja niemiecka na Polskę 
zapoczątkowała II wojnę świa-
tową. Nad ranem 1 września 1939 
roku wojska Rzeszy Niemieckiej 
przekroczyły granicę polsko-
-niemiecką. Choć w trakcie wojny 
obronnej Polski 1939 roku, Wojsko 
Polskie musiało uznać przewagę 
najeźdźcy, to przegrana walka 
była jedynie początkiem zaanga-
żowania w działania wojenne 
żołnierzy polskich na frontach  
II wojny światowej. 

„Węgrzy 79 lat temu otworzyli 
przed Polakami nie tylko granice, 
ale przede wszystkim serca, dzięki 
czemu mogli się tu czuć jak  
w swojej drugiej ojczyźnie. Nigdy 
nie zapomnijmy o tym! Pamię-
tajmy też o tych bezimiennych 
zwykłych ludziach, którzy  
w czasach beznadziejności dawali 
naszym rodakom nadzieję. 
Dziękuję im wszystkim w imieniu 
Polski! Polonia semper fidelis!" 
podkreśliła w swym wystąpieniu 
na cmentarzu Farkasrét wiceam-
basador Małgorzata Radwan-Vass.

Podczas tak bardzo trudnej próby, 
jaką była II wojna światowa, 
Węgrzy i Polacy zdali egzamin  
z przyjaźni. Bardzo wielu naszych 
rodaków, którzy znaleźli się  
na emigracji, zawdzięczało 
ocalenie Węgrom. Uroczystość  
na budańskim cmentarzu była 
oddaniem im pamięci i świadec-
twem przyjaźni dwóch narodów.

(b.)
(zdj. Barbara Pál)
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Polska pamięć – uroczystość w Balatonboglár
Lengyel emlékezés – ünneplés Balatonbogláron

31 sierpnia w Balatonboglár,  
w przeddzień 79 rocznicy wybu-
chu II wojny światowej tamtejszy 
Samorząd Miejski, Samorząd 
Narodowości Polskiej z Győr  
i Ogólnokrajowy Samorząd Polski 
na Węgrzech zorganizowały 
uroczystość będącą wyrazem 
pamięci Polaków dla Balatonbo-
glár a Polakami.

Na Węgry przybyło po wybuchu  
II wojny światowej ponad 100 tys. 
polskich uchodźców,  
przed którymi ówczesny premier 
Pál Teleki otworzył granice,  
a w samym Balatonboglár  
do czasu wkroczenia Niemców  
na Węgry w 1944 roku edukację 
zdobyło około 600 polskich 
uczniów.

Gośćmi honorowymi spotkania – 
obok przedstawicieli organizacji 
polonijnych m.in. PSK im. J. Bema  
i Polonii Nova, polskich samorzą-
dów narodowościowych z terenu 
Węgier z pełniącą obowiązki 
przewodniczącej OSP Małgorzatą 
Soboltynski – byli ambasador  
RP na Węgrzech prof. Jerzy 
Snopek i rzecznik narodowości 
polskiej w ZN RW dr Rónayné 
Słaba Ewa.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta, po której złożono kwiaty  
w polskich miejscach pamięci,  
a następnie w budynku dawnej 
polskiej szkoły (obecnie Centrum 
Kultury im. Béli Vargi) odbyło się 
spotkanie wspomnieniowe  
pod hasłem „Polska pamięć",  
na którym o ich losach opowiadali 
krewni boglarczyków w osobach  
Andrzeja i Marii Gurgulów (syna 
prof. Gurgula) i Lucyny Latała-
-Ziemby (potomkini rodziny 
przebywającej w czasie II wojny  
w Balatonboglár), a także Gézy 
Csébi syna polskiej uchodźczyni 
oraz b. ministra spraw zagranicz-
nych  RW Gézay Jeszenszkyego, 

którego żona Edit jest wnuczką 
Józsefa Antalla seniora – pełno-
mocnika rządu Królestwa Węgier 
ds. uchodźców wojennych  
w czasach  II wojny światowej .

Podczas spotkania burmistrz 
miasta Miklós Mészáros zapoznał 
zebranych o powstaniu w Bala-
tonboglár Parku Przyjaźni Polsko–
Węgierskiej odnoszącego się  
do polskich i węgierskich miast,  
w których świętowany był  
od 2006 roku Dzień Przyjaźni 
Polsko–Węgierskiej.

(b.) zdj. Szabó Béla

Augusztus 31-én Balatonboglá-
ron, a II. világháború kitörése  
79. évfordulóját megelőző napon 
a helyi önkormányzat, a Győri 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat és az Országos Lengyel 
Önkormányzat megemlékező 
ünnepséget szervezett Balaton-
bogláron. A második világháború 
kitörését követően több, mint  
100 ezer lengyel menekült érke-
zett Magyarországra, akik előtt 
Teleki Pál megnyitotta a határokat, 
a németek 1944-es megszállásáig 
több, mint 600 tanuló szerzett itt 
képesítést. 

Az ünnepség díszvendégei  
– a Bem József LKE és a Polonia 
Nova Egyesület képviselői,  
a magyarországi lengyel önkor-
mányzatok képviselői, Małgorzata 
Soboltynski – az OLÖ mb. elnöke 
mellett – prof. Jerzy Snopek 
lengyel nagykövet és dr. Rónayné 
Słaba Ewa lengyel nemzetiségi 
szószóló voltak. 

Az ünnepség szentmisével 
kezdődött, ezt követően virágokat 
helyeztek el a lengyel emlék-
helyeknél, az egykori lengyel 
iskola épületében – a mai Varga 
Béla Kulturális Központban 
„Lengyel emlékezés” címmel 

találkozót szerveztek, amelyen 
a boglarczykok leszármazottai 
meséltek elődeik sorsáról – Gurgul 
professzor fia, Andrzej Gurgul, 
valamint Maria Gurgul, illetve 
Lucyna Latała-Ziemba, aki egy 
II. világháború idején Boglárra 
érkezett család leszármazottja. 
Géczy Csaba, egy lengyel mene-
kült hölgy fia és Jeszenszky Géza 
egykori külügyminiszter felesége, 
Edit is jelen volt; ő id. Antall József 
– a II. világháború idején egykori 
magyar királyi menekültügyi 
kormánymegbízott unokája.

A város polgármestere Mészáros 
Miklós ismertette a jelenlévőkkel 
a balatonboglári Lengyel–Magyar 
Barátság Parkjának létrejöttét,   
a lengyel és magyar városokért, 
amelyekben 2006 óta ünnepelték 
a Lengyel–Magyar Barátság 
Napját.

kronika

krónika
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Kecskemét

Pécs

Szeged

Kaposvár

Polonijna Sztafeta Niepodległości 
biegnie dalej!  

Tovább fut a Függetlenségi Staféta!
Sto lat temu – 11 listopada 1918 
roku – Polska odzyskała niepodle-
głość. Dla uczczenia tej rocznicy, 
podczas odpustu w Derenku 
rzecznik narodowości polskiej  
dr Rónayné Ewa Słaba uroczyście 
ogłosiła start Sztafety Niepodle-
głości, którą kontynuować będą 
Polonusi w ponad dwudziestu 
miejscowościach całych Węgier, 
by 11 listopada – etapem  
w Budapeszcie – włączyć się  
w centralne obchody tej wielkiej 
rocznicy. 

Do zaszczytnego grona miejsco-
wości, w których pokonane 
zostało symboliczne 1918 metrów 
obok: Ládbesenyő, Edelény, 
Múcsony, Sajószentpéter, Szolnok, 
Miskolc, Egeru i Kecskemét – dołą-
czyły: Kecskemét (18 sierpnia), 
(Békéscsaba (25 sierpnia), Szeged 
(2 września), Pécs (8 września)  
i Kaposvár (15 września). 

Tradycyjnie w biegu udział wzięli  
i młodzi ludzie, dzieci, uczniowie 
Polskiej Szkoły i osoby starsze – 
biegli, szli, ale wszyscy bohatersko 
dotarli do celu i otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. W Békécsabie  
do polonijnej sztafety włączył się 
burmistrz miasta miasta – Péter 
Szarvas, a na zakończenie wszyscy 
uczestnicy wpisali się do specjal-

nej księgi pamiątkowej. Również 
w Kaposvár stafetę przyjęły 
lokalne władze miasta. 

Lengyelország 100 éve – 1918. 
november 11-én  – nyerte vissza 
függetlenségét. Ebből az alkalom-
ból a derenki búcsún dr. Rónayné 
Ewa Slaba Maria az Országgyűlés 
lengyel szószólója indította útnak 
Magyarországon a Függetlenségi 
Stafétát, melyet a továbbiakban 
az ország különböző településein 
folytatják. 

A táv 1918 méter – ennyit kell  
a benevezetteknek megtenni,  
ami a függetlenné válás évszáma.
A derenki búcsún elindított 
Staféta több, mint 20 város 
érintésével november 11.-re 
megérkezik Budapestre, hogy  
a függetlenség visszanyerésének 
100. évfordulója alkalmából 
szervezett rendezvénysorozatnak 
részévé váljon.
 
A 1918 méteres távot már 
teljesített települések előkelő 
társaságába – Ládbesenyő, 
Edelény, Múcsony, Sajószentpéter, 
Szolnok, Miskolc, Eger és Kecske-
mét – csatlakozott még: Kecske-
mét (aug. 18.) Békéscsaba  
(aug. 5.), Szeged (szept. 2.), Pécs 
(szept. 8.) és Kaposvár (szept. 15).
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Indultak gyerekek, fiatalok, idősek 
volt, aki csak kocogott, gyalogolt, 
de hősiesen teljesített – a célba 
érőket a teljesítést igazoló oklevél 
várt. Békéscsabán a stafétához  
a város polgármestere – Péter 
Szarvas is csatlakozott, a Kapos-
vári stafétát a városházában 
fogadták.

(red.)

Sztafeta w Pécs
Chcę jeszcze raz serdecznie 
podziękować wszystkim organi-
zatorom – Ali, Halinie, Zoltanowi, 
Andrzejowi, Ewie i wszystkim 
innym, którzy tak wspaniale 
zorganizowali nam sobotnie 
święto – sztafetę, dzięki której 
mogliśmy wspólnie uczcić 100-tną 
rocznicę odzyskania przez naszą 
Ojczyznę niepodległości.

To bardzo miłe i budujące być 
razem, w naszej polskiej mini 
społeczności na Węgrzech. 
Patrzeć, jak nasze dzieci i – już 
– wnuki pięknie rosną, są coraz 
starsze i mądrzejsze i chętnie 
przychodzą na nasze spotkania. 
To mnie napawa dumą i radością. 
Jesteśmy po prostu razem  
i tworzymy tu naszą małą Ojczy-
znę.

Pozytywnym jest też to, że przyłą-
czają do nas sympatyzujący  
z naszym krajem nasi przyjaciele–
Węgrzy, dzięki im za to.

Kochani! Oby było więcej takich 
spotkań, a jeśli coś trzeba pomóc, 
to – proszę samorząd – dajcie 
znać wszystkim, z pewnością 
będzie dużo chętnych, żeby wziąć 
udział w organizacji. Bo przecież 
członkowie samorządu poświę-
cają swój własny, prywatny czas 
abyśmy mogli być razem.
I za to im jeszcze raz wieeeeelkie 
dzięki!!!!!

Anna Viczèné Ciszewska, Pécs

Sierpniowe święta
Sierpień to z jednej strony czas 
wakacji szkolnych, z drugiej czas 
pięknych i ważnych świąt kościoła 
katolickiego obchodzonych 
również jako święta państwowe  
w Polsce – 15 sierpnia święto 
Wojska Polskiego, rocznica Bitwy 
Warszawskiej i Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny)  
– czy na Węgrzech – 20 sierpnia 
Dzień św. Stefana. 26 sierpnia  
zaś obchodzona jest uroczystość 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

15 sierpnia. Wniebowzięcie NMP 
– w Polsce zwane także Świętem 
Matki Boskiej Zielnej – jest 
obchodzone w Kościele Katolic-
kim na całym świecie. Łączy się je 
ze zwyczajem święcenia i składa-
nia darów z ziół, zbóż, warzyw, 
kwiatów, a poświęcone plony  
przez rok mają zapewnić bezpie-
czeństwo i harmonię domowego 
ogniska. Zgodnie z tradycją  
ks. Maciej Józefowicz, który tego 
dnia sprawował Mszę Świętą, 
poświęcił przyniesione warzywa, 
zboża oraz bukiety ziół i kwiatów.

20 sierpnia Polonia węgierska 
wzięła udział w corocznej uroczy-
stej Mszy Świętej i w procesji 
ulicami Budapesztu. 20 sierpnia 
Węgrzy obchodzą rocznicę 
kanonizacji króla Stefana I  
(I. István). Tego dnia w 1083 roku 
król Władysław I (I. László) złożył 
na ołtarzu w Budzie relikwie 
kanonizowanego dzień wcześniej 
króla. Święty Stefan był pierw-
szym węgierskim królem, przyjął 
chrzest, czym wprowadził Węgry 
w krąg cywilizacji europejskiej.  
W związku z tym 20 sierpnia bywa 
też nazywany Świętem Ustano-
wienia Państwa. Co roku  
20 sierpnia z placu przed Bazyliką  
św. Stefana po uroczystej Mszy 
świętej wyrusza procesja  
z wyniesieniem Prawicy świętego 
Stefana (Szent Jobb) największej 
relikwii Węgier. Dzień 20 sierpnia 
jest również dniem Święta 
Nowego Chleba na Węgrzech.

26 sierpnia obchodzona jest 
uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej. Ma ona 
przede wszystkim charakter 
dziękczynienia za szczególną rolę 
Maryi w dziejach całego narodu 
polskiego i wyrazem czci  
dla jasnogórskiego obrazu Maryi.  

W przededniu uroczystości 
Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej tradycyjnie już Polonia 
węgierska zebrała się na Mszy 
Świętej sprawowanej przez  
ks. Macieja Józefowicza w Kościele 
Skalnym w Budapeszcie u Ojców 
Paulinów, gdzie znajduje się 
Polska Kaplica z wizerunkiem 
Jasnogórskiej Pani, aby oddać 
hołd Matce Boskiej Częstochow-
skiej. Msza Święta zakończyła się 
Apelem Jasnogórskim przed 
wizerunkiem Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej.

Barbara Pál
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Triumf powstańców warszawskich  
w Budapeszcie  

A varsói felkelők budapesti sikere
Zebrani na dziedzińcu szkoły 
podstawowej przy Pethő utca  
w Budapeszcie przedstawiciele 
węgierskiej Polonii, mieszkańcy 
Budapesztu i liczni turyści  
1 sierpnia o godzinie 17:00,  
o symbolicznej godzinie „W”  
– w 74 rocznicę wydarzeń – 
minutą ciszy i zadumy uczcili 
pamięć Powstania Warszawskiego.

Uroczystości rocznicowe związane 
z Powstaniem Warszawskim 
należą, co prawda, do imprez 
cyklicznych kalendarza Polonii,  
ale tegoroczne obchody były 
zupełnie nowe w swojej formule 
– po raz pierwszy zostały uświet-
nione przez specjalnie  
na tę okazję przygotowaną 
rekonstrukcję walk powstańczych 
z lata 1944 roku.

Zebrani byli świadkami, jak 
warszawscy powstańcy zaatako-
wali niemieckiego żołnierza  
i odebrali mu broń i amunicję,  
by następnie odbić z rąk Niemców 
budynek, na którym po zerwaniu 
swastyki zawisła polska flaga. 
Następnie po dwóch stronach, 
naprędce zbudowanej, barykady 
stanęli żołnierze niemieccy  
i warszawscy powstańcy.  
I rozpoczęła się prawdziwa walka. 
Całą okolicę wypełniły huk 
granatów i serie z pistoletów 
maszynowych, a dzielne sanita-
riuszki ryzykując życiem opatry-
wały rannych. To starcie również 
zakończyło się triumfem Polaków 
i zdobyciem kolejnej dawki 
sprzętu, w tym motocykla. Radość 
walczącym udzielała się publicz-
ności!

Na symbolicznym placu boju  
w VI dzielnicy nie mogło oczywi-
ście zabraknąć węgierskich 
żołnierzy, którzy – chociaż 
formalnie stali po stronie 

okupanta Warszawy – zgodnie  
z prawdą historyczną – przekazali 
powstańcom broń i amunicję.

Rekonstrukcja walk poprzedzona 
została krótkim rysem historycz-
nym po węgiersku, a wśród licznie 
obecnych turystów ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się 
materiał przygotowany  
po angielsku.

Po zakończeniu prezentacji licznie 
przybyłe dzieci mogły dotknąć  
i przymierzyć mundury i broń,  
czy wsiąść do zabytkowego 
motoru. 

Następnie zebrani przeszli  
do budynku Instytutu Polskiego, 
gdzie odbyła się projekcja 
opisującego rolę Węgrów  
w Powstaniu Warszawskim filmu 
Levente Jamrika i Kornéla Kusi-
nyszkyego pt. „Węgierski korytarz. 
Warszawa 1944” oraz prezentacja 
książki Marii Zimy pt. „Węgrzy  
i Powstanie Warszawskie”,  
a wszystkiemu towarzyszyła 
wystawa „Warszawa 44”.
Na uroczystości obecni byli 
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przedstawiciele polskiej dyploma-
cji z ambasadorem prof. Jerzym 
Snopkiem, przedstawiciele władz 
VI dzielnicy Budapesztu, kierow-
nictwo Instytutu Polskiego, 
przedstawiciele organizacji  
i mediów polonijnych. 

Organizatorem spotkania był 
budapeszteński Instytut Polski 
przy współpracy m.in. z Amba-
sadą RP w Budapeszcie, polskim 
Instytutem Pamięci Narodowej, 
węgierskim Instytutem i Muzeum 
Historii Wojskowości, polskimi  
i węgierskimi młodzieżowymi 
grupami rekonstrukcji historycz-
nej, a także organizacjami polonij-
nymi: Polskim Stowarzyszeniem 
Kulturalnym im. J. Bema i Stowa-
rzyszeniem Polonia Nova.

(red.)
zdj. Barbara Pál

A varsói felkelés kitörésének  
74. évfordulóját önkéntesek 
tucatjainak részvételével megren-
dezett csatarekonstrukcióval tette 
látványossá a budapesti Lengyel 
Intézet. 

A közönség és a média élénk 
érdeklődése mellett megrende-
zett esemény után a Lengyel 
Intézetben rendezett filmvetíté-
sen és könyvismertetőn a magyar 
katonák varsói felkelésben játszott 
kulcsfontosságú szerepéről 
hallhattak a résztvevők.

Kamerák sokasága szegeződött  
a VI. kerületi Pethő Sándor utcára, 
ahol az öt különböző lengyel 
hagyományőrző csapat tagjaiból 
álló varsói felkelők barikádjuk 
mögül néztek farkasszemet  
a német csapatokkal. Ezt megelő-
zően a népes nézősereg annak is 
szemtanúja lehetett, ahogy  
a lengyelek megrohannak  
egy német járőrt és zsákmányul 
ejtik a katonák fegyvereit, majd  
az általuk elfoglalt épületre  
a letépett horogkeresztes zászló 
helyett kitűzik a lengyel lobogót 
és az utcára barikádot építenek. 

Nem maradhatott ki a névleg  
a németekkel szövetséges magyar 
honvédek felbukkanása sem, akik 
– megidézve 1944 eseményeit – 
fegyverek és lőszerek átadásával 
segítették a lengyel Honi Hadse-
reg katonáit. 

A felkelés jellemző pillanatait 
felvonultató összecsapás  
ez alkalommal a felkelők győzel-
mével zárult, a látványosságot 
pedig a magyarországi lengyel 
katonai tradíciók ápolásával 
foglalkozó Wysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjainak 
rövid ismeretterjesztő magyará-
zata foglalta keretbe.

A városi környezetben frissítő 
újdonságként ható, filmszerű 
újrajátszást követően a magyar 
szál került előtérbe: az érdeklődők 
átvonultak a szomszédos Lengyel 
Intézetbe, ahol a hőségre való 
tekintettel némi frissítő elfogyasz-
tása után Joanna Urbańska,  
a Lengyel Intézet igazgatója 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
hangsúlyozva a magyar segítség 
fontosságát a lengyel felkelők 
számára. „Gloria Victis – Dicsőség 
a legyőzötteknek!” – zárta beszé-
dét, amely után dr. Mitrovits 
Miklós, a kötet műfordítója 
mutatta be röviden Maria Zima 
nemrégiben, a Hadtörténeti 
Múzeum gondozásában megje-
lent, Magyar katonák és a varsói 
felkelés című művét. 

Az est zárásaként telt ház előtt 
vetítették le a „Magyar korridor – 
Varsó 1944” című dokumentumfil-
met, melynek végén 
ajándékcsomagokat sorsoltak ki 
az esemény közösségi médián 
zajló kampányában részt vevők 
között, majd a jelenlévők átvehet-
ték a Varsói Felkelés Múzeumának 
ajándékát, a németek által 
kényszermunkára hurcoltakat 
lassú munkára és szabotázsra 
biztató szimbólumot, a teknősbé-
kát ábrázoló kitűzőt. 
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Langosze i węgierski folklor  
na krakowskim rynku 

 Nyíregyháza és Debrecen  
bemutatkozott Krakkónak

Augusztus 11-13 között a Nyíregy-
házi Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat Lengyel Magyar 
Dalárdája (vegyes kamara kórusa) 
Krakkó főterén és a szent József 
templomban mutatkozott be 
fellépéseivel a krakkói lakosság-
nak és az ott lévő turistáknak. 

11-én a Prokocim szállodában  
egy igen jó hangulatú esten 
találkoztak a krakkói Mezőgazda-
sági Egyetem „ Agricola” férfi 
kórusával. A rögtönzött kihelye-
zett kóruspróban a másnap 
közösen előadandó műveket 
gyakorolták, miközben jó kedvvel 
fogyasztották a „két jó barát” 
egymás borát átvették többek 
között a dalárdának négy 
szólamra átírt „Góralu czy ci nie 
żal…”, „Bogurodzica”, és  „Boże, coś 
Polskę” műveket.
 
Szombaton a déli hejnał felcsen-
dülése után indult a főtéren a 
dalos-táncos körmenet, majd a 
Sukiennice melletti kirakodóvásár 
előtt felállított színpadon hivata-
losan is megnyitotta a Krakkó 
város polgármestere, Nyíregyháza 
és Debrecen polgármestere, 
valamint a Krakkói magyar konzul 
asszony a magyar városok 
bemutatkozó fesztiválját. 

Ezek után a dalárda közel egy órás 
műsorában gyönyörködhetett  
a közönség, melyben lengyel és 
magyar népdalok és kórusművek 
kerültek bemutatásra. Másnap  
12 órakor a szent József templom-
ban a mise liturgiája alatt  
a dalárda előadta a C dúr misét,  
a mise után pedig az Agricola 
kórussal közösen egyházi művek-
ből hallhatott egy jól sikerült 
koncertet a közönség. 

LNÖ Nyíregyháza

Langosze, tańce ludowe i węgier-
ski folklor zagościły na tradycyj-
nym krakowskim pikniku  
w niedzielę, 12 sierpnia. Węgier-
ska edycja Pikniku była częścią  
42 krakowskich Międzynarodo-
wych Targów Sztuki Ludowej  
i efektem współpracy Krakowa  
i węgierskiej Nyíregyházy oraz 
wsparcia Konsulatu Generalnego 
Węgier w Krakowie. 

Do przygotowania prezentacji 
miasta Nyíregyháza aktywnie 
włączył się tamtejszy Samorząd 
Narodowości Polskiej, a podczas 
pobytu delegacji w Krakowie 
kilkukrotnie wystąpił w Krakowie 
Chór Polonijny Dalárda. 

Dalárda nawiązała w Krakowie 
współpracę z Chórem Męskim 
Krakowskiego Środowiska 
Akademickiego Agricola, czego 
efektem był wspólny, ponad 
godzinny występ, na program 
którego złożyły się utwory  
i polskie i węgierskie.

Poza tym w programie Węgier-
skiego Pikniku znalazły się: 
prezentacja Debreczyna, pokazy 
Zespołu Tańca Ludowego 
„Szabolcs”, a po każdej z barwnych 
prezentacji można było wziąć 
udział w szybkim kursie węgier-
skich tańców ludowych,  
czy w minikursie języka węgier-
skiego. 

Organizatorzy przygotowali 
również ciekawy program  
dla najmłodszych zainteresowa-
nych – dzieci mogły posłuchać 
węgierskich baśni i legend, 
stworzyć własne węgierskie flagi, 
a nawet nakarmić smoka i wziąć 
udział w wyścigu ślimaków. 

(red.)
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 Wycieczka  
do Gdańska

W dniach 15-23 sierpnia roku 
Samorządy z XVIII dz. Budapesztu 
i Veszprém wspólnie zorganizo-
wały wycieczkę aż nad polskie 
morze, do Gdańska z noclegiem 
tranzytowym koło Częstochowy. 
Program pobytu był bardzo 
bogaty. 

W Gdańsku zwiedziliśmy Stare 
miasto, Muzeum bursztynu, 
Ratusz, Żuraw, a na koniec 
największy w Polsce kościół 
Mariacki, gdzie musieliśmy 
pokonać około 500 schodów  
na wieżę, aby zobaczyć piękną 
panoramę miasta. Byliśmy  
na Zamku w Malborku i zwiedzili-
śmy Skansen w Szymbarku, gdzie 
piekliśmy smaczny chleb kaszub-
ski i popijaliśmy go piwem  
z tamtejszego browaru. Spacero-
waliśmy po słynnym molo  
w Sopocie, potem udaliśmy się  
na rejs statkiem Dragon. W Gdyni 
najpierw zwiedzaliśmy zacumo-
wany tam okręt wojenny Błyska-
wica, następnie Dar Młodzieży. 
Pojechaliśmy też na Westerplatte. 

Pogoda dopisywała, a bliskość 
Bałtyku sprzyjała plażowaniu  
i wieczornym spacerom, a wielki 
popyt wśród uczestników 
wycieczki miały pyszne ryby 
halibut, dorsz i fladry. 

W drodze powrotnej zobaczyli-
śmy Toruń – miasto Kopernika,  
a nocleg tranzytowy mieliśmy 
koło Łodzi, po czym – pełni 
wrażeń wróciliśmy do domu.

Wyjazd mógł dojść do skutku 
dzięki wsparciu węgierskiego 
Ministerstwa Zasobów Ludzkich 
–Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma.

SNP XVIII dz. Budapesztu 
SNP Veszprém

Warsztaty  
taneczne

Najmłodsi tancerze Polonijnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Polonez  
z Budapesztu uczestniczyli  
w międzynarodowych warszta-
tach tanecznych, zorganizowa-
nych latem w Świętej Katarzynie 
w Górach Świętokrzyskich. 

W czasie warsztatów – w których 
obok Poloneza wzięły udział 
także: zespół „Lasowiacy”  
ze Szwajcarii oraz  „Kukułeczka”  
ze Starachowic – pod kierunkiem 
instruktorów tańca ludowego – 
Marty Blicharz i śpiewu – Szcze-
pana Królikowskiego dzieci 
przygotowywały nowy program: 
tańce śląskie i krakowskie, a razem 
z aktorką Anną Iwasiutą-Dudek 
pracowały nad doskonaleniem 
umiejętności scenicznych  
i przygotowały wspólnie własne 
inscenizacje klasycznych bajek. 

Wyjazd małego Poloneza  
do Polski był także pełen atrakcji 
turystycznych. Dzieci odwiedziły 
Muzeum Bajki w Pacanowie, 
Oceanarium i Park Miniatur  
w Zagnańsku. W programie 
wyjazdu były także: wspinaczka 
na Święty Krzyż, nauka garncar-
stwa w średniowiecznym skanse-
nie i wspólne śpiewanie 
kolonijnych piosenek  
przy ognisku. Wszystko  
to sprawiło, że będą to wakacje, 
które dzieci z zespołu Polonez 
będą długo wspominać.

Warsztaty zorganizowane  
w dniach 21-31 lipca, sfinanso-
wane zostały ze środków Węgier-
skiego Ministerstwa Zasobów 
Ludzkich – Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

Polonez
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#niepodległa
– kurs metodyczny w Budapeszcie

Lokalny Ośrodek Metodyczny  
w Budapeszcie w dniach od 29  
do 31 sierpnia, już kolejny raz 
zorganizował szkolenie meto-
dyczne dla nauczycieli.  

Na trzydniowy kurs mogli zgłosić 
się wszyscy chętni poszerzenia 
swojej wiedzy nauczyciele 
polonijni również z innych krajów 
– tym razem mieliśmy przyjem-
ność gościć u nas nauczycielki  
z Mołdawii, Rumunii i z Austrii.  
W szkoleniu wzięły również udział 
nowe koleżanki, które dołączyły 
do naszego grona pedagogicz-
nego w tym roku szkolnym. 

Warsztaty poprowadziła Lucyna 
Bzowska, trenerka III stopnia,  
a jednocześnie nauczycielka 
dyplomowana z dużym doświad-
czeniem w pracy pedagogicznej.

Hasłem przewodnim szkolenia 
były obchody 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości. Temat 
bardzo ważny, ponieważ łączy  
w sobie zagadnienia historyczne, 
jak również te związane z tradycją 
i kulturą Polski, stąd podczas 
kursu uczyliśmy się wielu cieka-
wych i efektywnych metod 
przekazywania uczniom wiedzy 
na ten temat. 

Mieliśmy okazję poznać różne 
rodzaje zajęć i zabaw związanych 
z odkrywaniem Polski i wszyst-
kiego co się z nią łączy. Wśród 
form związanych z ruchem  
i śpiewem znalazły się między 
innymi zabawy muzyczno- 
ruchowe, oparte na  znanych 
powszechnie piosenkach  
i melodiach ludowych z nowymi 
przystosowanymi do tematu lekcji 
tekstami. Poznaliśmy również  
i praktycznie przećwiczyliśmy 
proste, ale bardzo widowiskowe 
układy choreograficzne  
do utworu Fryderyka Chopina  
czy znanych polskich tańców 
narodowych.

Oprócz wielu ciekawych pomy-
słów i inspiracji do pracy, bardzo 
miłą pamiątką z kursu były 
własnoręcznie wykonane kwiaty  
z krepiny i bransoletki w biało–
czerwonych kolorach,  
efekt fakultatywnych zajęć 
plastycznych pod kierunkiem  
pani Lucyny.

Lila  Zajacné
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1 września
– nowy rok szkolny czas zacząć!

Fakt, że 1 września przypadał  
w tym roku w sobotę – ku radości 
wielu przedłużył wakacje o całe 
dwa dni.  Wielu, ale nie uczniom 
Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej  
na Węgrzech, którzy – wsparci 
przez rodziców – licznie zebrali się 
na zorganizowanym w sali 
Polskiego Instytutu Badawczego  
i Muzeum uroczystym rozpoczę-
ciu nowego roku szkolnego już  
w sobotę 1 września, popołudniu. 

I trzeba przyznać, że nie bardzo 
można było odczuć w nich żal  
z powodu tych – troszkę – krót-
szych wakacji. Bardziej radość 
ze spotkania przyjaciół i kolegów 
oraz – szczególnie wśród pierw-
szoklasistów, ale nie tylko – ekscy-
tację nowym i oczekiwanie.  

Wakacje to był świetny czas. 
Polonijne dzieci – często  
w towarzystwie kolegów ze szkoły 
– brały udział w wielu obozach, 
wycieczkach i przygodach,  
tak więc było o czym opowiadać, 
co wspominać, żartować  
i naprawdę ciężko było uciszyć  
tą rozentuzjazmowaną grupę. 

Niejedna mama jednak z podzi-
wem patrzyła na dyrektor szkoły, 
Annę Lang, która stosunkowo 
szybko zaangażowała do wspól-
nego śpiewania i klaskania cały 
ten wesoły tłum i – wraz  
ze skupionymi już na jej osobie 
dziećmi – nadspodziewanie 
płynnie przeszła do oficjalnej 
części uroczystości. 

Do sali wprowadzono poczet 
sztandarowy, zebrani odśpiewali 
hymny polski i węgierski i wysłu-
chali krótkich, serdecznych 
przemówień byłej dyrektor szkoły, 
a obecnej rzecznik narodowości 
polskiej dr. Rónayné Słabej Ewy 
i obecnej Anny Lang i rok szkolny 
2018/19 został uznany za oficjal-
nie rozpoczęty!

Nieodłączną częścią uroczystości 
rozpoczęcia kolejnego roku 
szkolnego jest wprowadzenie 
do społeczności uczniów rozpo-
czynających naukę nowoprzyby-
łych pierwszoklasistów. Poprzez 
zabawy i gry maluchy poznawały 
szkołę, nauczycielki, przyszłe 
obowiązki i – co przydało się 
również niektórym starszym 
uczniom –  zasady bezpiecznego  
i grzecznego zachowania podczas 
pobytu w szkole. 

Spotkanie tradycyjnie zakończyło 
zebranie rodziców, którzy zostali 
zapoznani z tygodniowym 
planem lekcji i planem pracy 
szkoły w rozpoczynającym się 
roku szkolnym. A nadchodzące 
miesiące zapowiadają się  
w polskiej szkole – tradycyjnie już 
– ekscytująco.

Ogólnokrajowa Szkoła Polska  
na Węgrzech rozpoczyna nowy 
rok powiększona o dwa nowe 
oddziały – rozrasta się oddział  
w Székesfehérvár i tworzy  
w Szolnoku. Do szkoły uczęszczać 
będzie prawie 200 uczniów,  
a pracować z nimi 14 nauczycieli! 

Społeczność szkolna w nadcho-
dzących miesiącach organizując 
Urodziny Biało–Czerwonej włączy 
się w obchody 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości  
i wyjedzie do zaprzyjaźnionej 
szkoły podstawowej we Wrocła-
wiu, by tam z polskimi dzieci 
przez tydzień chodzić na zajęcia. 
Do kalendarza planowanych 
imprez szkolnych też oczywiście 
zostały wpisane święta roczne,  
jak Boże Narodzenie czy Dzień 
Dziecka, które uczniowie Polskiej 
Szkoły tradycyjnie już spędzają 
razem. Wśród przekazanych 
informacji nie zabrakło też innych 
ciekawych imprez, jak i pierw-
szych planów wakacyjnych…

(red.) zdj. Hanna Bíró

z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei
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„Lato z Polską”  
Festiwal Kultur  

„Pułtusk – Miasto Spotkań”  
Festiwal Kultur „Pułtusk- Miasto 
Spotkań” to hasło przewodnie 
tegorocznych kolonii o profilu 
artystycznym, które już po raz 
10-ty zorganizowano w Pułtusku.

7 lipca późnym wieczorem  
z dworca Keleti w Budapeszcie 
wyruszyliśmy na kolonie letnie, 
zorganizowane w ramach akcji 
„Lato z Polską” przez stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”. 

Celem stowarzyszenia jest 
umacnianie więzi Polonii  
i Polaków zamieszkałych zagra-
nicą z Ojczyzną, jej językiem  
i kulturą oraz niesienie pomocy  
w zaspokajaniu różnorodnych 
potrzeb Polaków rozsianych  
po świecie. Akcja „lato z Polską” 
jest dziełem śp. Macieja Płażyń-
skiego byłego prezesa Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, który 
zginął w katastrofie pod Smoleń-
skiem.

W tym roku kolonie zorganizo-
wano w dwu turnusach.  
W pierwszym – od 8 do 21 lipca 
– przebywała młodzież z Belgii, 
Czech, Rosji, Kanady, USA  
no i oczywiście my, z Węgier. 

Nasza grupa liczyła 14-cie osób,  
a program kolonii był bardzo 
urozmaicony i bogaty. 

Każda grupa oprócz swojego 
opiekuna z którym przyjechała 
dostała do pomocy opiekuna-  
nauczyciela ze szkoły w Pułtusku. 
Naszym opiekunem był Konrad 
Mroziewicz, który codziennie 
informował nas o zajęciach  
i programie w danym dniu.  

W pierwszym dniu pobytu, zaraz 
po zakwaterowaniu, zapoznano 
nas z regulaminami (kolonii, 
ośrodka, kąpieli) oraz ramowym 

planem każdego dnia na kolonii. 
Była też pogadanka o zasadach 
bezpieczeństwa, spacer  
po okolicy oraz wprowadzono 
skrzynkę życzeń i pomysłów.

W tym roku podobnie do ubie-
głego, zorganizowano Festiwal 
Kultur na wielkiej scenie Amfite-
atru im. Krzysztofa Klenczona.  
W pułtuskim Domu Polonii 
młodzież miała okazję zaprezen-
tować tańce, muzykę, kuchnię  
z państw w których mieszka,  
ale też wspólnie pośpiewać 
polskie utwory i zatańczyć 
narodowe tańce. 

Chciałabym serdecznie podzięko-
wać  całej „mojej” grupie  
za wspaniały występ, a szczegól-
nie Szekeres Enikő i Könyresi Zsofi 
za przepiękne ludowe tańce, 
którymi zachwyciły całą zgroma-
dzoną publiczność. 

Po występach każdy mógł 
skosztować dań z różnych krajów. 
My – pod okiem szefa kuchni 
Domu Polonii Piotra Szpigla –  
gotowaliśmy węgierskie leczo  
na 300 porcji. Nasze leczo było tak 
smaczne, że  rozeszło się w mig  
i nawet pracownicy kuchni prosili  
o receptę. Podczas festiwalu 
zajadaliśmy się też czeskimi 
kałaczykami z serem i goframi 
przygotowanymi przez grupę 
belgijską. 

Oprócz Pułtuska, który zwiedzali-
śmy z przewodnikiem, byliśmy też 
w Warszawie, gdzie zostaliśmy 
podzieleni na grupy i z wraz  
z przewodnikiem oglądaliśmy 
zmianę warty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, Park 
Łazienkowski, Starówkę. Wspólnie 
zjedliśmy smaczny obiad w Domu 
Polonii i pełni wrażeń wróciliśmy 
na Zamek w Pułtusku. 
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Niespodziankom jednak nie było 
końca, już w piątek wyjechaliśmy 
na 3-dniową wycieczkę tym razem 
dosyć daleko bo aż do Gniewu. 
Atrakcji w Gniewie było moc. 

Wysłuchaliśmy historii zamku 
krzyżackiego, zwiedzaliśmy 
miasto, a późnym wieczorem  
ze świecami odbyliśmy pochód  
na wieżę zamkową w poszukiwa-
niu zamkowego ducha. Niektórzy, 
nieliczni uczestnicy mieli nawet 
szczęście i korzystając z uprzejmo-
ści właściciela hotelu odbyli krótki 
lot jego prywatnym helikopterem 
oglądając z lotu ptaka śliczną 
panoramę okolic Gniewu. 

Tymi szczęściarzami byli dwaj 
chłopcy z naszej grupy Sperg 
Tomasz i Szekeres Arpi. Tomek 
pięknie po polsku poprosił 
właściciela  o przelot i tak go tym 
zaskoczył, że natychmiast zrealizo-
wał jego prośbę. Oczywiście  
ja, jako opiekunka też leciałam  
z nimi! Było wspaniale oglądać  
z lotu ptaka okolice i tu już 
ogromną leniwą rzekę Wisłę. 

W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w Toruniu i zwiedzaliśmy 
miasto Kopernika. Odwiedziliśmy 
żywe Muzeum Piernika.  
W toruńskiej piekarni, najpierw 
zapoznano nas z historią toruń-
skich pierników a następnie każdy 
uczestnik miał możliwość zrobić  
i upiec własny pierniczek. Pełni 
wrażeń późnym wieczorem 
powróciliśmy do Pułtuska. 

Na tym jednak nie koniec wycie-
czek. W szóstym dniu naszego 
pobytu byliśmy na wycieczce 
krajoznawczo-historycznej  
w Opinogórze, gdzie znajduje się 
muzeum Romantyzmu,  
a w drodze powrotnej złożyliśmy 
wizytę w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Chata nad Wsią”  
w Skaszewie. Pobyt zakończyliśmy 
przy ognisku, wspólnym piecze-
niem kiełbasek i układaniem 
piosenki kolonijnej. 

Byliśmy też na zajęciach w „Kuźni 
Kurpiowskiej”. Tam wzięliśmy 
udział w warsztatach rękodzieła 
ludowego oraz zapoznaliśmy się  
z kulturą Kurpii. Pamiątką z tego 
spotkania były własnoręcznie 
przez nas ulepione bransoletki. 

Ponieważ cały czas pogoda 
dopisywała opalaliśmy się  
na pułtuskiej plaży, pływaliśmy  
w Narwii. Była też romantyczna 
przejażdżka gondolami po Narwii 
oraz gry w siatkówkę pod prze-
wodnictwem naszego sporto-
wego opiekuna Konrada 
Mroziewicza. 

Tak jak w ubiegłym roku uczestni-
czyliśmy w zajęciach tanecznych, 
prowadzonych przez nauczyciela 
tańca Janusza Pawlaka. Nauczyli-
śmy się poloneza oraz przeboju 
kolonii, tańca integracyjnego 
„bejgijka”, który bardzo spodobał 
się wszystkim. 

Okazją wykazania się umiejętno-
ścią tańca były trzy integracyjne 
dyskoteki, gdzie młodzież do 
upadłego tańczyła „belgijkę”. 

W czasie dyskoteki odbyła się też 
prezentacja każdej grupy oraz 
wspólnego programu przygoto-
wanego w czasie trwania kolonii. 

Wspomnieć niewątpliwie należy 
też o obozowej kuchni. Bardzo 
smakowało wszystkim tradycyjne 
polskie jedzenie serwowane nam 
codziennie przez jej szefa kuchni 
Piotra Szpigla. Był wspaniały 
żurek, rosół, barszcz czerwony, 
ziemniaki z koperkiem, kotlety, 
surówki i inne smaczne zupy, 
naleśniki i wspaniałe polskie 
wędliny, sery oraz codziennie 
świeże owoce oraz fantastyczny 
chlebek specjalnie pieczony  
dla nas w zamkowej kuchni. 

Uwielbiam historię na koloniach, 
kiedy jeździmy na wycieczki i cały 
czas tak łatwo uczymy się bogatej 
historii Polski –  stwierdziła jedna 
z uczestniczek. 

Niestety wszystko co, dobre 
szybko się kończy i tak po bardzo 
ciekawie spędzonych prawie 
dwóch tygodniach z bólem serca 
rozstaliśmy się z naszymi nowopo-
znanymi kolegami i koleżankami 
oraz uroczym Pułtuskiem i 21-go 
lipca wieczorem wyruszyliśmy  
z Warszawy w drogę powrotną  
do Budapesztu.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
wszystkim uczestnikom,  
za wspaniałą współpracę i piękne 
chwile razem spędzone. 

Do zobaczenia za rok.
Lucyna Światłoń Szabados

zdj. Wspólnota Polska,  
zdj. Lucyna Światłoń Szabados
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Polskie akcenty w Bibliotece Języków Obcych  
– z Marią Békey rozmawia Mira Starobrzańska

– Mario, jak zaczęła się Twoja 
przygoda z bibliotekarstwem?
– Jest to zawód dziedziczony  
w naszej rodzinie po kądzieli: jako 
bibliotekarka pracowała moja 
babcia, a mama do dziś prowadzi 
jedną z filii biblioteki publicznej 
im. Ervina Szabó w Budapeszcie. 
Ja studiowałam na ELTE najpierw 
filologię polską i włoską, a potem 
bibliotekoznawstwo. Podjęłam 
pracę w bibliotece Instytutu 
Polskiego w 2009 roku, w OIK 
zatrudniono mnie rok później.

– Opowiedz nam o swoim miejscu 
pracy.
– Ogólnokrajowa Biblioteka 
Języków Obcych (Országos 
Idegennyelvű Könyvtár, zwana 
potocznie OIK) powstała w 1956 
roku. Pierwotnie nosiła nazwisko 
Maksima Gorkiego, od roku 1989 
działa pod obecną nazwą.
Mieści się w kamienicy przy ulicy 
Molnár, wybudowanej z inicja-
tywy Stowarzyszenia Katolików  
w Budapeszcie w 1897 roku.  
Z biegiem czasu coraz więcej 
pomieszczeń kamienicy czynszo-
wej adaptowano na bibliotekę, 
np. dawna sala balowa teraz 
funkcjonuje jako czytelnia.  
 
– Czym się tu zajmujesz?
Zajmuję się zbiorami polskimi, 
włoskimi i na stałe pracuję  
w dziale muzycznym. Zamawiam 
pozycje wydawnicze i je opraco-
wuję, w miarę potrzeb udzielam 
informacji dotyczących zbiorów  
i biorę udział w pracy z czytelni-
kami. Przygotowuję listę propozy-
cji wydawnictw w języku polskim 
dla bibliotek wojewódzkich. Mój 
zakres obowiązków stale się 
rozszerza, nie nudzę się.

– Jakimi zbiorami dysponuje 
biblioteka?
OIK początkowo funkcjonowała 
jako biblioteka publiczna  
ze zbiorami w języku rosyjskim, 

ale od samego początku zbierała 
też książki w innych językach. 
Polskie pozycje są tu zbierane  
od lat 60. XX wieku. Obecnie 
posiadamy ok. 400 tysięcy tomów 
w prawie 150 językach,  
od albańskiego po zulu.  Najwięk-
sze są księgozbiory w językach 
Europy zachodniej: angielski, 
francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański a także rosyjski oraz 
węgierski. Zbiory polskie wynoszą 
ponad 8 tysięcy tomów.

– Kolekcjonujecie jedynie  
oryginały?
Specjalizujemy się w literaturze 
pięknej w języku oryginalnym  
i – w miarę możliwości –  
w przekładzie węgierskim. 
Interesują nas także materiały  
z zakresu historii i teorii literatury, 
językoznawstwa, kulturoznaw-
stwa, historii i muzyki, oraz 
podręczniki do nauki języków  
i słowniki. Koordynujemy też 
pracę bibliotek narodowościo-
wych w całym kraju i gromadzimy 
literaturę dotyczącą kwestii 
narodowościowych.

– Biblioteka to nie tylko księgo-
zbiory.
W sali na parterze posiadamy 
bardzo bogate zbiory muzyczne: 
nuty i nagrania muzyki klasycznej, 
ludowej, muzyki świata oraz jazzu. 
Udostępniamy również filmy  
na dvd oraz audiobooki.

– Biblioteka ma też swoją galerię.
Tak, w atrium i w sali konferencyj-
nej organizujemy wystawy 
czasowe, często artystów związa-
nych z którąś z narodowości. 
Ostatnio wystawialiśmy piękne 
ormiańskie miniatury malowane 
na szkle.

– Biblioteka tętni życiem!
Najczęściej odwiedzają nas 
badacze literatury i języka, 
studenci i wykładowcy filologii, 
oraz osoby zainteresowane nauką 
języków obcych. Czytelnicy mogą 
oczywiście wypożyczać książki  
i inne materiały, ale korzystają  
też tu z internetu, a studenci  
i tłumacze często po prostu uczą 
się lub pracują w naszej pięknej 
czytelni – jest tu zwykle bardzo 
cicho i spokojnie. W auli konferen-
cyjno-koncertowej organizujemy 
warsztaty, szkolenia, programy 
narodowościowe, pokazy książek  
i koncerty na około 60 osób. 

– Biblioteka słynie z konkursu 
translatorskiego.
Co roku ogłaszamy konkurs  
na tłumaczenie wiersza. Ofertę 
uczestnictwa w nim kierujemy  
do tłumaczy amatorów, których 
bawi zabawa językiem i którzy 
robią to z zamiłowania. Co roku 
wybieramy inny język. Ostatni 
konkurs na tłumaczenie z języka 
polskiego odbył się w 2009 roku, 
wybrano wtedy wiersz Adama 
Zagajewskiego „Deszcz nad 
Paryżem”. Było bardzo dużo 
zgłoszeń.  W tym roku tłumaczony 
jest wiersz greckiej poetki.

– Macie też swoje święto.
Największym świętem jest 
Europejski Dzień Języków 
obchodzony co roku 26 września. 
Z tej okazji organizujemy dzień 
otwarty, promocje dotyczące 
członkostwa, wykłady, spotkania  
z nauczycielami, warsztaty, 
koncerty. Jest to też dzień,  
w którym następuje ogłoszenie 
wyników konkursu translator-
skiego. 
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– Czy zbiory biblioteki  
są dostępne online?
Katalog biblioteki dostępny jest 
na naszej stronie internetowej. 
Budujemy też dwie bazy danych: 
baza przekładów literackich 
zawiera przekłady literatury 
węgierskiej i literatury obcej, które 
ukazują się w czasopismach 
literackich, również polskich oraz  
baza artykułów o tematyce 
narodowościowej – opracowy-
wane są w niej czasopisma 
narodowości obecnych  
na Węgrzech, w tym także 
„Polonia Węgierska”. Artykuły 
można wyszukiwać według tytułu, 
autora lub hasła przedmiotowego. 
Współpracując z wydawcami 
tworzymy też cyfrowe archiwum 
czasopism narodowościowych.

– Brzmi jak potężna machina, jak 
się w tym odnajdujesz?
Pracownicy mają coraz więcej 
obowiązków. Jest to bardzo 
ciekawe, ze względu na koniecz-
ność uczenia się nowych rzeczy.  
Wraz z nadejściem Internetu 
bardzo dużo się zmieniło. Kompu-
tery są obecne w całym procesie 
pracy, od opracowywania zbiorów 
po udostępnianie informacji – 
wystarczy pomyśleć o bazach 
danych, które zapewniają dostęp 
do tysięcy artykułów ukazujących 
się w czasopismach naukowych. 
Internet zwykło się uważać  
za konkurencję drukowanej 
książki, ale w znacznej mierze 
ułatwia też życie bibliotekarzy: 
mamy większy dostęp do infor-
macji o książkach i zagranicznych 
nowościach wydawniczych. 

– Jak wzbogacacie zbiory?
Każdy język ma swojego refe-
renta, który śledzi rynek wydawni-
czy i wybiera pozycje pasujące  
do profilu zbiorów, uwzględniając 
też życzenia czytelników. Jako 
centrum koordynacji udostępnia-
nia materiałów w języku narodo-
wościowym współpracujemy  
z bibliotekami w całym kraju  
na poziomie wojewódzkim. Biblio-
teki te mogą oczywiście same 

zaopatrywać się w materiały 
narodowościowe, ale mogą też 
skorzystać z propozycji zebranych 
przez naszych referentów. Polska 
jest jedną z 13 oficjalnych narodo-
wości na Węgrzech, dzięki czemu  
w ramach tego programu co roku 
kupujemy też książki polskie. 
Fundusz nie jest duży, ale stały, 
stąd zbiory sukcesywnie się 
powiększają.

– Jakie jeszcze są inne akcenty 
polskie w bibliotece?
Kolekcja Karola Fajsziego  
w esperanto to czwarty,  
co do wielkości, tego typu zbiór  
na świecie. Zawiera wiele cieka-
wych poloników, związanych 
głównie z polskim pochodzeniem 
twórcy tego języka, Ludwika 
Zamenhofa. W roku 2017 obcho-
dziliśmy 100 rocznicę jego śmierci, 
z tej okazji w bibliotece gościła 
wystawa zorganizowana wspólnie 
z Instytutem Polskim. W zbiorach 
muzycznych posiadamy utwory 
polskich kompozytorów i polską 
muzykę ludową. Ponadto w studiu 
językowym mamy podręczniki  
do nauki polskiego i słowniki. 
Cieszymy się, że ruszył najbardziej 
wyczekiwany projekt, czyli nowy 
słownik węgiersko–polski. 

– A jakie macie nowości wydawni-
cze po polsku?
Staramy się zamawiać pozycje 
rozwijające znajomość państwa, 
kultury i języka. Zbieramy litera-
turę piękną, głównie na podsta-
wie recenzji i nagród literackich, 
ale pojawia się też lekka literatura 
popularna. Zbieramy też prze-
wodniki turystyczne po polsku  
o Węgrzech i po węgiersku  
o Polsce. 

– Co znajdziemy w polskim dziale 
narodowościowym?
Tu gromadzimy przede wszystkim 
literaturę dotyczącą kwestii 
polsko–węgierskich, w tym także 
Derenku. Interesują nas zagadnie-
nia związane z II wojną światową  
i z Polakmi na Węgrzech,  
na przykład losy Boglarczyków. 

– Jak korzystać ze zbiorów jeśli  
nie mieszkamy w Budapeszcie?
Nasze zbiory są dostępne  
w ramach wypożyczania między-
bibliotecznego. Wystarczy zgłosić 
się w swojej regionalnej bibliotece 
i ustalić warunki przesłania danej 
książki. Katalogi naszych zbiorów 
są dostępne online. Można też 
zadać pytanie odnośnie danej 
pozycji przez maila na stronie 
www.oik.hu

rozmawiała Mira Starobrzańska
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Anna Novottny – żywa historia  
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema

Po pięknej uroczystości obcho-
dów 60-lecia założenia Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego  
im. Józefa Bema na Węgrzech 
mnóstwo osób zwróciło uwagę  
na brak na niej znanej bardzo 
szeroko w naszych kręgach 
polonijnych Ani Novottny. 
Zastanawialiśmy się, czy przypad-
kiem nie zachorowała?  
Na szczęście nie – jej jedyny syn 
Mikołaj poinformował mnie,  
że jest w Polsce.

– Aniu, co się z Tobą działo? Gdzie 
byłaś, jak cię tu nie było? – pytam.

– Pojechałam do Polski  
na uroczystości komunijne 
wnuczka mojego brata. Czyżby 
ktoś zauważył moją nieobecność? 

To cała Ania. Wie, że jest osobą 
może najbardziej znaną w całej 
Polonii, choćby z tego powodu,  
że najdłużej i niemal bez żadnej 
przerwy działa w „Bemie”, że jest 
żywą historią tej organizacji. 
Wszak każdy, kto przekraczał próg 
Stowarzyszenia musiał się 
najpierw z nią spotkać. Zawsze  
z miłym uśmiechem na twarzy  
i niezwykłą serdecznością witała 

gości. Tak jest zresztą do dzisiaj.  
Ja sama, chociaż stałam się 
członkiem organizacji w 1976 
roku – namówiona co prawda 
przez Wandę Mészáros, naprawdę 
zostałam powitana właśnie  
przez Anię. Po krótkiej rozmowie, 
dowiedziałam się, że pochodzi  
z Sieradza. I wtedy przypomniało 
się, że to pewnie o niej i jej ślubie 
z Węgrem w tamtejszej kolegiacie 
opowiadały moje koleżanki  
w warszawskim akademiku  
na Kickiego. Wówczas do głowy 
mi nie przyszło, że kiedyś  
i ja zamieszkam w Budapeszcie  
i poznam się z tą dziewczyną. 

– Jak zdążyłam obliczyć jesteś 
Aniu bodaj najstarszą żyjącą 
jeszcze członkinią „Bema” wywo-
dzącą się z tzw. emigracji serc.

– Rzeczywiście. Pobraliśmy się  
z Tiborem w 1961 roku i wtedy też 
zapisałam się do powstałego  
w 1958 roku Stowarzyszenia.  
Tak czy inaczej to już 57 lat.  
A kiedy w 1963 roku, z malutkim 
Mikołajem przeniosłam się tu  
na stałe i zgłosiłam się do amba-
sady polskiej, by załatwić paszport 
konsularny ówczesny konsul,  
pan Kamiński natychmiast 
skierował mnie do pracy, oczywi-
ście społecznej, w Bemie, którego 
prezesem po Zygmuncie Kaczo-
rowskim i doktorze Władysławie 
Wyszomirskim był wówczas inny 
uchodźca wojenny Adam Turzań-
ski. 

Tymczasową siedzibą organizacji 
był wtedy jeszcze lokal przy  
ul. Döbrentei w Budzie. Niedługo 
potem dostaliśmy obecny lokal 
przy Münnich F. u., którą później 
przemianowano na Nádor. utca.  
Był on w bardzo złym stanie,  
dla nas jednak najważniejsze było 
to, że był. Z wielkim zapałem 
zabraliśmy się do prac przy jego 
porządkowaniu. Cieszyliśmy się  

z każdego, daru, krzesła, stołu, 
obrazu. Jeden z uchodźców 
podarował nam ten wiszący  
do dzisiaj na głównej ścianie 
frontowej piękny obraz gen. 
Józefa Bema. Ktoś inny natomiast 
ten stary fortepian, dzięki 
któremu mogliśmy organizować 
wspaniałe koncerty.  Iluż  
to znakomitych artystów wystą-
piło u nas, a i nasi utalentowani 
członkowie często na nim grali. 

Książki do biblioteki, którą 
prowadziłam od początku 
pochodziły z darów naszych 
polonusów, ambasady i Fundacji 
Raczyńskich i wnosiliśmy  
po schodach te ciężkie pudła, 
gdyż nie było jeszcze windy.  
Nie było wtedy jeszcze telewizji, 
więc biblioteka cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. 
Wspaniałe dzieła literatury 
polskiej przechodziły właściwie  
z rąk do rąk. Wszyscy byli spra-
gnieni polskiej literatury. 

Ojczyzna nasza była daleko,  
ale tu, gdzie mogliśmy się spoty-
kać i rozmawiać po polsku 
mieliśmy jakby jej namiastkę. 
Pamiętam jeszcze w tej głównej 
dużej sali Bema piękne stare piece 
kaflowe. A że nie mieliśmy 
środków na opał, aby i zimą się  
tu spotykać, członkowie sami 
przynosili w teczkach drewno  
i węgiel, by ogrzać lokal. 

A kiedy z „Polonii” dostaliśmy 
projektor filmowy mogliśmy też 
organizować stałe spotkania  
z polską kinematografią tzw. 
„czwartkowe filmy z herbatką”, 
których byłam gospodynią. 
Zjawiały się na nich tłumy ludzi, 
bo nie było jeszcze telewizji 
satelitarnej, a w kinach węgier-
skich polskie filmy wyświetlano 
rzadko i zazwyczaj w dubbingu.
Był to dla mnie zaszczyt, czułam 
się naprawdę bardzo potrzebna.  

wywiad

interjú



Polonia Węgierska 19

Przez wiele wiele lat wchodziłam 
w skład każdego zarządu, a kiedy 
powstał nasz biuletyn, który 
potem przekształcił się w „Głos 
Polonii” również w skład zespołu 
redakcyjnego.

Pamiętam doskonale pierwszego 
prezesa Stowarzyszenia 
Zygmunta Kaczorowskiego, 
prawnika z wykształcenia, 
uchodźcę wojernnego, bylego 
więźnia obozu w Mauthausen  
i autora pierwszego statutu 
Stowarzyszenia, na którym  
po zmianach i nowelizacjach 
opieramy się właściwie do dzisiaj. 
Poznałam i kolejnego prezesa,  
dr. Władysława Wyszomirskiego,  
i wszystkich następnych preze-
sów, wywodzących się jeszcze  
z pokolenia uchodźców: Adama 
Turzańskiego, dr. Jana Bielaw-
skiego, architekta Piotra Jabłoń-
skiego, Stefana Bielickiego, 
nazywanego „ojczulkiem wgier-
skiego sportu”. Pierwszym 
prezesem z. tzw. „emigracji serc” 
był Władek Wiśniewski, bardzo 
przez nas lubiany i wysoko 
oceniany. A ja prawie zawsze,  
od kiedy mieszkam na Węgrzech, 
byłam członkiem zarządu., pełniąc 
wielokrotnie również funkcję 
skarbnika 

– Ale dlaczego nigdy nie zostałaś 
prezesem? Aż do czasu Aldony 
Héjj zawsze Stowarzyszeniem 
kierowali mężczyźni. A to właśnie 
Ty mogłaś zostać tą pierwszą 
kobietą na tym stanowisku. 

–  Nie chciałam zostać prezesem, 
gdyż uważałam, że mówiąc 
delikatnie, nie mam głosu 
radiowego, ale za to intuicyjnie 
wyczuwałam, kto dobrze pokie-
ruje sprawami naszej Polonii  
i najczęściej się nie myliłam. To ja 
kiedyś wprowadziłam Stefana 
Bielickiego, Andrzeja Wesołow-
skiego, Aldonę Héjj...,  a kiedy 
Andrzej Wesołowski chciał 
zrezygnować w czsie II kadencji  
i napomknął coś o tobie (Alicja 
Nagy – p.m) bardzo ten pomysł 

poparłam, bo wiedziałam, że nikt 
się bardziej na to stanowisko  
nie nadaje. Przecież przez kilka lat 
pracowałam z Tobą w „Tygodniu 
Węgierskim” później w „Bemie” 
gdzie dałaś się poznać jako 
kierownik działu kulturalnego  
i oświatowego, zajmowałaś się 
organizacją wyjazdów naszych 
dzieci na kolonie do Polski, prowa-
dzeniem polskiej szkółki sobot-
niej, pracą z harcerzami, pisałaś  
do „Głosu Polonii”, i wreszcie 
zostałaś redaktorem naczelnym 
„Polonii Węgierskiej”...

– Aniu, ale ta rozmowa nie jest  
o mnie, lecz o Tobie. Czy wystar-
czyło Ci to, że zwsze działasz jakby 
w cieniu innych?

– Tak bym tego nie powiedziała. 
Nawet z tego tylnego szeregu 
zrobiłam bardzo dużo. W wielu 
książkach na temat naszego 
stowarzyszenia jestem na pewno 
bardzo często wymieniana. 
Starałam się zawsze bardzo 
wszystkim pomagać i stąd może, 
jak już wspomniałaś ta moja 
popularność. Wspomnę tu tylko 
m.in. św.p. profesor Urszuli 
Kaczmarek, która mnie i ciebie 
(Alicja Nagy – p.m) wielokrotnie 
wspomina na łamach swych 
książek, pomogłam dużo  
dr. Wiesławowi Stefańczykowi, 
dr. Tadeuszowi Kopeciowi wielu 
studentom, ktśrzy pisali prace 
magisterskie. Tak, jestem z tego 
dumna i uważam, że w Stowarzy-
szeniu pracowałam na drugim,  
ale społecznym etacie. 

– A teraz dzięki Tobie istnieje 
jeszcze i działa Klub Seniora, 
a który zakładałyście wraz ze św. 
p. Lusią Révész. Ogromnie cenimy 
sobie to, że wytrwałaś, mimo iż 
niektórzy prezesi z ostatnich lat 
robili wszystko, by go rozwiązać.

– On przetrwał tylko dzięki 
naszemu zaparciu. To, że ludzie, 
którzy wbrew wszystkiemu  
tu przychodzili, że co tydzień 
mogliśmy się tu spotykać obligo-

wało mnie do utrzymania go  
za wszelką cenę. Teraz bardzo 
pomaga mi Janusz Kowalczyk  
i razem zrobimy wszystko, by dalej 
istniał, bo naprawdę jest 
potrzebny. Biblioteka teraz 
właściwie nie działa, bo nie ma 
czytelników, ale stworzyłam, 
cieszący się dużą popularnością 
Klub Polskiej Prasy. Ktokolwiek  
z nas jedzie do Polski, przywozi 
stamtąd mnóstwo zozmaitej 
prasy, z której chętnie korzystają 
nasi seniorzy. Ponieważ niemal 
każdy ma dostęp w domu  
do telewizji satelitarnej, więc  
i wspólne oglądanie polskich 
filmów nie cieszy się popularno-
ścią, ale mamy z Januszem pewien 
pomysł i w odpowiednim czasie 
poinformujemy wszystkich tych, 
którzy do nas przychodzą. Staram 
się pomagać wszystkim naszym 
seniorom, chodzę zawsze  
do chorych i próbuję załatwić  
im wszystko, o co poproszą,  
a sami nie są w stanie zrobić. 

– W ciągu Twojej przeszło 
półwiecznej działalności zdarzyło 
się coś, co Ci szczególnie utkwiło 
w pamięci?

– Najbardziej chyba pamiętam, 
kiedy po 53 latach doprowadzili-
śmy ze św. p. Lusią Révész i ówcze-
snym ambasadorem Grzegorzem 
Łubczykiem do spotkania syna, 
który mieszkał na stałe w Australii 
z matką, mieszkającą  
na Węgrzech, a która znalazła się 
tu jako uchodźca w czasie wojny  
i po wielu latach wyszła za mąż  
za Węgra i zmieniła nazwisko 
będąc przekonana, że syn 
bezpowrotnie zaginął. Jeszcze 
dzisiaj na myśl o tym nie mogę 
powstrzymać łez. 

Doskonale pamiętam wszystkie 
spotkania w naszym stowarzysze-
niu z wybitnymi polskimi arty-
stami, z których też już wielu  
nie żyje, polskimi pisarzami, 
politykami, że wspomnę tu 
choćby o prezydencie Aleksan-
drze Kwaśniewskim, premier 
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Suchockiej, Polakami z zagranicy, 
którzy nie raz odwiedzali Stowa-
rzyszenie.

– Ty, która jesteś z pewnością 
jedną z najbardziej znanych  
i zasłużonych osób w naszej 
Polonii, poza podziękowaniami 
od zwykłych członków Stowarzy-
szenia, czy w jaki sposób zostałaś 
uhonorowana? Wszyscy cieszyli 
się, że nie zapomniano o Gabi 
Hajdú.  

– Ja z serca gratuluję jej Srebr-
nego Medalu Wspólnoty Polskiej, 
wszak była jedną z członkiń-zało-
życielek „Bema”, a później  
po śmierci męża przez wiele lat 
pomagała z całych sił organizacji. 
A ja? Za prezesury Piotra Jabłoń-
skiego otrzymałam Brązowy Krzyż 
Zasługi Ministra Kultury i Sztuki”, 
w 1988 odznaczienie „Załużony 
dla Kultury Polskiej”, rok później 
Odznakę Honorową Towarzystra 
Łączności z Polonią Zagraniczną”, 
a w 1997 roku „Magyarországi 
Lengyelekért Emlékérem”.

Pewnie, że to przyjemnie być 
odznaczanym, ale nie to jest 
najważniejsze. Będę pracowała 
tak długo, jak mi starczy sił,  
bo wiem, że ludzie mnie potrze-
bują. To, co robiłam i robię,  
na pewno pozostanie w pamięci 
wielu naszych Polonusów. 
Chciałabym jeszcze dodać, że tak 
naprawdę nikt nie potrafi mnie 
obrazić. I może dobrze się stało,  
że w czasie Jubileuszu miałam tę 
uroczystość rodzinną, bo przynaj-
mniej nikt spośród zebranych nie 
musiał mi składać „kondolencji”  
z powodu, że tak o mnie zapo-
mniano. 

– Aniu, życzę Ci bardzo wielu 
sukcesów w tym co robisz, 
dobrego zdrowia i nie zapominaj, 
że masz o wiele mniej przeciwni-
ków, niż sympatyków i że bardzo, 
ale to bardzo dużo osób to widzi. 
Mam nadzieję, że jeszcze wielo-
krotnie będę mogła pisać o Tobie.

rozmawiała: Alicja Nagy

.

Wystawa  
Od Wyszehradu do Wyszehradu 

zagościła w... Wyszehradzie
Wystawa „Od Wyszehradu  
do Wyszehradu” – która przedsta-
wia wspólną historię państw 
dzisiejszej Grupy Wyszehradzkiej 
na przestrzeni kilkuset lat  
(od drugiej połowy XIV wieku  
do 1991 roku, kiedy powstała 
Grupa) – w końcu zagościła  
na wyszehradzkim zamku. 

12 lipca odbył się jej wernisaż  
w Muzeum Króla Macieja (Mátyás 
Király Múzeum). W uroczystym 
spotkaniu wzięli udział m.in.  
p. o. przewodniczącej Ogólnokra-
jowego Samorządu Polski 
Małgorzata Soboltynski, która  
w swoim wystąpieniu wspomniała 
o przyjaźni polsko–węgierskiej, 
burmistrz Wyszegradu Félegyházi 
András, który przybliżył historię 
powstania Grupy Wyszehradzkiej, 
dyrektor Polskiej Akademii Nauk 
Archiwum w Warszawie dr hab. 
Hanna Krajewska, która opowie-
działa o kulisach powstania 
wystawy oraz dyrektor Polskiego 
Instytutu Badawczego i Muzeum 
Piotr Piętka oraz dyrektor 
Muzeum Króla Macieja Kulcsár 
Mihály. 

Wystawa była otwarta podczas 
Międzynarodowych Igrzysk 
Rycerskich, dzięki czemu obej-
rzało ją w samym Wyszehradzie 
kilka tysięcy osób. 

Wyszehrad zapisał się na kartach 
historii (w tym historii dyplomacji) 
dzięki dwóm zjazdom (1335  
i 1339), w których wzięli udział 
królowie Czech, Polski i Węgier. 
Spotkanie Kazimierza III Wiel-
kiego, Jana I Luksemburczyka  
i Karola I Roberta Andegaweń-
skiego zaowocowało m.in. 
pogodzeniem się władców 
czeskiego i polskiego oraz 
nawiązaniem układu trójstron-
nego. 

Nie bez powodu, w tym samym 
mieście, co średniowieczni 
władcy, prezydent Czechosłowacji 
Václav Havel, prezydent Polski 
Lech Wałęsa i prezydent Węgier 
József Antall podpisali  
na początku 1991 roku porozu-
mienie o wzajemnej współpracy. 

Wyszehrad stał się symbolem 
dobrych relacji między naszymi 
państwami, tym bardziej,  
że oprócz położenia geopolitycz-
nego, łączy nas dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i gospo-
darcze.

Wystawa składa się z 21 planszy,  
z których możemy dowiedzieć się 
m.in. o wspólnych władcach  
i władczyniach, a także świętych 
ważnych we wszystkich krajach 
wyszehradzkich, o kontaktach 
handlowych i walkach narodowo-
-wyzwoleńczych, o bohaterach 
narodowych, którzy odegrali 
ważną rolę także w innych 
państwach Grupy, o wspólnej 
sztuce i oczywiście o walce  
z komunizmem oraz powstaniu 
Grupy Wyszehradzkiej  
w 1991 roku. Wystawa, która 
pokazuje wspólne losy, opatrzona 
jest zdjęciami i ilustracjami 
obrazującymi poruszane  
na każdej planszy wątki.

Wystawę „Od Wyszehradu  
do Wyszehradu” PIBM otrzymał  
od PAN Archiwum w Warszawie - 
jednej z instytucji, która ją 
współtworzyła. Do tej pory 
wystawa pojawiła się w wielu 
miejscach na całym świecie,  
z inicjatywy PIBM zagościła m.in. 
w Domu Poselskim węgierskiego 
parlamentu w Budapeszcie,  
w Dömsöd, Dunaújváros, Egerze, 
Ráckeve, Békéscsaba i Libercu,  
a teraz także w Wyszehradzie.

Anna Szczęsnowicz
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INstytut badawczy zaprasza 
 

Andrássy Klára grófnő 
 – egy nem hétköznapi arisztokrata

Andrássy Klára 1898. január 18-án 
született Budapesten,  
gróf Andrássy Tivadar és Zichy 
Eleonóra négy leánya (Ilona, 
Borbála, Katalin, Klára) közül 
a legkisebbként. Andrássy Gyula 
gróf, a kiegyezés utáni első 
magyar miniszterelnök unokája.  
Édesapja halála után, nővéreihez 
hasonlóan, az édesanyját felesé-
gül vevő nagybátyja, ifjabb 
Andrássy Gyula gróf nevelte fel. 
Férje herceg Odescalchi Károly 
volt, akitől azonban elvált. 
Egyetlen gyermekük született, Pál. 

A politika iránti érdeklődést 
nevelőapja plántálta belé.  

Az I. világháborút – melynek során 
ápolónőként dolgozott – köve-
tően a legitimizmus támogatója 
lett, a Magyar Nők Szentkorona 
Szövetségének társalapítójaként 
és ügyvezető elnökeként kiállt  
a Habsburg-ház jogfolytonossága 
mellett. 

Ezt az álláspontot képviselte 
később a Nemzeti Néppártban is, 
ám a nővérénél, Katinkánál,  
gróf Károlyi Mihály feleségénél 
külföldön töltött idő (1936-1937) 
hatására a szocialista eszme felé 
fordult, olyannyira, hogy még  
a csehszlovák kommunista pártba 
is belépett. 

Nem hétköznapi életének 
fejezetei közül is kiemelkedik  
az 1938-as év, mikor egy francia  
és egy dán lapot, valamint  
a budapesti Újságot tudósította  
a spanyol polgárháború külön-
böző színtereiről. 

Hazatérve a Lánchíd budai 
hídfőjénél található Andrássy-
palotában kezdett heti 
rendszerességű összejöveteleket 
szervezni antifasiszta érzelmű 
fiatal értelmiségieknek.

Amint kitört az első világháború, 
Klára rögtön részt vállalt  
a Magyarországra érkező lengyel 
menekültek megsegítésében, 
először a Magyar–Lengyel 
Egyesületek Szövetségének 
tagjaként (a szervezetet még 
1927-ben alapították, abból  
a célból, hogy közös platformot 
biztosítson különböző, a magyar-
lengyel kapcsolatok területén 
tevékenykedő csoportosulások-
nak), majd a Magyar –Lengyel 
Menekültügyi Bizottság elnökhe-
lyetteseként unokatestvére, 
Szapáry Erzsébet grófnő oldalán, 
aki alelnöki posztot töltött be  
a szervezetben. 

Emellett a már említett Andrássy-
palotában – amely továbbra is 
otthont adott a náciellenes fiatal 
értelmiségiek gyűléseinek – szék-
helyet biztosított a Lengyel 
Tanácsadó Központnak, illetve  
a Lengyel Vöröskereszt magyaror-
szági kirendeltsége is fenntartha-
tott ott egy irodát.

A Menekültügyi Bizottság (mely-
ben az arisztokrácia hölgytagjait 
képviselte Klára nővére, Ilona, 
valamint az elnök, gróf Károlyi 
Józsefné is) a hivatalos tevékeny-
ségén túl is hozzájárult a lengyel 
ügy támogatásához, sokszor 
közvetlenül segítve a Magyaror-
szágon internált lengyel katonák 
nyugatra szökését, hogy ott 
csatlakozni tudjanak a szövetsé-
ges haderőkhöz. 

Klára maga azonban még ennél is 
mélyebben elmerült a háborúban: 
a megszállt Lengyelországba 
szervezett szabotázsakciókat 
különféle német szállítmányok 
ellen. 

Mindennek fényében érthető, 
hogy már 1941-ben el kellett 
hagynia Magyarországot, ám nem 
jutott messzire: útitársának 

érkezését várta Dubrovnikban, 
mikor egy kósza német bomba 
robbanásában olyan súlyosan 
megsebesült, hogy április 12-én 
életét vesztette. Mindössze pár 
napot töltött a városban, ám ilyen 
rövid idő alatt is kiépítette kapcso-
latait a helyi lengyel emigrációval.

Balázs István
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- Odescalchiné Andrássy Klára portréja, 1933
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Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
po 123 latach zaborów Instytut 
Polski w Budapeszcie wraz  
z Narodowym Kinoteatrem Urania 
w Budapeszcie organizują cykl 
filmowy „Niepodległa. Polska 
historia na ekranie”. 1 paździer-
nika, poniedziałek, godz. 18:30 
film „Powstanie Warszawskie” 87' 
(język polski, napisy węgierskie).
Lengyelország függetlensége  
– 123 évnyi idegenuralom utáni 
– visszanyerésének 100 éves 
évfordulója alkalmából a buda-
pesti Lengyel Intézet és az Uránia 
Filmszínház szervezésében 
megrendezésre kerül a „Függet-
lenség. A lengyel történelem  
képernyőn” című filmciklus. 
Október 1-én hétfőn 18:30-kor 
vetítésre kerül a „Varsói felkelés” 
című 87’ perces film (lengyel 
nyelven, magyar felirattal).

6 października polonijna Sztafeta 
Niepodległości organizowana 
przez rzecznik narodowości 
polskiej przybiegnie do Székesfe-
hérváru.
Október 6-án a lengyel nemzeti-
ségi szószóló által szervezett 
Függetlenségi Staféta Székesfe-
hérvárra ér.

6 października Klub Polonia  
w Székesfehérvár (oddział 
Polskiego Stowarzyszenia Kultu-
ralnego im. J. Bema na Węgrzech) 
obchodził będzie swoje 30 
urodziny.

Október 6-án 30. születésnapját 
ünnepli a székesfehérvári Polonia 
Klub (a magyarországi Bem József 
Kulturális Egyesület részlege).

6 października w godzinach 
10:00-14:00 Ogólnokrajowy 
Samorząd Polski i Ogólnokrajowa 
Szkoła Polska organizują Polsko-
-Węgierski Dzień Sportu i Festyn 
Rodzinny „Urodziny Biało-Czerwo-
nej”. (Centrum Sportu i Rekreacji 
Samorządu I dzielnicy, Bp. I dz., 
Czakó utca 2-4). W programie 
Sztafeta Wolności (godz. 10:15), 
gra terenowa „Piękna nasza Polska 
cała”, programy sportowe, gry  
i zabawy rodzinne, programy  
dla dzieci, kącik plastyczny, 
badania lekarskie i polskie smaki

Október 6-án 10:00 - 14:00 óra 
között Országos Lengyel Önkor-
mányzat és Lengyel Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola Lengyel–
Magyar Sport Napot és Családi 
Fesztivált rendez (Budavári 
Önkormányzat Sport és Szabad-
időközpont, 1016 Budapest, 
Czakó u. 2-4). Programban: staféta 
(10:15 órakor), „Gyönyörű vagy 
Lengyelország” interaktív vetél-
kedő, sportprogramok, gyermek  
és családi vetélkedők, gyermek 
programok, művész sarok, orvosi 
vizsgálat és lengyel ízek sarok. 

W dniach 6 i 7 października  
w Budapeszcie Stowarzyszenie 
Polonia Nova organizuje semina-
rium i warsztaty o charakterze 
innowacyjno-edukacyjnym 
„Animacja kultury polskiej”.
Október 6-án és 7-én a Polonia 
Nova Egyesület szervezésében  
„A lengyel kultúra animációja” 
címmel innovatív és oktatási 
szemináriumra és foglalkozásokra 
kerül sor.

W dniach od 7 do 14 października 
w Budapeszcie odbywały się będą 
XXIV Dni Polskiej Kultury Chrześci-
jańskiej organizowane  
przez Stowarzyszenie Katolików 
Polskich na Węgrzech  
p.w. św. Wojciecha i Polską 
Polebanię Personalną  
na Węgrzech odbywające się  
w tym roku pod hasłem „Duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię 
Polska” (św. JP II), a patronat 
honorowy nad nimi przyjął 
Prymas Polski Arcybiskup 
Wojciech Polak. W bieżącym roku 
Stowarzyszenie Katolików 
Polskich na Węgrzech  
p.w. św. Wojciecha obchodzi 
jubileusz 25-lecia swego powsta-
nia. Uroczystej mszy świętej  
o godz. 10:30 w Kościele Polskim 
przewodniczył będzie delegat 
Prymasa Polski, ks. kan. Tomasz 
Głuszak. Podczas mszy śpiewał 
będzie parafialny Chór św. Kingi.  
O godz. godz. 11:45 w Domu 
Polskim odbędzie się otwarcie 
wystawy „Arcybiskup Ignacy 
Tokarczuk – Kościół, władza,  
opór społeczny” z okazji 100-lecia 
Niepodległości Polski i wykład 
historyczny dr Mariusza Krzyszto-
fińskiego z IPN w Rzeszowie. 
Október 7. és 14. között megren-
dezésre kerülnek a XXIV. Lengyel 
Keresztény Kulturális Napok, 
amelyeket a Szent Adalbert 
Egyesület és a lengyel Perszonális 
Plébánia szervez. A rendezvényso-
rozat mottója: „Szellemi örökség, 
amelynek neve: Lengyelország” 
(Szent II. János Pál), fővédnöke: 
Wojciech Polak lengyel prímás 

co będzie?

mi lesz?
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érsek. A Szent Adalbert Egyesület 
idén ünnepli fennállásának  
25. évfordulóját, ebből az alka-
lomból 10.30-kor ünnepi szent-
mise lesz a Lengyel Templomban, 
amelyet Tomasz Głuszak atya  
– a bíboros érsek delegáltja 
celebrál. A szentmisén közremű-
ködik az egyházközség Szent 
Kinga kórusa, 11.45-kor megnyit-
ják az „Ignacy Tokarczuk érsek – 
egyház, hatalom, társadalmi 
ellenállás” című kiállítást, amelyet 
Lengyelország függetlensége 
elnyerésének 100. évfordulója 
alkalmából mutatnak be, ebből 
az alkalomból dr. Mariusz 
Krzysztofiński előadást fog tartani, 
aki a rzeszówi IPN-ből érkezett.

7 października polonijna Sztafeta 
Niepodległości organizowana 
przez rzecznik narodowości 
polskiej przybiegnie do Tata-
bánya.
Október 7-én a lengyel nemzeti-
ségi szószóló által szervezett 
Függetlenségi Staféta Tatabá-
nyára ér.

10 października o godz. 11:00  
w Budapeszcie w ramach XXIV 
DPKCh odbędzie się spotkanie 
polskich księży i sióstr zakonnych 
pracujących na Węgrzech,  
a o godz. 18:00 w kinie „Művész” 
pokaz filmu „Dwie korony”  
(reż. Michał Kondrat).
Október 10-én 11.00-kor  
a XXIV. Lengyel Keresztény 
Kulturális Napok keretében  
a Magyarországon szolgáló 
lengyel papok és szerzetesrendi 
nővérek találkozóját szervezik. 
18:00-kor a Művész moziban 
levetítik a „Két korona” című 
filmet.

11 października w Instytucie 
Polskim w Budapeszcie  
w ramach XXIV Dni Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej  
o godz. 18:00 – Święty Niepodle-
głości – program o św. JP II. 
Október 11-én a budapesti 
lengyel Intézetben a XXIV. Lengyel 
Keresztény Kulturális Napok 
keretén belül 18.00-kor a Függet-
lenség szentje címmel programot 
szerveznek, amely Szent II. János 
Pál életéhez kapcsolódik.

W dniach 12-14 października 
bemowskie przedszkolaki wyjadą 
na wycieczkę edukacyjną  
do Nyírbátor.
Október 12-14-ig a bemes 
óvodások tanulmányi kirándu-
lásra utaznak Nyírbátorba.

13 października w  Domu Kultury 
Aranytíz (Bp. V. Arany u. 10)  
w ramach XXIV Dni Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej  
o godz. 17:00 rozpocznie się 

Koncert Dariusza Malejonka 
„Urodzony, by się nie bać”. 
Gościnnie wystąpi Angelika 
Korszyńska-Górny.
Október 13-án a XXIV. Lengyel 
Keresztény Kulturális Napok 
keretén belül az Aranytíz Kultúr-
házban 17.00-kor „Azért született, 
hogy ne féljen” koncertet ad 
Dariusz Malejonka. A koncert 
vendégfellépője Angelika 
Korszyńska-Górny lesz.

13 października w Ogólnokrajo-
wej Szkole Polskiej odbędzie się 
pasowanie na ucznia.
Október 13-án a Lengyel Nyelvok-
tató Nemzetiségi Iskolában 
tanulói eskütétel lesz.

13 października o godz. 17:00  
w budapeszteńskim Kościele 
Polskim odbędzie się nabożeń-
stwo fatimskie.
Október 13-án 17.00-kor Fatimái 
istentisztelet lesz a budapesti 
Lengyel Templomban. 

co będzie?

mi lesz?
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co będzie?

mi lesz?

13 października polonijna Sztafeta 
Niepodległości organizowana 
przez rzecznik narodowości 
polskiej przybiegnie do Győr.
Október 13-án a lengyel nemzeti-
ségi szószóló által szervezett 
Függetlenségi Staféta Győrbe ér.

14 października w Budapeszcie 
uroczyście zakończą się  
XXIV DPKCh. O godz. 10:30 mszy  
w Kościele Polskim przewodniczył 
będzie przewodniczy Przełożony 
Generalny księży chrystusowców  
ks. Ryszard Głowacki i odbędzie 
się koncert ku czci św. Jana 
Pawła II, a o godz. 11:45 w Domu 
Polskim rozpocznie się prezenta-
cja albumu Łukasza Kobieli 
August Hlond 1881-1948. 
Október 14-én véget érnek  
a XXIV. Lengyel Keresztény 
Kulturális Napok. 10.30-kor 
szentmisét mutatnak be Ryszard 
Głowacki Krisztusrendi atya 
vezetésével és koncert is lesz, 
amelyet Szent II. János Pálnak 
szentelnek, 1:45-kor a Lengyel 
Házban bemutatásra kerül Łukasz 
Kobiela „August Hlond 1881-1948” 
című albuma. 

W dniach od 19 do 23 paździer-
nika bemowcy wyjadą do Polski, 
aby podążać szlakiem Piłsud-
skiego i 100-lecia Niepodległej. 
Organizatorem wyjazdu jest  
PSK im. J. Bema na Węgrzech.
Október 19-23-ig Piłsudski  
és a 100 éve független Lengyelor-
szág nyomán Lengyelországba 
látogatnak a bemesek. A program 
szervezője a Bem József LKE.

Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
po 123 latach zaborów Instytut 
Polski wraz z Narodowym Kinote-
atrem Urania w Budapeszcie 
organizują cykl filmowy „Niepod-
legła. Polska historia na ekranie”.   
15 października, poniedziałek, 
18:30 „Matka Królów”, 127' (język 
polski, napisy węgierskie).

Lengyelország függetlensége  
visszanyerésének 100 éves 
évfordulója alkalmából a Lengyel 
Intézet és az Uránia Filmszínház 
szervezésében megrendezésre 
kerül a „Függetlenség. A lengyel 
történelem képernyőn” című 
filmciklus. Október 15-én hétfőn 
18.30-kor levetítik a „Királyok 
szülőanyja” című filmet (lengyel 
nyelven, magyar felirattal).

W dniach 19-21 października 
wierni z budapeszteńskiej parafii 
wyjadą na Noc Czuwania  
w intencji Polonii do Często-
chowy. 
Október 19-21. között budapesti 
egyházközségünk hívei éjszakai 
virrasztásra utaznak 
Częstochowába, ahol a Polónia 
szándékára virrasztanak  
és imádkoznak. 

20 października Sztafeta Niepod-
ległości organizowana przez 
rzecznik narodowości polskiej 
przybiegnie do Esztergomu. 
Október 20-án a lengyel nemzeti-
ségi szószóló által szervezett 
Függetlenségi Staféta Eszter-
gomba ér.

20 października Stołeczny 
Samorząd Polski organizuje  
międzynarodową konferencję 
dotyczącą literatury polskiej  
w Europie Srodkowej. 
Október 20-án a lengyel irodalom 
témájában nemzetközi konferen-
cia lesz Budapesten, amelyet 
a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 
rendez. 
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W dniach 20-23 października 
Stołeczny Samorząd Polski 
organizuje wyjazd edukacyjny  
do Rabki Zdroju. 
Október 20. és 23. között  
a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 
tanulmányi kirándulást szervez 
Rabka Zdrójba.

W dniach od 21 do 28 paździer-
nika uczniowie Ogólnokrajowej 
Szkoły Polskiej  wyjadą na obóz 
językowy do Wrocławia.
Október 21. és 28. között nyelvi 
táboron vesznek részt 
Wrocławban a Lengyel Nyelvok-
tató Nemzetiségi Iskola tanulói.

22 października obchodzimy 
wspomnienie św. Jana Pawła II.  
W tym dniu w budapeszteńskim 
Kościele Polskim msza święta  
z oddaniem czci relikwiom 
naszego Świętego Rodaka 
rozpocznie się o godz. 18:00.
Október 22-én megemlékezünk 
Szent II. János Pálról. Ebből  
az alkalomból szent honfitársunk 
ereklyéinek tiszteletével 18.00-kor 
szentmise lesz a Lengyel Temp-
lomban.

28 października w Akademii 
Muzycznej o godz. 19:00  
w Budapeszcie z koncertem 
„Jeden/wiele" wystąpi znana  
z techniki gry na kilku instrumen-
tach jednocześnie Karolina Cicha.

Október 28-án 19.00-kor  
a budapesti Zeneakadémián „Egy/
Számos” címmel koncertet ad 
Karolina Cicha.

W dniach 26-30 października POKO 
oddział Óhegy u. 11 oraz Stowarzy-
szenie  św. Wojciecha serdecznie 
zapraszają na wyjazd integracyjno-
-edukacyjny do Przemyśla i Lwowa 
śladami wspólnej polsko–węgier-
skiej historii z okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości. Projekt 
współfinansowany jest w ramach 
sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  
nad Polonią i Polakami za granicą” 
poprzez Fundację Pomoc Polakom 
na Wschodzie oraz węgierskie 
Ministerstwo Zasobów Ludzkich. 
Október 26-30-ig a LKK Óhegy  
u. 11. alatti részlege és a Szent 
Adalbert Egyesület szeretettel vár 
mindenkit a Przemyślbe  
és Lwówba, a közös lengyel–
magyar történelem és lengyel 
függetlenség visszaszerzése 
nyomában, szervezett útra, amely 
a lengyel Szenátus Polónia  
és Külhoni Lengyelek Védnöksége 
keretén belül és a Külhoni Lengye-
lek Megsegítéséért Alapítvány, 
valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának segítségével jön 
létre. 

Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
Instytut Polski wraz z Narodowym 
Kinoteatrem Urania w Budapesz-
cie organizują cykl filmowy 
„Niepodległa. Polska historia  
na ekranie”. 29 października, 
poniedziałek, 19:00 „Pianista”, 143' 
(jęz. angielski, napisy węgierskie).
Lengyelország függetlensége 
visszanyerésének 100 éves 
évfordulója alkalmából a Lengyel 
Intézet és az Uránia Filmszínház 
szervezésében megrendezésre 
kerül a „Függetlenség. A lengyel 
történelem képernyőn” című 
filmciklus. Október 29-én hétfőn 
(lengyel nyelven és magyar 
felirattal) levetítik a 143’ perces 
„Zongorista” című filmet.

(b.)

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za zmiany dokonywane w w/w programach. 
Figyelem! A szerkesztőség a programok változásáért nem vállal felelősséget.
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Odszedł  
János Filó

Elhunyt  
János Filó

Ze smutkiem informu-
jemy, że 23 sierpnia 2018 
roku po ciężkiej chorobie  
w wieku 78 lat odszedł 
wieloletni członek 
Polskiego Stowarzysze-
nia Kulturalnego  
im. J. Bema na Węgrzech, 
mąż naszej Rodaczki 
Maryli Filó, János Filó.

Niech na długo pozosta-
nie w naszej pamięci!

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy 2018. 
augusztus 23-án, hosszú 
betegség után elhunyt 
Filó János – a Bem József 
Kulturális Egyesület régi 
tagja, Filó Maryla férje. 
78 évet élt. 

Maradjon örökre emléke-
inkben!

Odeszła  
Halinka Dobos

Elhunyt  
Halinka Dobos

Ze smutkiem informujemy, 
że 22 sierpnia 2018 roku  
w Budapeszcie zmarła 
nasza polonijna Koleżanka 
śp. Halinka Dobos.

Nasza Rodaczka pocho-
dziła ze Świętochłowic,  
a na Węgry przyjechała  
w 1956 roku. Była członki-
nią PSK im J. Bema  
i SKP pw. św. Wojciecha.  
Przeżyła 87 lat. 
Niech na długo pozostanie 
w naszej pamięci!

Mély fájdalommal  
tudatjuk, hogy 2018. 
szeptember 2-án Budapes-
ten elhunyt Dobos Halinka.

Świętochłowicében  
született, 1956-ban érke-
zett Magyarországra.  
A Bem József LKE  
és a Szent Adalbert Egye-
sület tagja volt. 
87 évet élt. 
Maradjon örökre emléke-
inkben!

Podziękowanie

Köszönet 

Za okazane mi tak wiele 
dobrego serca – w tych 
ciężkich, bolesnych i jakże 
samotnych chwilach  
po śmierci mojego męża, 
Jánosa Filó – wszystkim 
tym, którzy byli przy mnie 
bardzo serdeczne podzię-
kowania składa:

pogrążona w głębokim 
smutku, 

Maryla Filó

Filó János halálát követő 
igazán nehéz, fájdalmas  
és magányos időben 
nyújtott segítségért 
köszönetet mond neje  
Filó Maryla, mindenkinek, 
aki mellette állt.

odeszli

elhunytak
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Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
Országos Lengyel Önkormányzat

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

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy
Lengyel Közművelődési Központ

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

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

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

Polski Instytut Badawczy i Muzeum
Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

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

Stołeczny Samorząd Polski
Fővárosi Lengyel Önkormányzat

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

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

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

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

Polska Parafia Personalna na Węgrzech
Lengyel Perszonális Plébánia

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

Ambasada Polska w Budapeszcie
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége

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

Referat Konsularny Ambasady RP 
A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli Osztálya

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

Instytut Polski w Budapeszcie
Lengyel Intézet

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

biblioteka@polinst.hu

Polonijna strona internetowa: 
www.polonia.hu

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

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

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

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

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

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

polonia
węgierska

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

Pismo Ogólnokrajowego 
Samorządu Polskiego  

z kwartalnym  
dodatkiem GŁOS POLONII

Az Országos Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 

lapja a GŁOS POLONII 
negyedévi mellékletével
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