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Obradował OSP
Ülésezett az OLÖ

30 listopada w Budapeszcie  
na posiedzeniu plenarnym zebrał 
się Ogólnokrajowy Samorząd 
Polski na Węgrzech. Obecnych 
było 14 radnych, zebranie było 
prawomocne. 
 
Radni przyjęli sprawozdanie 
przewodniczącej OSP dotyczące 
działania samorządu za ostanie  
1,5 miesiąca, zatwierdzili poprawki 
do budżetu na rok 2019, projekt 
budżetu na rok 2020, plany pracy 
OSP, jego komisji, a także podle-
głych mu instytucji, postanowili,  
że zadania rewidenta OSP  
(podobnie jak w minionej kaden-
cji) powierzone zostaną zewnętrz-
nej firmie. 

W drodze wyborów w wyniku 
braku zgłoszeń chętnych spośród 
grona radnych OSP, osobami 
zewnętrznymi uzupełnione zostały 
składy dwóch komisji samorządo-
wych, wybrano: Ewę Nagy  
do Komisji Socjalnej i ds. Wyznań 
oraz Iwonę Tóth do Komisji 
Finansów. Samorząd zadecydował 
ponadto, że Komisja Finansów  
na przyszłe posiedzenie plenarne 
przygotuje modyfikację projektu 
podziału honorariów radnych 
samorządu. 

Z dniem 2 grudnia br. OSP ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Polskiego Instytutu Badawczego  
i Muzeum oraz ponownie rozpi-
suje konkurs na funkcję redaktora 
naczelnego miesięcznika „Polonia 
Węgierska". 

W posiedzeniu uczestniczyła 
rzecznik narodowości polskiej  
dr Ewa Rónayné Słaba, która 
poinformowała OSP o przygoto-
waniach do obchodów przyszło-
rocznego Dnia Polsko–Węgierskiej 
Przyjaźni oraz o Międzynarodo-
wym Kongresie Eucharystycznym, 
który we wrześniu 2020 roku 
odbywał się będzie w Budapeszcie. 

Kolejne posiedzenie plenarne  
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech zaplano-
wano na styczeń 2020 roku.

November 30-án Budapesten 
ülésezett az Országos Lengyel 
Önkormányzat képviselő testü-
lete. 14 képviselő volt jelen, így  
a közgyűlés határozatképes volt.  
A képviselők elfogadták az elmúlt 
másfél hónapos időszakról szóló 
elnöki beszámolót, jóváhagyták  
a 2019. évi költségvetés módosí-
tást, az OLÖ és bizottsága, 
valamint az intézmények munka-
tervét. Döntöttek arról is, hogy  
(az előző ciklus gyakorlatának 
megfelelően) az OLÖ belső 
ellenőri feladatait külső szolgál-
tató lássa el. Belső tagok  
hiányában az OLÖ két bizottságá-
ban külső tagok kaptak helyet:  
Ewa Nagy a Vallási és Szociális 
Bizottság, Iwona Tóth pedig  
a Pénzügyi Bizottság tagja lett.  
A képviselők arról is határoztak, 
hogy a Pénzügyi Bizottság  
a következő közgyűlésre készítse 
el a képviselői tiszteletdíjak  
módosításának kidolgozását. 
December 2-i nappal az OLÖ 
megpályáztatja a Lengyel  
Kutatóintézet és Múzeum igazga-
tói és a „Polonia Węgierska” című 
folyóirat főszerkesztői pozícióját. 
A szombati ülésen részt vett  
dr. Rónayné Słaba Ewa lengyel 
nemzetiségi szószóló, aki tájékoz-
tatta a jelenlévőket a Lengyel–
Magyar Barátság Nappal  
és a 2020. szeptemberi Nemzet-
közi Eucharisztikus Világkongresz-
szussal kapcsolatos 
előkészületekről. A következő 
közgyűlést 2020. januárra  
tervezik.

(b.)
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„Co to jest niepodległość,  
teraz wiem już na pewno!”
– obchody 11 listopada,  

Narodowego Święta Niepodległości 
na Węgrzech

Békéscsaba
Koncert i pokaz filmu

9 listopada w Békéscsabie 
uroczyście obchodziliśmy  
rocznicę Święta Niepodległości  
razem z Ambasadorem RP  
na Węgrzech – Jerzym Snopkiem, 
jego Małżonką – Martą Gedeon 
oraz Radnym Miasta – Ferencem 
Nagy. 

Po odśpiewaniu hymnów  
i przywitaniu gości – Małgorzata 
Leszkó, przewodnicząca tutej-
szego samorządu polskiego  
oraz Laszló Máté, prezes Stowa-
rzyszenia Kulturalnego Przyjaźni 
Polsko–Węgierskiej – przedstawili 
zebranym krótki zarys historyczny 
uzasadniający datę  
11 listopada narodowym świętem 
Polski.

Następnie miał miejsce wernisaż 
wystawy zatytułowanej „Dzieci 
Niepodległości”. Autorką wystawy 
jest Joanna Urbańska, dyrektor 
Instytutu Polskiego w Budapesz-
cie, która ze względu na inne 
obowiązki, nie mogła wziąć 
udziału w uroczystości, wyrażając 
listownie przeprosiny, pozdrowie-
nia i przedstawiając treść i myśl 
przewodnią pokazywanych 
eksponatów. 

Pani Joanna porównuje walkę  
o niepodległość do sztafety,  
w której uczestniczyło kilka 
pokoleń Polaków: na długie 
dziesięciolecia przed 1918 roku  
i na długie dziesięciolecia  
po 1918 roku. Wśród walczących 
znalazła się młodzież i dzieci, 
bohatersko stawiające czoła 
zaborcom. To właśnie ich 
tragiczny, bolesny los i wzrusza-

jące, chwalebne zmagania 
upamiętnia ekspozycja,  
od powstań XIX wieku aż po stan 
wojenny wprowadzony  
przez reżim socjalistyczny.  
Ponieważ polsko–węgierska 
wspólnota losów i wartości, którą 
ustanowiła przyjaźń obu naro-
dów, jest ostro zarysowana  
w kontekście dzieci, dlatego 
wystawa również upamiętnia 
młodych, węgierskich wolontariu-
szy. Joanna Urbańska na zakoń-
czenie listu pisze: „proszę Boga, 
aby polskie i węgierskie dzieci  
i młodzież nigdy nie musiały 
chwytać za broń, aby w pokoju 
mogły rosnąć i rozwijać się, 
przyczyniając się do intelektual-
nego i gospodarczego rozwoju 
naszych krajów.”

Występ chóru działającego  
przy Stowarzyszeniu Kulturalnym 
Przyjaźni Polsko–Węgierskiej, 
obecnie dyrygowanego  
przez Pétera Szák-Kocsisa, trochę 
rozweselił licznie przybyłych  
na uroczystość. Zespół przy 
akompaniamencie harmonii  
i pianina odśpiewał kilka polskich 
pieśni patriotycznych i przyśpie-
wek ludowych.
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Ostatnim punktem programu był 
pokaz filmu Michała Kondrata, 
przedstawiający działalność   
św. Maksymiliana Kolbe a zatytu-
łowanego: „Dwie korony”.  
Poznaliśmy ciekawostki z życia 
tego Wielkiego, Utalentowanego, 
naznaczonego Cierpieniem 
Polaka i zastanowiliśmy się  
nad sensem i wartością ludzkiego 
istnienia.

Małgorzata Leszkó 

Budapeszt
Koncert dla Niepodległej

Mimo, że od czasu zaprzysiężenia 
Stołecznego Samorządu 
Polskiego upłynęło niewiele czasu 
(wybory odbyły się 13 paździer-
nika, ślubowanie 24 października, 
po którym uformowany został 
skład samorządu w osobach: 
Katarzyna Balogh – przewodni-
cząca, Krystyna Koziorowski – 
zastępca i radni: Jadwiga Ábrusán, 
Maria Filó, Alicja Nagy, Asia 
Priszler i András Buskó) udało się 
mu zorganizować w Budapeszcie 
piękną uroczystość z okazji  
101 rocznicy odzyskania  
niepodległości przez Polskę  
po 123 latach niewoli.
 
10 listopada w niedzielę w Sali 
Teatralnej przy ulicy Akademia  
(na II piętrze tegoż budynku 
znajduje się siedziba Polskiego 
Samorządu Stołecznego) odbył 
się  piękny koncert z udziałem 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
pod dyrekcją Jenő Hubalya  

i znanego nam wszystkim zespołu 
polonijnego folklorystycznego 
„Polonez”. 

Podczas koncertu młodzi muzycy 
zagrali polskie pieśni patriotyczne 
– zachęcając bardzo licznie 
przybyłą publiczność do wspól-
nego śpiewu – oraz fragmenty 
„Háry János szvit” Zoltána 
Kodálya, a cztery pary zespołu 
„Polonez” z wielką brawurą  
na malutkiej scenie wykonały 
wiązankę polskich tańców 
ludowych.

Gospodyni wieczoru Katarzyna 
Balogh, która ponownie została 
przewodniczącą Samorządu powi-
tała wszystkich gości, a wśród 
nich kierownika Wydziału Konsu-
larnego Ambasady RP  
na Węgrzech, Marcina Sokołow-
skiego, wicedyrektor Instytutu 
Polskiego w Budapeszcie, Domi-
nikę Teske, proboszcza Polskiej 
Parafii Personalnej na Węgrzech 
ks. Krzysztofa Grzelaka TCH, nowo 
wybraną przewodniczącą OSP 
Marię Felföldi, prezesa Stowarzy-
szenia św. Wojciecha, Monikę 
Molnár i dyrektor Szkoły Polskiej 
przy Ambasadzie RP Beatę 
Mondovics. 

Po zakończeniu koncertu licznie 
przybyli z całego niemal Buda-
pesztu goście, których nie 
odstraszył nawet ulewny deszcz, 
długo jeszcze rozmawiali podczas 
eleganckiego przyjęcia ze szwedz-
kim stołem i nie ukrywali radości, 
że Katarzyna Balogh ponownie  
po pięcioletniej przerwie została 
przewodniczącą Stołecznego 
Samorządu Polskiego. 
   
Organizatorem uroczystości  
był Stołeczny Samorząd Polski, 
przy współpracy z Samorządami 
Polskimi XVII, XVIII i XXII dzielnicy 
– i jak się okazało współpraca  
ta świetnie zaowocowała.  
Niestety, zaplanowany jeszcze  
na godz. 13.45 tego dnia  
w I dzielnicy Budapesztu Bieg 
Niepodległości, w którym mieli 
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wziąć udział m.in. uczniowie 
Szkoły Polskiej przy Ambasadzie 
nie mógł się odbyć ze względu  
na koszmarnie deszczową 
pogodę. 

Organizatorami wydarzenia, które 
dosłownie odpłynęło w deszczu 
byli: Stołeczny Samorząd Polski  
oraz Samorząd Polski na Wzgórzu 
Zamkowym i Samorząd XVIII 
dzielnicy, a patronat  
nad nim objęła rzecznik narodo-
wości polskiej dr Ronáyne Słaba 
Ewa. 

Wcześniej tego dnia zaś,  
bo o godz. 10.30 przed południem 
w Kościele Polskim na Kőbánya  
ks. proboszcz Krzysztof Grzelak 
TCh odprawił Mszę świętą  
w intencji Ojczyzny, podczas 
której wystąpił polonijny Chór 
św. Kingi. Podczas mszy używał 
kielicha ofiarowanego Polskiemu 
Kościołowi przez Polonię, jako 
wotum z okazji 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości.

Alicja Nagy

Budapeszt
Legionowy skarbczyk  

– wystawa fotograficzna  
„Kobiety w drodze  
do niepodległości”

Polski Ośrodek Kulturalno-Oświa-
towy filia Óhegy oraz Samorząd 

Polski na Kőbányi 10 listopada,  
w 101 rocznicę odzyskania  
przez Polskę Niepodległości 
zorganizował wernisaż wystawy 
fotograficznej Piotra Jantosa  
pt. „Kobiety w drodze do niepod-
ległości”.

Ekspozycja prezentuje fotogra-
ficzne kadry pochodzące  
z wyjątkowego obiektu.  
Jest nim oryginalny, wielostro-
nicowy, dwustronnie zapisany 
Pamiętnik legionowy z czasu  
Wielkiej Wojny, którego właści-
cielką była Izabela z Rakowiczów-
-Drobnikowa (1892–1963). 

Pochodząca z Poznania, z serca 
Wielkopolski młoda dziewczyna, 
w okresie I wojny światowej 
pracowała przez cztery lata jako 
pielęgniarka, sanitariuszka-ochot-
niczka w szpitalu wojskowym  
w Krakowie.

Powstanie Legionów Polskich  
i ich dwuletnią kampanię wojenną 
po dziś dzień otacza niezwykle 
oryginalna i twórczo kreowana 
legenda. Przybliża i przypomina 
coraz to nowym pokoleniom, 
żywą łączność Legionów  
z tradycją dawnych wojsk polskich 
i narodowych powstań.  
Utożsamia ponadto ideę  
nieprzerwanej tradycji walk  
o niepodległość Ojczyzny,  
której spadkobiercami i kontynu-
atorami stały się Legiony Polskie. 

Strzeleckie oddziały pod wodzą 
brygadiera i naczelnika Józefa 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUDAPESZT 

I. DZIELNICA, TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNY 
10. 11. 2019. godz 1345 
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Piłsudskiego chwyciły za broń, 
wytrąconą z rąk ojców i dziadów 
– aby kontynuować patriotyczne 
ideały zakorzenione w posta-
wach obywatelskiej powinności. 
Wpisywały się one w chwalebny 
ciąg tradycji narodowo-wyzwo-
leńczych oręża polskiego.

Militarny aspekt walki, związanej  
z kontynuacją powstańczego 
zrywu w zniewolonej  
przez trzech zaborców  
na 123 lata Ojczyźnie, zaczął być 
silnie eksponowany niemal  
od początku Wielkiej Wojny  
w sztuce, poezji, publicystyce 
propagandowej, patriotycznej 
biżuterii. 

W oddziałach Piłsudskiego nawią-
zania do tradycji dawnego wojska 
polskiego pojawiły się niejako 
„automatycznie” w umunduro-
waniu – skromny, szary mundur, 
chłopska czapka „maciejówka”  
z orzełkiem legionowym,  
dystynkcje oficerskie w postaci 
wężyków na kołnierzach, gardy  
do szabli i temblaki ozdobione 
białym orłem na amarantowym tle  
– jak również w odrębnym  
od regulaminu armii austro-
-węgierskiej obyczaju wojskowym.

Opowieść o Legionach Polskich 
zawarta w wyjątkowej wartości 
dokumentalnej Pamiętniku Izabeli 
z Rakowiczów-Drobnikowej, 
składa się z oryginalnych wpisów 
w postaci cytatów  
m.in. z literatury pięknej.  
Często są one sygnowane  
autografem podpisu, datowane. 

Wpisów dokonywali przebywa-
jący w szpitalu ranni legioniści, 
goście wizytujący ozdrowieńców, 
żołnierze odwiedzający kompa-
nów legionowych. Nie brak 
również wpisów tak ważnych 
osobistości tego czasu, jak:  
ks. kard. August Hlond, Józef 
Piłsudski czy książę Karol Stefan 
Habsburg z Żywca.

W Pamiętniku zachowały się  
historyczne fotografie, m.in.  
z podobizną jego właścicielki. 
Szczególnie wzrusza widok Izabeli 
wśród internowanych legionistów.  
Nie brak też zdjęć bohaterki 
Pamiętnika w solowym wydaniu, 
wśród rannych żołnierzy i ozdro-
wieńców, którym niosła samary-
tańską pomoc.

opracowała:  
Małgorzata Soboltynski  

na podstawie artykułu  
Bożeny Weber

zdj. Barbara Pál

Pamiętnik, z którego pochodzą 
fotogramy, znajduje się w kolekcji 

prywatnej w Wiedniu.  
Za jego udostępnienie Autorzy 

składają serdeczne podziękowanie 
Pani Danucie Nemling  

córce Izabeli z Rakowiczów Drobnik 

Budapeszt
Urodziny Niepodległej  

– wieczornica przy budańskim 
pomniku Marszałka Józefa 

Piłsudskiego.

11 listopada, aby uczcić rocznicę 
odrodzenia Polski na zaproszenie 
Polskiego Stowarzyszenia Kultu-
ralnego im. J. Bema na Węgrzech 
corocznie spotyka się budapesz-
teńska Polonia. 

Tego roku – po raz pierwszy 
okolicznościowa wieczornica 
odbyła się przy nowym budań-
skim pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego znajdującym się  
w XII dzielnicy Budapesztu  
przy ulicy Csörsz.

W uroczystości, która miała 
charakter patriotyczny,  
ale również bardzo rodzinny 
uczestniczył i wystąpienie 
wygłosił ambasador RP  
na Węgrzech prof. Jerzy Snopek 
wraz z małżonką, dyrektor  
i wicedyrektor Instytutu Polskiego 
panie Joanna Urbańska i Domi-
nika Teske, przedstawiciele władz 
węgierskiego Samorządu  
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XII dzielnicy, przewodnicząca 
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech Maria 
Felföldi, prezes Stowarzyszenia 
Katolików Polskich na Węgrzech 
p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, 
proboszcz Polskiej Parafii Perso-
nalnej na Węgrzech ks. Krzysztof 
Grzelak SChr, który w modlitwie 
przywołał pamięć ojców polskiej 
niepodległości. 

Licznie przybyli uczniowie  
i nauczyciele Szkoły Polskiej  
przy Ambasadzie RP w Budapesz-
cie, którzy przygotowali okolicz-
nościowy program oraz delegacja 
Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej  
na Węgrzech – instytucji OSP, 
polscy studenci węgierskiego 
uniwersytetu ELTE, przedstawi-
ciele samorządów polskich I, II, III, 
IV, VII, VIII, X, XII, XIII i XXII dzielnicy 
Budapesztu. Rzecznik narodowo-
ści polskiej w Zgromadzeniu 
Narodowym Węgier reprezento-
wał Szabolcs Sutarski.

Wieczornicy asystowali członko-
wie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej Legionu Polskiego,  
a ich dowódca Emil Nagy przywo-
łał zebranych do uroczystego 
Apelu Niepodległości.

Na zakończenie odbyła się 
ceremonia składania wieńców  
i wspólnie odśpiewano pieśń 
legionową „My Pierwsza Brygada”.

Tego dnia, w godzinach  
przedpołudniowych delegacja 
PSK im. J. Bema na Węgrzech 
złożyła kwiaty w powołanym  
do życia w 1936 roku miejscu 
polskiej pamięci narodowej  
przy tablicy Marszałka na placu 
Apora Vilmosa.

(b.)
zdj. Barbara Pál

Budapeszt
Szolnok 

Niepodległa do hymnu!
Urodziny Niepodległej

Do ogólnopolskiej akcji  
„Do hymnu!” nawołującej  
do wspólnego odśpiewania 
hymnu polskiego 11 listopada 
przyłączyli się Polonusi  
w Budapeszcie i w Szolnoku.

W Szolnoku, 11 listopada w samo 
południe w centrum miasta, 
na placu Kossutha  zebrali się 
żyjący tam Polacy – a była wśród 
nich całkiem spora grupka 
uczniów Ogólnokrajowej Szkoły 
Polskiej na Węgrzech – by przy 
akompaniamencie dętej orkiestry 
wojskowej odśpiewać polski  
i węgierski hymn... a później 
jeszcze kilka innych utworów.
 Wydarzenie przy wsparciu 
lokalnych władz zorganizował 
Samorząd Narodowości Polskiej  
w Szolnoku.

W Budapeszcie przeprowadzenia 
akcji „Do hymnu” podjęła się 
Ogólnokrajowa Szkoła Polska  
na Węgrzech, gdzie 101 Urodziny 
Niepodległej zaczęto świętować 
już w sobotę 9 listopada. 

W programie zorganizowanych  
z tej okazji warsztatów znalazło 
się wiele atrakcji – uczniowie  
w interaktywny sposób wzboga-
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cali swoją wiedzę o wydarzeniach 
sprzed 100 lat, nauczyli się 
piosenki „Przybyli Ułani”,  
a najmłodsi poznawali symbole 
narodowe. Nie zabrakło  
też atrakcji w postaci konkursu 
wiedzy o odzyskaniu niepodległo-
ści i (oczywiście) urodzinowego 
tortu!

O symbolicznej godzinie 11:11 
uczniowie i nauczyciele zaśpiewali 
razem polski hymn.

(red.)
zdj. OSP

zdj. SNP Szolnok

Budapeszt
Przyjęcie narodowe  

z okazji Święta Odzyskania  
Niepodległości

Kilkaset osób wzięło udział  
w przyjęciu narodowym  
zorganizowanym 6 listopada 
przez Ambasadę RP w Budapesz-
cie z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości.

Tym razem gości zaproszono  
do historycznej sali Pesti Vígadó  
w centrum Budapesztu. 
 
Przedstawiciele korpusu dyploma-
tycznego, węgierskich władz, 
Polonii oraz przyjaciele Polski 
zgromadzili się, by świętować 
wspólnie 101 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości i 100 rocznicę 
nawiązania stosunków dyploma-
tycznych między Polską  
a Węgrami. Gościem honorowym 
był wicepremier Zsolt Semjén.

Podczas przyjęcia ambasador 
Jerzy Snopek wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie, w którym 
powiedział: 
 
„Jesteśmy dumni, że przez te 
wszystkie lata naród polski, 
zmuszony do życia w społeczeń-
stwach trzech zaborczych państw, 
poddawany systematycznej presji 
germanizacyjnej i rusyfikacyjnej, 
zdołał zachować poczucie 

tożsamości i nie wyrzekł się nigdy 
nadziei na odzyskanie wolności  
i niepodległego państwa.

Zgodnie ze słowami hymnu 
narodowego, powstałego  
w dwa lata po ostatnim rozbiorze: 
„Jeszcze Polska nie zginęła,  
póki my żyjemy”, kilka pokoleń 
Polaków przechowało ojczyznę  
w swych sercach. Zgodnie z radą 
najwybitniejszego przedstawiciele 
polskiego Oświecenia, stojącego 
już nad grobem, Ignacego 
Krasickiego „przetrwaliśmy  
w kulturze”.

Polacy zachowali również  
w pamięci radę Jana Jakuba 
Rousseau, który w obliczu 
grożącej nam utraty niepodległo-
ści zwrócił się do nas ze słowami: 
„jeśli nawet was połkną, to nie 
dajcie się strawić”.

Aby nie zastygnąć w wygodnej 
inercji, nie rozpłynąć się z wolna  
w obcym żywiole, nie dać zapo-
mnieć światu o własnym narodo-
wym istnieniu i aspiracjach 
wolnościowych, rozniecaliśmy 
co jakiś czas krwawe powstania.  
Z myślą o własnej niepodległości 
walczyliśmy również u boku 
naszych sojuszników przeciwko 
wspólnym wrogom.

Tak było w przypadku węgierskiej 
Wiosny Ludów, kiedy to  
w szeregach honwedów  
i w legionie polskim ponad  
4 tysiące polskich ochotników 
walczyło o wolność Węgrów w ich 
walkach z Imperium Habsburgów. 
Nazwiska polskich przywódców, 
Dembińskiego, Wysockiego  
i zwłaszcza Bema, pozostały  
na zawsze w węgierskiej historii  
i pamięci.

Ducha polskości podtrzymywała 
nie tylko ofiara krwi, lecz także 
kwitnąca wówczas literatura 
polska, której wybitni twórcy 
Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Zygmunt Krasiński, 
Cyprian Norwid, zmuszeni 

Kronika

krónika
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do życia na emigracji, nigdy nie 
tracili z oczu losów ojczyzny. 
Podobnie jak Fryderyk Chopin,  
w którego muzyce odnajdywano 
esencję polskości, podobnie jak 
twórca opery narodowej Stani-
sław Moniuszko, malarze Artur 
Grottger i Jan Matejko, genialny 
twórca przełomu wieków Stani-
sław Wyspiański, który określał się 
jako „niewolnik wielkiej myśli 
jednej” – myśli o niepodległości 
Polski. W jednym szeregu z nimi 
stały przez wszystkie te lata rzesze 
polskich uczonych, pedagogów, 
żołnierzy, duchownych, studen-
tów, ludzi różnych profesji 
zjednoczonych wspólną ideą, 
wspólnym marzeniem i celem.

I kiedy nadszedł ów wyczekiwany 
moment historyczny i niepodległe 
państwo polskie powróciło 
na mapę Europy, niemal natych-
miast stanęło przed widmem 
ponownej niewoli.

Polacy musieli bronić świeżo 
odzyskanej niepodległości  
przed agresją ze strony młodego 
państwa sowieckiego.  
Kiedy ważyły się losy Bitwy 
warszawskiej, decydującej nie 
tylko o losach Polski, ale i Europy,  
w krytycznej chwili, dzięki pomocy 
naszych braci Węgrów, udało się 
doprowadzić do „cudu nad Wisłą”, 
czyli do wyparcia Sowietów  
i obrony niepodległości.

Była to pierwsza dramatyczna 
lekcja, uświadamiająca,  
że wolność nie jest dana  
na zawsze, że należy jej strzec. 
Nasi przywódcy, „ojcowie Niepod-
ległości” – Piłsudski, Dmowski, 
Paderewski, Witos, Daszyński, 
Korfanty – działali wówczas 
solidarnie, dążąc do realizacji celu 
najwyższego, łączącego wszyst-
kich Polaków. Ostatnią taką 
bolesną lekcją było 45 lat niesu-
werenności po II wojnie świato-
wej. Okres ten łączył się  
z kolejnym doświadczeniem 
wspólnoty losów narodów 
środkowoeuropejskich.

Po transformacji, do której doszło 
30 lat temu, nasze państwa, 
współpracujące w ramach Unii 
Europejskiej, NATO i innych 
mniejszych formatów politycz-
nych, mogą mieć poczucie 
bezpieczeństwa zarówno militar-
nego, jak gospodarczego.

Umacnia się współpraca w Grupie 
Wyszehradzkiej, kwitnie wielowy-
miarowa współpraca bilateralna 
Polski i Węgier. A trzeba przypo-
mnieć, że właśnie w tym roku 
obchodzimy setną rocznicę 
nawiązania polsko–węgierskich 
stosunków dyplomatycznych. 
Nasza tradycyjna przyjaźń, 
ugruntowana w ciągu wieków, 
jest zjawiskiem niezależnym  
od zmiennych koniunktur 
politycznych. Łączy nas świado-
mość, że zawsze możemy  
na siebie wzajemnie liczyć.  
To wielki skarb.

źródło: Ambasada RP

Veszprém
Koncert fortepianowy

W Veszprém Dzień Niepodległości 
obchodzony był w jednej  
z najpiękniejszych sal koncerto-
wych na Węgrzech, w „Hangvilla". 
Sala, której widownia mieści 
powyżej 400 osób, była pełna.  
I nie było się czemu dziwić,  
gdyż koncert, oparty na utworach 
Chopina, grał światowej sławy 
niewidomy węgierski pianista 
Tamás Érdi. 

Wśród zaproszonych gości był 
ambasador RP na Węgrzech  
prof. Jerzy Snopek z małżonką, 
burmistrz miasta Veszprém  
Gyula Porga również z małżonką, 
wiceburmistrz Maria Brányi, 
parlamentarzysta okręgu  
Veszprém Péter Óvádi, radni 
veszprémskiego samorządu,  
dr Géza Cséby konsul honorowy 
RP oraz grupa polskich gości  
ze Stowarzyszenia Św. Kingi  
ze Starego Sącza.

Muzyka Tamása Érdi u wielu osób 
wycisnęła łzy z oczu. Samorząd 
Polskiej Narodowości w Veszprém 
czuł się bardzo zaszczycony 
słowami ambasadora odnośnie 
wysokiego poziomu uroczystości, 
której główną częścią był koncert, 
prologiem prezentacja książki 
biograficznej o życiu pianisty 
(napisana przez jego matkę Martę 
Érdi Szabó), a epilogiem przyjęcie 
dla zaproszonych gości.

Hanna Kövesdi
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Adwent w Domu Polskim 
– wystawa „Święty znak w naszym otoczeniu”

Na rozpoczęcie Adwentu  
1 grudnia w Domu Polskim  
w Budapeszcie zagościła wystawa 
współczesnego malarstwa 
realistycznego  „Święty znak  
w naszym otoczeniu”. 

Całość zbioru obrazów pokaza-
nych na wystawie pochodzi  
z prywatnej kolekcji. Są to prace 
wybitnych malarzy polskich: 
Antoniego Górnika, Piotra 
Moskala i Siergieja Szemieta.

Wystawę otworzył ks. dr Józef 
Nowobilski. Jest on osobą znaną 
w naszym środowisku polonij-
nym. Od 2000 roku, jako dyrektor 
Muzeum Archidiecezjalnego  
w Krakowie współpracował  
z Budapesztem. W przeciągu tych 
lat ks. Dyrektorowi zawdzięczamy 
około 20 wystaw w Domu 
Polskim.  

Wystawa „Święty znak w naszym 
otoczeniu” tematycznie nawiązuje 
do okresu liturgicznego, który  
w tej chwili przeżywamy.  
Są to obrazy na wskroś reali-
styczne i religijne. Przedstawiają 
m.in. pasterkę czy łamanie się 
opłatkiem przed Kościołem 
Mariackim w Krakowie i wiele 
innych wydarzeń związanych  
z różnymi uroczystościami 
religijnymi. 

Tego typu malarstwo rodzajowe 
rozpoczęło się dopiero w XVI  
i XVII wieku, a jego rozkwit 
nastąpił w wieku XIX. Obecnie 
obserwujemy zwrot ku malarstwu 
abstrakcyjnemu, nowoczesnemu, 
nie mniej są malarze, którzy 
jeszcze uprawiają malarstwo 
realistyczne i dzięki nim możemy 
powrócić, szczególnie osoby 
starsze, do wspomnień z lat 
dzieciństwa.

Niech ta wystawa przybliży nas 
duchowo do tego wielkiego 
wydarzenia, jakim jest Boże 
Narodzenie.

Piotr Moskal 

– artysta malarz, absolwent 
Krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, wybitny malarz,  
którego jednym z wiodących 
wątków twórczości stało się 
malarstwo religijne. 

Piotr Moskal ma w swoim 
dorobku kilkanaście obrazów ołta-
rzowych, m. in. obraz na ścianie 
centralnej w Kościele Relikwii,  
w Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II w Krakowie – Łagiewni-
kach. Oprócz tego znane są jego 
dzieła związane z uroczystościami 
roku liturgicznego, takimi jak 
Procesja św. Stanisława na Skałkę, 
Świecenie Pokarmów, Odpusty 
przykościelne i wiele, wiele 
innych.

Antoni Górnik 

– artysta malarz, absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu, znany  
i uznany portrecista. 

Wykonał portrety Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Benedykta XVI, 
portrety biskupów lwowskich  
i wiele innych. Jest także autorem 
kilkudziesięciu obrazów świętych 
przeznaczonych do kultu  
w Polsce. Jego dzieła zdobią 
kościoły w Krakowie (Sanktuarium 
Świętego Jana Pawła II),  
w Warszawie (kościół św. Stani-
sława Kostki), a także w kościołach 
w Świdnicy, Poznaniu  
oraz w Polskiej Misji Pokojowej  
w stolicy Iraku, Bagdadzie.

Siergiej Szemiet
 

– artysta malarz, pochodzący  
z polskiej rodziny, jest absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych  
w Mińsku, profesorem Akademii 
sztuk Pięknych w Mińsku  
i wykładowcą malarstwa  
na Papieskim Uniwersytecie  
Jana Pawła II w Krakowie.  
Uzyskał również tytuł doktora  
na Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie. 

Autor wielu pejzaży, obrazów  
o charakterze religijnym, a także 
portretów,  m. in. Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Kardynała Stani-
sława Dziwisza, Arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego, Arcybi-
skupa Mińska Tadeusza Kondru-
siewicza i  wielu, wielu innych.

Wystawę zorganizował Polski 
Ośrodek Kulturalno-Oświatowy 
filia Óhegy utca.

Małgorzata Soboltynski
zdj. Malina Strzelewicz
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10-lecie pomnika  
św. Jadwigi 

3 listopada uroczystą mszą świętą 
sprawowaną pod przewodnic-
twem księdza proboszcza  
dr Zoltána Osztie w budapeszteń-
skim Kościele Śródmiejskim  
upamiętniono 10-tą rocznicę 
postawienia pomnika św. Jadwigi. 

Inicjatorem powstania tego 
pomnika – podobnie jak sąsiadu-
jącego mu pomnika św. Kingi, 
który pojawił się w Budapeszcie  
w 2002 roku, był Samorząd 
Narodowości Polskiej V dzielnicy 
Budapesztu. Stojące przy północ-
nej ścianie kościoła „polskie 
pomniki” wyszły spod dłuta 
artysty rzeźbiarza Dávida Tótha  
i przy finansowym oraz ducho-
wym wsparciu Samorządu  
V dzielnicy Budapesztu  
i ówczesnej polskiej Rady  
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Warszawie.

„Postać św. Jadwigi – Królowej 
Polski po dziś dzień znalazła 
trwałe miejsce w pamięci histo-
rycznej Polaków. Niewątpliwie 
należy do najpiękniejszych  
i najwybitniejszych kobiecych 
postaci w dziejach Polski.  

Jest symbolem wielkości i chwały,  
ale i wielowiekowych związków 
narodów polskiego i węgier-
skiego, symbolem trwałego 
przywiązania do chrześcijańskich 
wartości, tradycji i kultury,  
które przez wieki kształtowały 
kontynent europejski, nasze 
społeczeństwa i państwa. 
Choć czasy, w których żyła należą 
do odległych, możemy bez obawy 
stwierdzić, iż była prekursorem 
nowoczesnej Europy, Europy 
opartej o wartości chrześcijańskie. 
Stojące w sercu stolicy Węgier 
pomniki dwóch wybitnych kobiet  
św. Jadwigi i św. Kingi  
w dziejach obu naszych narodów 
przypominają o wydarzeniach, 
które były spoiwem wielowieko-
wych związków i przyjaźni 
narodów polskiego i węgier-
skiego. Módlmy się, aby za ich 
wstawiennictwem oba nasze kraje 
żyły w poczuciu wolności, 
dobrobytu, dokonując roztrop-
nych wyborów opartych  
o wartości, które przez wieki 
kształtowały naszą historię  
i tożsamość. Boże miej w opiece 
Polskę i Węgry!" – tymi słowami 
zakończyła swoje wystąpienie 
przewodnicząca SNP V dzielnicy 
Jadwiga Abrusán.

Po uroczystej Mszy Świętej u stóp 
pomnika św. Jadwigi złożono 
wieńce i kwiaty. Wśród gości 
uroczystości obecny był konsul RP 
Marcin Sokołowski, przedstawi-
ciele organizacji polonijnych:  
PSK im. Józefa Bema z prezes 
Korinną Wesolowski, oraz  
Stowarzyszenia Katolików 
Polskich p.w. św. Wojciecha, 
polscy i węgierscy wierni. 

Uroczystość uświetnił występ 
parafialnego chóru św. Kingi  
z Kościoła Polskiego na Kőbánya  
i węgierskiego chóru „Kántorátus" 
z Kościoła Śródmiejskiego.

(b.) zdj. Barbara Pál
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z życia szkoŁy polskiej

A lengyel iskola hírei

Szkolenie Lokalnego Ośrodka 
Metodycznego w Budapeszcie – 

ciekawe lekcje polskiego  
i warsztaty artystyczne

Od 29 do 30 listopada w Ogólno-
krajowej Szkole Polskiej na 
Węgrzech w Budapeszcie odbyło 
się szkolenie dla nauczycieli, 
zorganizowane w ramach działal-
ności Lokalnego Ośrodka Meto-
dycznego. 

Regularnie odbywające się  
tu szkolenia służą nie tylko 
poszerzeniu wiedzy pedagogów 
uczących w Ogólnokrajowej 
Szkole Polskiej na Węgrzech,  
ale są też okazją do spotkania  
z nauczycielami polonijnymi  
z innych krajów.

Pierwszy dzień szkolenia poświę-
cony był nauczaniu literatury. 
Polonistka Barbara Virágh przed-
stawiła kilka bardzo ciekawych 
scenariuszy lekcji do wykorzysta-
nia na zajęciach z języka 
polskiego w starszych klasach. 

Następnie nauczycielki Alina 
Papiewska Csapó i Lucyna 
Swiatłoń Szabados opowiedziały 
nam o swoich wrażeniach  
z konferencji, która odbyła się 
między 12-14 listopada w Wilnie. 

Wizyta naszych koleżanek  
na Litwie przyczyniła się  
do wymiany doświadczeń  
oraz nawiązania kontaktów  
z metodykami i pedagogami 
innych szkół polonijnych. Nauczy-
cielki przywiozły również sporo 
nowinek na temat nauczania  
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, podały nam adresy 
ciekawych stron internetowych  
i platform edukacyjnych.

Drugi dzień szkolenia w Buda-
peszcie odbywał się pod hasłem 
kultywowania polskiej sztuki 
ludowej. 

Zajęcia miały charakter warszta-
tów, które poprowadziła  
Krystyna Radović ze Szkoły 
Polonijnej w Belgradzie. 

Jej pasją jest między innymi 
ozdabianie przedmiotów użytko-
wych techniką decoupage zwaną 
też techniką serwetkową. 

Pod czujnym okiem pani  
Krystyny nauczyłyśmy się zdobić  
drewniane łyżki, oprócz tego 
miałyśmy okazję poczuć jak 
sztuka może pozytywnie wpływać 
na samopoczucie. 

Poznałyśmy również technikę 
malowania i ozdabiania farbami 
przedmiotów wykonanych  
z ceramiki, w tym przypadku  
były to duże łyżki ceramiczne. 

Na zakończenie warsztatów 
wykonywałyśmy to, co większość 
kobiet bardzo lubi dostawać  
w prezencie, czyli biżuterię. 

Efekty wszystkich zajęć, w postaci 
bajecznie kolorowych łyżek  
oraz gustownych bransoletek  
i korali, będzie można obejrzeć  
i zakupić na świątecznym kierma-
szu. Bardzo serdecznie wszystkich 
zapraszamy, zwłaszcza że dochód 
ze sprzedaży tych przedmiotów 
będzie przekazany na wybrany 
przez uczniów cel charytatywny.

Liliana Zajáczné
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Jubileuszowe 
wydawnictwo 

samorządu  
polskiego w Győr 

„Polacy – Lengyelek, Győr”  
– pod takim tytułem, przy finanso-
wym wsparciu węgierskiego 
samorządu lokalnego ukazała się 
książka będąca szczegółową  
i ciekawie popartą dokumentami  
i zdjęciami kroniką okrągłych  
20 lat dotychczasowej działalności 
Samorządu Polskiego w Győr
 
20 lat to wiele i niewiele zarazem 
– zależy, czym się ten czas 
wypełni. W przypadku Samorządu 
Narodowości (a na początku 
działania Mniejszości) Polskiej  
w Győr wydarzyło się tak wiele,  
że opracowanie liczy sobie  
ponad 130 stron!

To właśnie w Győr zainicjowano 
powstanie (na placu Bema) 
pierwszego na Węgrzech pomnika 
przyjaźni polsko–węgierskiej,  
tu podpisano pamiętną „deklara-
cję z Győr”, która zaowocowała 
ideą święta Dnia Przyjaźni 
Polsko–Węgierskiej, tu powstała 
jego – przechodnia – oryginalna 
flaga. 

Opracowanie to zasługuje  
na uwagę przynajmniej z dwóch 
powodów. Książka jest wydana 
bardzo starannie, po dużej części 
równolegle po polsku  
i po węgiersku, ale nie to jest jej 
największym atutem... jest nim 
natomiast drobiazgowa staran-
ność, z którą jej redaktorzy: József 
Bana i János Kollár zebrali, 
usystematyzowali, zdigitalizowali  
i opracowali (chyba) wszystkie 
możliwe dokumenty, listy i zdjęcia 
związane z dotychczas zrealizo-
wanymi projektami i wydarze-
niami, w których uczestniczyła 
Polonia z Győr.

(red.)

To był bardzo pracowity rok!  
– podsumowanie pracy  

Samorządu Narodowości Polskiej 
XVIII dzielnicy Budapesztu  

w 2019 roku
Samorząd Narodowości Polskiej 
XVIII Dzielnicy Budapesztu jest 
niewątpliwie jednym z najaktyw-
niejszych polskich samorządów 
terytorialnych działających  
na Węgrzech. Od lat znaczna część 
podejmowanych tam inicjatyw 
skierowana jest do polonijnych 
dzieci i młodzieży. 

W ostatnich miesiącach były to: 
Polonijny Dzień Dziecka  
w Budapeszcie, warsztaty 
taneczne w Wiśle, warsztaty 
taneczne w Budapeszcie oraz 
zakup strojów dla młodszej sekcji 
Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Polonez”. 

Polonijny 
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka został zorganizo-
wany 13 maja w godzinach 
10.00-16.00 w Bokay Kalandpark 
w Budapeszcie. 

Impreza – pomyślana jako 
polonijny piknik rodzinny – 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Uczestniczyło w niej 
bowiem blisko 200 osób,  
w tym ok. 100 dzieci i młodzieży 
szkolnej ze Szkoły Polskiej  
im. Sandora Petőfiego  
przy Ambasadzie RP oraz  
z Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej 
na Węgrzech. Specjalnie  
na imprezę z wizytą do stolicy 
Węgier przyjechały polonijne 
dzieci oraz węgierskie dzieci 
uczące się języka polskiego  
z ośrodków Ogólnokrajowej 
Szkoły Polskiej w Csór, Székesfe-
hérvár i w Veszprém.  
Na wszystkich uczestników 
festynu czekało wiele atrakcji. 

Rycerze z Bractwa Rycerskiego  
z Dąbrowy Tarnowskiej wyczaro-
wali dla dzieci średniowieczną 
wioskę, w której oprócz poznania 
średniowiecznych przedmiotów 
codziennego użytku, można było 
nauczyć się strzelać z łuku  
oraz poznać zasady walki  
na miecze. Obie średniowieczne 
konkurencje były bardzo popu-
larne zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt. Rycerze poprowa-
dzili widowiskowy pokaz walk 
rycerskich, a w ramach wioski 
zorganizowano także naukę 
polskich tańców średniowiecz-
nych. 

Na najmłodsze dzieci czekali 
natomiast polscy animatorzy, 
którzy prowadzili zabawy 
taneczne i malowali dzieciom 
twarze. Dzieci korzystały  
też chętnie z trampolin i dmucha-
nego zamku w Kalandparku. 

Nieco starsze dzieci – te, które 
miały powyżej 110 cm wzrostu – 
mogły tego dnia spróbować 
swoich sił w parku linowym. 
Dzieci, podzielone na grupy 
wiekowe pokonywały trasy  
o różnym stopniu trudności  
– dla wielu z nich było to pierwsze 
takie doświadczenie w życiu. 

W czasie, gdy dzieci bawiły się 
pod opieką animatorów rodzice 
nie próżnowali i korzystali  
z porad logopedy – dr Katarzyny  
Czyżyckiej, która przyjechała  
na polonijną imprezę z okazji dnia 
dziecka specjalnie z Warszawy. 

Na wszystkich zmęczonych 
wspinaczką, spragnionych  
i głodnych czekał ciepły posiłek 
oraz napoje. 
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Wszyscy obecni podkreślali,  
że tegoroczna impreza była 
wyjątkowo udana. 

Pogoda dopisała, atrakcji było 
mnóstwo. Polonijne dzieci,  
które z reguły uczęszczają  
do różnych placówek w Buda-
peszcie i poza nim, miały okazję 
spotkać się ze swoimi rówieśni-
kami z innych szkół i podczas 
wspólnej zabawy nawiązać nowe 
znajomości i przyjaźnie  
oraz pielęgnować stare. Impreza 
miała zatem ważny wymiar 
integracyjny. 

Ważny był również jej aspekt 
dydaktyczny – poprzez zabawy 
średniowieczne, dzieci miały 
okazję poznać bliżej ten okres 
historii Europy i wzbogacić swoje 
polskie słownictwo o nazewnic-
two odnoszące się do broni, stroju 
średniowiecznego oraz średnio-
wiecznych tradycji.

Impreza mogła dojść  
do skutku dzięki 
wsparciu finanso-
wemu Bethlen Gábor 
Alapkezelő.

Warsztaty taneczne  
w Wiśle 

W lipcu najmłodsi tancerze  
i tancerki Zespołu Pieśni i Tańca 
„Polonez” z Budapesztu wzięli 
udział w międzynarodowych 
warsztatach tanecznych zorgani-
zowanych w Polsce. 

Oprócz „Poloneza” do Wisły – 
znanej górskiej miejscowości  
w Beskidzie Śląskim, przyjechali 
też „Lasowiacy” z Zurychu  
oraz zespół dziecięcy „Kukułeczka” 
i młodzieżowa kapela ludowa  
ze Starachowic. 

Było dużo tańca, wspólnych 
śpiewów i zabaw. Podczas 
warsztatów dzieci z „Poloneza” 
pracowały intensywnie  
nad nowym programem tańców 
kurpiowskich pod kierunkiem 
choreografki Marty Blicharz. 
Ćwiczyły też nowy, barwny układ 
krakowski. 

Dużo radości przyniosła też nauka 
zabaw i tańców kaszubskich, które 
prowadził instruktor tańca  
i akompaniator, Szczepan  
Królikowski. 

Szczególnie dużo śmiechu  
i łamania języków było podczas 
nauki pieśni kaszubskich  
– dla nieprzyzwyczajonych  
do języka kaszubskiego dzieci 
było to nie lada wyzwanie,  
ale poradzili sobie z nim  
nad wyraz sprawnie. 

Obok zajęć tanecznych i wokal-
nych, dzieci uczestniczyły także  
w warsztatach teatralnych, które 
poprowadziła aktorka Anna 
Iwasiuta-Dudek. 

Wyjazd do Wisły to nie tylko 
intensywne zajęcia, ale i dobra 
wakacyjna zabawa. 

Dzieci zwiedziły okolicę ciuchcią 
Wiślańską i spędziły upalny dzień 
w Aquaparku Tropikana w Wiśle. 
W czasie wolnym chętni uczyli się 
też grać w tenisa ziemnego, bilard 
czy tenisa stołowego. 

Wyjątkowym przeżyciem  
dla dużych i małych była  
wizyta na skoczni narciarskiej  
im. Adama Małysza w Malince,  
w czasie gdy odbywały się tam 
zawody FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich. 
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Dzieci nie posiadały się  
ze szczęścia, gdy przesympa-
tyczny Kamil Stoch – sława 
polskiego narciarstwa, zgodził się 
pozować z nimi do zdjęcia! 

Obozowiczów w Wiśle odwiedził 
także multiinstrumentalista 
ludowy i finalista programu 
telewizyjnego Mam Talent – 
Jacenty Ignatowicz, który  
w swoim występie udowodnił,  
że grać można właściwie  
na wszystkim. Jego brawurowe 
wykonanie walca Straussa  
oraz etiudy Chopina na najzwy-
klejszym, dosłownie właśnie  
co zerwanym w parku, liściu 
wywołało prawdziwą burzę 
oklasków. 

Dla dzieci polonijnych tegoroczne 
wakacje w Polsce były bezcenne. 
Dzieci nie tylko doskonaliły 
umiejętności taneczne,  
ale i znajomość języka polskiego  
i poznały nową część Polski. 
Młodzi tancerze z Poloneza 
nawiązali też wiele przyjaźni  
z dziećmi ze Starachowic  
oraz polonijnymi rówieśnikami  
z Zurychu. 

Impreza mogła dojść  
do skutku dzięki 
wsparciu finanso-
wemu Bethlen Gábor 
Alapkezelő.

Wycieczka  
na Kaszuby  

i do Gdańska

Kaszuby są uznawane za jeden  
z najpiękniejszych i najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie regio-
nów Polski. Kraina ta intryguje 
turystów nie tylko pięknem 
krajobrazu, ale także wciąż 
żywymi tradycjami, językiem  
i kulturą. Legendy głoszą, że 
zanim Kaszubami całkowicie 
zawładnął człowiek, panami  
tej krainy były stolemy – istoty, 
które kształtem przypominały 
ludzi, ale wzrostem przewyższały 

ich kilkakrotnie. Obdarzone 
ogromną siłą stolemy wyrywały 
drzewa niczym źdźbła trawy  
i ciskały wielkimi głazami jak 
ziarnkami grochu. 

Ze względu na dość pokaźną ilość 
kilometrów dzielące je od stolicy 
Węgier Kaszuby są niestety dość 
rzadkim celem wycieczek 
młodzieży polonijnej.  
Tym razem jednak udało się! 

Program wycieczki na polskie 
Kaszuby i do Gdańska rozpoczął 
się od zwiedzania Szymbarku  
i znajdującego się w tej miejsco-
wości Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu. 

Wycieczkowicze podziwiali 
malownicze krajobrazy i pozna-
wali kulturę i zwyczaje Kaszubów 
– między innymi „domek do góry 
nogami” czy najdłuższą deskę 
świata. Zasiedli również wspólnie 
przy najdłuższym stole świata.

W Akwarium Gdyńskim w Gdyni 
była okazja odkrywać tajemnice 
podwodnego świata wraz  
z ponad tysiącem okazów 
morskich i wodno–lądowych 
pochodzących z wód bliskich  
i dalekich. Tuż niedaleko zaś  
w porcie mogli zobaczyć słynny 
żaglowiec „Dar Pomorza”,  
a także inne statki, które impono-
wały swoją wielkością i niejedno-
krotnie przepięknym zdobieniem.

W Trójmieście jest całe mnóstwo 
atrakcji turystycznych, których nie 
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wypada wręcz pominąć – spacer 
po deptaku Monte Cassino  
i stojący przy nim Krzywy Domek, 
czy molo w Sopocie, Park Oliw-
skiego, Palmiarnia, Katedra 
Oliwska, Starówka Gdańska oraz 
Westerplatte i oczywiście wszyst-
kie te miejsce udało się odwiedzić 
grupie z Węgier.
 
Wycieczka dla wielu uczestników 
była pierwszą okazją do osobi-
stego spotkania z polskim 
morzem, co samo w sobie było 
wielkim przeżyciem, a poznanie 
nieznanego szerzej regionu Polski 
doskonale wypełniło edukacyjny 
cel wyjazdu. 
 

Wycieczka mogła 
dojść do skutku dzięki 
wsparciu finanso-
wemu Bethlen Gábor 
Alapkezelő.

 

Warsztaty  
taneczne

W dniach od 20 do 22 września  
na zaproszenie Samorządu 
Polskiego XVIII dzielnicy Buda-
pesztu przebywali na Węgrzech 
tancerze z polskich zespołów 
folklorystycznych „Kukułeczka”, 
„Miniaturka”, „No Name”, „Mettro”, 
których przyjęli (i razem wystąpili) 
tancerze Polonijnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Polonez”. 

Spotkanie zespołów odbyło się  
21 września w domu kultury,  
a wspólna zabawa, wymiana 

doświadczeń oraz prezentacja 
nowych tańców bardzo się udała. 
Wszyscy zgodnie przyznali,  
że to był wyjątkowo miły wieczór.

Dwa zespoły: „No Name” i „Mettro” 
miały także okazję pokazać się 
szerszej węgierskiej publiczności  
i wystąpiły na Festiwalu Wina 
zorganizowanym w zlokalizowa-
nym w XVIII dzielnicy Budapesztu 
Bókay kert. 

Warsztaty taneczne obok wspól-
nej pracy były też idealną okazją 
do wspólnego poznania najpięk-
niejszych miejsc Budapesztu  
i polscy tancerze skorzystali z niej 
bardzo chętnie mając za przewod-
ników tancerzy z „Poloneza”.

Na program warsztatów złożyły 
się zajęcia pod kierunkiem 
choreografów Marty Blicharz  
i Szczepana Królikowskiego,  
a także zajęcia dla młodszych 
dzieci, które zakończyły rozpo-
czętą latem w Wiśle pracę  
nad nowym układem krakowiaka  
i tańców kurpiowskich  
– na dodatek od wakacji grupa 
tancerzy powiększyła o kolejną 
trójkę dzieci, stąd też konieczne 
było dostosowanie choreografii 
do powiększonego zespołu. 

Warsztaty mogły dojść 
do skutku dzięki 
wsparciu finanso-
wemu Bethlen Gábor 
Alapkezelő.

Warsztaty taneczne  
dla najmłodszego  

„Poloneza”

W październiku w Budapeszcie 
zorganizowane zostały warsztaty 
doskonalące technikę taneczną 
najmłodszej grupy Poloneza.
  
We wrześniu pod kierunkiem 
choreografów Marty Blicharz  
i Szczepana Królikowskiego dzieci 
zakończyły pracę nad nowym 
układem krakowiaka i tańców 
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kurpiowskich, a 19 października  
w Budapeszcie pod kierunkiem 
doświadczonego kaszubskiego 
choreografa – Jerzego Soliwody 
zorganizowano także warsztaty 
doskonalące technikę tańca 
kaszubskiego. 

Przy akompaniamencie akorde-
onu młodzi tancerze z Poloneza 
pracowali nad blisko pięciominu-
towym programem. Mieli także 
możliwość obejrzenia na żywo 
występów kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Przodkowianie”, 
który 20 października dał koncert 
w Domu Polskim.

Warsztaty i pokaz tańców mógł 
dojść do skutku dzięki wsparciu 
finansowemu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. 

Obchody 11 listopada,  
koncert z okazji  

Święta Niepodległości

10 listopada w sali teatralnej  
przy ulicy Akadémia w Budapesz-
cie odbył się okolicznościowy 
koncert z okazji kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

W trakcie koncertu mogliśmy 
usłyszeć pieśni patriotyczne grane 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Hubay Jenő oraz obejrzeć tańce 
ludowe w wykonaniu zespołu 
„Polonez”.

Koncert mógł dojść do skutku 
dzięki współpracy z Samorządami 
Narodowości Polskiej XVII i XXII 
dzielnicy Budapesztu  
oraz ze Stołecznym Samorządem 
Polskim.

Koncert mógł dojść  
do skutku dzięki 
wsparciu finanso-
wemu Bethlen Gábor 
Alapkezelő. 

Zakup strojów  
dla „Poloneza”

Potrzeba zakupu kolejnych 
strojów dla zespołu podyktowana 
była dwoma względami. 

Związana była ściśle z jednej 
strony ze stałym powiększaniem 
się najmłodszej sekcji „Poloneza” 
– obecnie tańczy w niej 14 dzieci 
w wieku 5-12 lat. Z drugiej strony 
zaś ze stałym rozwojem zespołu 
– we wzbogaconym repertuarze 
znajdują się obecnie oprócz 
dotychczasowych zabaw 
opoczyńskich, gaika i krakowiaka, 
także tańce kurpiowskie i kaszub-
skie, które wymagają innych 
strojów regionalnych: spódniczek, 
spodni, gorsetów, nakryć głowy 
oraz chłopięcych kamizelek  
i butów z cholewą. Zespół  
cały czas pracuje nad ich skomple-
towaniem.

Zakup nowych strojów  
dla „Poloneza” mógł dojść  
do skutku dzięki wsparciu finanso-
wemu Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”.

Katarzyna Balogh
przewodnicząca  

Samorządu Narodowości Polskiej 
XVIII dz. Budapesztu

zdj. „Polonez”
zdj. Barbara Pál
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Spotkanie rzecznik narodowości polskiej  
z przedstawicielami nowo wybranych  

samorządów polskich
23 listopada – już po raz trzeci  
w tej kadencji – rzecznik narodo-
wości polskiej spotkała się  
z przedstawicielami samorządów 
narodowości polskiej działających 
na Węgrzech. Była to pierwsza 
taka inicjatywa po jesiennych 
wyborach, stąd potkaniu zorgani-
zowanemu w hotelu Gellért  
w Budapeszcie przewodziła myśl 
poznania się osobiście i nawiąza-
nia jak największej ilości kontak-
tów.

Na spotkaniu obecni byli  
przedstawiciele ponad 30 lokal-
nych Samorządów Narodowości 
Polskiej z terenu całych Węgier, 
przewodnicząca Ogólnokrajo-
wego Samorządu Polskiego Maria 
Felföldi i przewodnicząca Stołecz-
nego Samorządu Polskiego 
Katarzyna Balogh. Wydarzenie 
zaszczycił swoją obecnością 
ambasador RP na Węgrzech  
prof. Jerzy Snopek. 

Warto podkreślić, że wśród 
przybyłych radnych dość licznie 
była reprezentowana młoda  
lub nawet bardzo młoda grupa 
wiekowa, co – jak podkreśliła 
Rzecznik – jest bardzo ważną  
i dobrą wróżbą na przyszłość. 

Ewa Rónay witając wszystkich 
przybyłych gratulowała wyników 
wyborów – obok samorządów 
ogólnokrajowego i stołecznego 
udało się stworzyć 44 samorządy 

terytorialne – w niektórych 
miejscach po raz pierwszy  
w historii, a w niektórych udało się 
reaktywować samorząd polski  
po dłuższej przerwie. 

Zauważyła jednak, że przedstawi-
cieli wielu z nich nie udało się 
zaprosić na spotkanie, bo nie 
udało się nawiązać z nimi bezpo-
średniego kontaktu, a gdy prosiła 
o pomoc miejscowe samorządy 
węgierskie te zasłaniały się 
ochroną danych osobowych. 
Rodzi się pytanie jak w takiej 
sytuacji zapewnić dostęp  
do samorządów zainteresowanym 
czy potrzebującym wsparcia 
Polonusom?

Innym problemem, który próbo-
wała zasygnalizować był chro-
niczny brak komunikacji 
pomiędzy biurem rzecznika  
a samorządami lokalnymi. 
Zaznaczyła, że na list (wysłany  
do wszystkich 46 samorządów)  
z prośbą o zasygnalizowanie 
kwestii, które powinne być  
przez nią podjęte na planowanym 
na 5 grudnia spotkaniu z Zsoltem 
Semjénem otrzymała wszystkiego 
razem 3 informacje zwrotne! 
Trudno jest efektywnie pracować 
bez wsparcia – podkreśliła.

Rzecznik wykorzystała również 
okazję, żeby przed zebranymi 
pogratulować dotychczasowych 
osiągnięć i podziękować  

za wieloletnią dotychczasową 
współpracę redaktor Bożenie 
Bogdańskiej-Szadai, która 
obchodziła właśnie rocznicę 
45-lecia pracy w zawodzie.

Ambasador Jerzy Snopek  
w swoim przemówieniu podzię-
kował Rzecznik z ideę takich 
spotkań i podkreślił, jak istotny 
jest jego zdaniem osobisty 
kontakt międzyludzki, jak bardzo 
ułatwia współpracę, jak bardzo 
zmniejsza ryzyko niepotrzebnie 
rozdmuchiwanych konfliktów  
czy urazów. Zauważył także,  
że nowopowstałe samorządy 
narodowości polskiej zaczynają 
pracę w nowej, innej rzeczywisto-
ści – w przypadku wielu bardzo, 
albo nawet zupełnie zmienił się 
skład radnych, są samorządy które 
dopiero zaczynają działalność,  
są samorządy, które co prawda 
pracują od dawna w niezmienio-
nym składzie, ale za to nastąpiły 
zmiany w odpowiednim  
im lokalnych samorządach 
węgierskich – w każdym wypadku 
należy nauczyć się współpraco-
wać od nowa i w tej nowopowsta-
łej sytuacji postarać się osiągnąć 
jak najlepsze efekty. 

Ambasador wyraził nadzieję,  
że wiele projektów, które sam 
rozpoczął planować w Budapesz-
cie będzie po zmianie nadburmi-
strza kontynuowana. Jako 
przykład przytoczył własną 
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inicjatywę postawienia  
w III dzielnicy Budapesztu,  
przy parku Mickiewicza pomnika 
poety – jest to idea, która pojawiła 
się już dawno i była poparta 
zarówno przez burmistrza 
dzielnicy jak i nadburmistrza 
Budapesztu, teraz gdy nastąpiła 
zmiana personalna na obu tych 
stanowiskach prace oczywiście 
trzeba będzie kontynuować  
i Ambasador wyraził nadzieję,  
że zakończą się one sukcesem. 

Spotkanie polonijnych samorzą-
dowców było nie tylko okazją  
do osobistego spotkania  
i poznania się, ale służyło  
przede wszystkim omówieniu 
ramowych planów pracy  
na nadchodzący rok.

Jednym z ważniejszych wydarzeń, 
na które powinny zdaniem 
Rzecznik przygotować się samo-
rządy lokalne jest zaplanowany 
na dni 13-20 września Międzyna-
rodowy Kongres Eucharystyczny 
w Budapeszcie. O trwającym 
tydzień cyklu imprez poinformo-
wał zebranych współorganizator 
kongresu Gergely Márik  
(prywatnie mąż radnej SNP  
w Szentendre). 

Ewa Rónay ze swojej strony 
zaproponowała, żeby – przygoto-
wując się do Kongresu – lokalne 
Samorządy Narodowości Polskiej 
pod jej patronatem i we współ-
pracy z lokalnymi instytucjami 
węgierskimi wzięły udział  
w pewnego rodzaju polsko–
węgierskiej sztafecie modlitewnej 
– do kolejnych miejscowości  
na terenie całego kraju zawita 
kopia ikony MB Częstochowskiej  
i przed tym obrazem zorganizo-
wane będą polsko–węgierskie 
spotkania modlitewne.

Rzecznik narodowości polskiej 
przypomniała również, że decyzją 
Sejmu RP rok 2020 został ogło-
szony rokiem św. Jana Pawła II 
oraz jest rokiem 100 rocznicy 
Cudu nad Wisłą – zwycięskiej 

bitwy, która obroniła młodą 
polską niepodległość i zatrzymała 
agresję Rosji, a o której losach  
w znacznym stopniu zadecydo-
wała pomoc, jaką Polacy otrzymali 
od Węgrów. 

Zaznaczyła, że w planach jest 
konferencja naukowa w Parla-
mencie Węgier, która poświęcona 
będzie temu wydarzeniu – współ-
organizować ją będzie Ogólnokra-
jowy Samorząd Polski – ale, że jest 
to rocznica, w obchody której 
mogłyby i powinne włączyć się 
także samorządy lokalne.

Kolejną kwestią poruszoną 
podczas spotkania był program 
szkół partnerskich. Pomysł  
ten pojawia się dość regularnie, 
ale do tej pory nie udało się 
specjalnie go rozwinąć – zdaniem 
Rzecznik fakt istnienia Instytutu 
(w Polsce) i Fundacji (na 
Węgrzech) im. Felczaka, które 
mogą zapewnić inicjatywie 
wsparcie finansowe daje nowe 
szanse na rozwój i że jest  
to dziedzina, w której bardzo 
potrzebna, a wręcz niezbędna  
jest pomoc samorządów lokal-
nych 

Zdaniem Ewy Rónay ważnym 
byłoby również powrócić  
do pomysłu organizowanej 
wcześniej kilkukrotnie z dość 
dużym sukcesem Konferencji 
Miast Partnerskich. Również tu 
ważną rolę mają do spełnienia 
polskie samorządy lokalne – 
zapewniając wsparcie językowe, 
pomagając w nawiązaniu bezpo-
średnich kontaktów czy realizacji 
konkretnych projektów.
 
Na spotkaniu pojawił się również 
znany już Polonii (i pozostający  
z nią w stałym kontakcie już  
od 18 lat) Sylwester Targosz-Salo-
nek, który wystąpił z dwoma 
programami – polskimi pieśniami 
żołnierskimi oraz szlagierami 
operetki i w obu zdobył uznanie 
zebranej publiczności. 

(red.)

Posiedzenie  
Rady Prezesów 

Europejskiej  
Unii Wspólnot 

Polonijnych 
W dniach 22-23 listopada  
w Domu Polonii w Pultusku 
odbyło się doroczne posiedzenie 
Rady Prezesów Europejskiej  
Unii Wspólnot Polonijnych 
(EUWP), która zrzesza 39 najwięk-
szych organizacji polonijnych 
rozsianych po całej Europie.

Podczas obrad delegaci  
zatwierdzili sprawozdanie  
z działalności oraz sprawozdanie 
finansowe za rok 2018 i omówili 
plany na przyszłą działalność.

Na zakończenie obrad miało 
miejsce spotkanie z przedstawi-
cielami Senatu RP, Marią Koc  
i Grzegorzem Seroczyńskim  
oraz wiceprezesem Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”  
Krzysztofem Łachmańskim.

W Radzie uczestniczyły trzy 
reprezentantki Węgier panie: 
pełniąca funkcję skarbnika EUWP, 
prezes PSK im. J. Bema  
na Węgrzech Korinna Wesolowski, 
wiceprzewodnicząca OSP  
Halina Bárcziné Sowa oraz prezes 
SKP pw. św. Wojciecha Monika 
Molnár.

(b.)



20 Polonia Węgierska

Kronika

krónika

Kampania społeczna  
„Jest nas 60 milionów”  

– wizyta studyjna na Węgrzech

Celem uruchomionej niedawno 
kampanii społecznej pod nazwą 
„Jest nas 60 milionów”  
jest poszerzenie wiedzy o Polonii  
i Polakach z zagranicy w kraju  
oraz wiedzy o Polsce w środowi-
skach polonijnych, ale przede 
wszystkim budowanie świadomo-
ści globalnej wspólnoty Polaków.

W ostatnich dniach listopada 
2019 w Budapeszcie odbyła się 
wizyta studyjna w ramach tej 
kampanii, a wzięli w niej udział 
dziennikarze mediów polskich 
zajmujących się tematyką  
polonijną oraz młodzież z Klubu 

Studenta Polonijnego Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska"  
w Warszawie. 

Ambasada RP
w Budapeszcie

Pierwszym punktem programu 
wizyty było spotkanie z ambasa-
dorem RP w Budapeszcie Jerzym 
Snopkiem który omówił sytuację 
Polonii na Węgrzech, działalność 
43 regionalnych oraz stołecznego 
i ogólnokrajowego samorządu 
podkreślając umiejętność z jaką 
Polacy łączą tradycję wynikającą  
z pochodzenia z bieżącą aktywno-
ścią w węgierskim społeczeń-
stwie.

„Można mieć dwie ojczyzny,  
dwie kultury, kochać je, poznawać 
i identyfikować się z nimi. Nie ma 
w tym żadnej sprzeczności. Takie 
podejście wzbogaca nasze życie" 
– przekonywał na spotkaniu 
ambasador Jerzy Snopek.

Zgromadzenie  
Narodowe

Kolejnym punktem programu 
była wizyta w Zgromadzeniu 
Narodowym i spotkanie z Ewą 
Słabą-Rónay, rzecznikiem narodo-
wości polskiej na Węgrzech. 

Rzecznik opisała możliwości jakie 
stwarza jej stanowisko i 4-letnia 
kadencja w działaniach na rzecz 
Polaków. Przypomniała,  
że „narodowości, które żyją  
na Węgrzech od ponad 100 lat 
mają oficjalne prawa mniejszości. 
300 lat temu przybyli tu górale  
z Podhala – za ziemią, za pracą  
i to dzięki nim nasza historia  
na węgierskiej ziemi, a co za tym 
idzie nabyte prawa są oczywiste  
i bezsporne.”

Instytut Polski 
Klub Studenta Polonijnego

28 listopada po południu,  
w siedzibie Instytutu Polskiego  
w Budapeszcie młodzież działa-
jąca w Klubie Studenta Polonij-
nego w Warszawie spotkała się  
ze swoimi rówieśnikami – Polonią 
węgierską. Zaprezentowano tam 
dotychczasową działalność  
i charakter Klubów działających 
przy Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska" – pozwalających  
na realizację wielu pomysłów 
zgłaszanych przez młodzież  
oraz umożliwiających studentom 
zaplanowanie ścieżek rozwoju 
osobistego, gromadzenie różno-
rodnych doświadczeń i stwarzają-
cych szansę poznania większej 
liczby osób polskiego pochodze-
nia.

Spotkanie zakończyło uroczyste 
podpisanie porozumienia  
o współpracy pomiędzy nowo 
powstałym „Klubem Studenta 
Polonijnego” w Budapeszcie  
a Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska”.

Kontynuacją wizyty w Instytucie 
Polskim było spotkanie z jego 
wicedyrektor Dominiką Teske, 
która przybliżyła historię i bieżącą 
działalność tej jednej z najstar-
szych polskich placówek kultury 
za granicą – początki Instytutu 
sięgają 1 października 1934 roku 
kiedy to podpisana została  
w Warszawie umowa o współ-
pracy kulturalnej pomiędzy Polska 
i Węgrami, działalność rozpoczęto 
w styczniu 1939 roku, zaś oficjalne 
otwarcie, w obecności przedsta-
wicieli polskich i węgierskich 
władz państwowych, nastąpiło  
24 maja 1939 roku.  
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Wizyta  
w Veszprém

Dziennikarze wizyty studyjnej 
„Jest nas 60 milionów” odwiedzili 
również Veszprém, miasto 
zamieszkałe przez około  
20 polsko–węgierskich rodzin  
tam zaś wprowadzenia w zawiło-
ści losów Polaków na Węgrzech 
oraz bieżących działań polskich 
środowisk, podjęła się szefowa 
lokalnego samorządu polskiego 
Hanna Kövesdi. 

Podkreślała, że podstawowym 
zadaniem samorządów jest  
z jednej strony zachęcanie osób 
polskiego pochodzenia  
do działania, z drugiej zaś stwo-
rzenie takiego programu, który 
może zainteresować rodowitych 
Węgrów. „To nie jest łatwe,  
bo zwłaszcza młodzi ludzie 
niechętnie włączają się w jakiekol-
wiek działania, być może dlatego, 
że skupieni są na pracy zawodo-
wej, która nie pozostawia czasu  
na działalność społeczną. Bardzo 
istotne są dobre relacje  
z Węgrami. Dlatego staramy się  
w atrakcyjny dla innych nacji 
sposób organizować obchody 
naszych świąt narodowych takich 
jak chociażby Konstytucji 3 Maja, 
Dnia Niepodległości, święta które 
mogą łączyć oba narody  
– Dzień Przyjaźni Polsko–Węgier-
skiej, 27 czerwca dzień patrona 
węgierskiej Polonii Władysława, 
ale też wspólne wycieczki  
jak dla przykładu tegoroczna  
do Częstochowy i Zakopanego." 
– relacjonowała Hanna Kövesdi.

Polski Instytut Badawczy  
i Muzeum

Wizyta śladami Polonii w Buda-
peszcie nie mogła ominąć 
Polskiego Instytutu Badawczego  
i Muzeum, placówki która groma-
dzi, bada i eksponuje materiały 
dotyczące historii, życia kultu-
ralno–społecznego i organizacji 
polonijnych działających  
na Węgrzech. Istniejący od 1998 

(przez pierwsze 17 lat pod nazwą 
Muzeum i Archowum Węgierskiej 
Polonii) swoją siedzibę ma  
w X dzielnicy Budapesztu – 
Kőbánya, miejscu niegdyś licznie 
zamieszkiwanym przez polskich 
emigrantów.

Wśród zbiorów znajdują się m.in. 
dokumenty polskich uchodźców  
z czasów II wojny światowej, 
fotografie węgierskiej Polonii  
od początków XX wieku, niezwy-
kle cenna dokumentacja budowy 
pomnika generała Józefa Bema  
w Budapeszcie, oryginalny plakat 
wzywający Węgrów do udziału  
w uroczystościach przywitania 
zwłok J. Bema czy wypożyczony 
przez Muzeum w Tarnowie jeden 
z największych ocalałych frag-
mentów „Panoramy siedmio-
grodzkiej” Jana Styki.

Ogólnokrajowa Szkoła Polska  
na Węgrzech

Lokalny Ośrodek Metodyczny

Bez wątpienia ważnym aspektem 
życia polonijnego jest szkolnic-
two. Z tego powodu uczestnicy 
wizyty studyjnej „Jest nas 60 
milionów" odwiedzili Ogólnokra-
jową Szkołę Polską na Węgrzech 
mającą status szkoły o charakterze 
uzupełniającym, która na podsta-
wie ustawy o mniejszościach 
narodowych działa w oparciu  
o obowiązujące przepisy węgier-
skiego systemu edukacyjnego, 
prowadzącą naukę zarówno 
języka polskiego, jako ojczystego, 
jak i dziedziczonego oraz obcego.
O dynamice szkolnego życia 
uczestnicy wizyty studyjnej – 
oprowadzani przez dyrektor Annę 
Lang – przekonali się obserwując 
szkolenie prowadzone w ramach 
działalności Lokalnego Ośrodka 
Metodycznego. 

Ogólnokrajowy Samorząd  
Polski na Węgrzech

Kontynuacją wątku samorządu 
polskiego na Węgrzech, w trzecim 
dniu wizyty, było spotkanie  
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z nowo wybraną przewodniczącą 
Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego Marią Felföldi.
Przewodnicząca tłumacząc rolę 
tego organu podkreślała, że: 
„pomimo daleko idącej autonomii 
lokalnych samorządów, 
niezbędna jest koordynacja 
działań polskich środowisk we 
wszystkich aspektach ich aktyw-
ności również na szczeblu 
krajowym. Pomoc organizacyjna, 
programowa i finansowa pozwala 
funkcjonować organizacjom  
o mniejszym potencjale. OSP 
kładzie nacisk na pracę  
z młodzieżą, aby zapewnić 
zastępowalność pokoleniową, 
rozwój bazy edukacyjnej  
dla kształcenia ustawicznego, 
ponieważ nie należy zapominać, 
że 70% węgierskiej Polonii  
to osoby w wieku emerytalnym. 
Problemem, który ujawnił się  
w ostatnich latach są rodziny 
pozostawione w kraju, w Polsce. 
Część z nich zaczyna wymagać 
bezpośredniej opieki i powstaje 
dylemat czy i w jaki sposób 
sprowadzić je na Węgry.  
Stąd starania o stworzenie 
kompleksowego planu działań  
na rzecz seniorów, począwszy  
od dziennych placówek  
aż do zajęć edukacyjnych  
i kulturalnych dedykowanych 
starszym osobom. Ze względu  
na wielość zagadnień zależy nam, 
żeby środowiska polonijne były 
nie tylko odbiorcami oferty 
Samorządu Polskiego, ale twórczo 
włączały się w nasze działania."

Przewodnicząca Maria Felföldi 
odnosząc się do wsparcia płyną-
cego z ojczyzny akcentowała dużą 
wagę współpracy z Senatem RP 
oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska" zapewniających 
niezbędną pomoc finansową  
i merytoryczną.

Po spotkaniu z przewodniczącą 
dziennikarze i delegacja „Wspól-
noty Polskiej” uczestnicząc  
w posiedzeniu Ogólnokrajowego 
Samorządu Polskiego mogli się 

przyjrzeć bieżącej pracy tego 
polonijnego organu.

Polskie przedszkola

Szukając nadziei na podtrzymanie 
i rozwój polskości za granicą 
uczestnicy wizyty studyjnej 
odwiedzili również najmłodszych 
Polonusów. Z tego też względu 
obowiązkowym punktem 
programu było odwiedzenie 
polskiego przedszkola przy 
Polskim Stowarzyszeniu Kultural-
nym im. Józefa Bema na Węgrzech 
i przedszkola przy Stowarzyszeniu 
Katolików Polskich na Węgrzech.

Celem zajęć działającego  
od 1958 roku przedszkola  
w Bemie jest zaznajomienie dzieci 
z polską kulturą, tradycjami 
narodowymi i rodzinnymi  
oraz obyczajami, co stwarza 
również możliwość bogacenia  
i rozwijania języka polskiego. 
Dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pedagogicznej udaje się  
to doskonale, a co najważniejsze 
– w BEM dzieci nigdy się  
nie nudzą.

Przedszkole przy Stowarzyszeniu 
Katolików Polskich na Węgrzech 
p.w. św. Wojciecha funkcjonuje  
już od 10 lat. Placówka jest 
prowadzona jest przez siostry 
Misjonarki Chrystusa Króla  
dla Polonii Zagranicznej. Oprócz 
sióstr w przedszkolu pracują 
wolontariusze.

Zajęcia odbywają się co sobotę  
i są skierowane do dwóch grup 
wiekowych – maluchów  
i starszaków. Dzieci uczestniczą 
w zajęciach ruchowych – gimna-
stycznych i rytmicznych oraz uczą 
się języka polskiego m.in. podczas 
oglądania bajek i czytania książek.

(red.)  
źródło: Stowarzyszenie  

„Wspólnota Polska”  
relacja Agaty Pawłowskiej 
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Pályázati felhívás

I. A főszerkesztő feladatai

– a lap szerkesztésével összefüggő feladatok végrehaj-
tása a lap eredeti céljának szem előtt tartásával: 
tájékoztatás elsősorban a magyarországi lengyelség 
életéről, másodsorban lengyelországi hírek  
és tudósítás a világ országaiban élő lengyelekről, 
legalább 50%-ban lengyel nyelven;
– a lap szakmai és nyelvi színvonalának biztosítása;
– a beérkezett kéziratok rangsorolása, megjelentetésre 
való előkészítése, lektoráltatása, szükség esetén 
fordítása;
– megfelelő színvonalú cikkek írása, ehhez kapcsolódó 
fényképek készítése;
– részvétel a lengyelség rendezvényein, vidéken  
és a fővárosban egyaránt;
– megbízott cikkírók munkájának koordinálása;
– elszámolások, összesítések készítése a Hivatal 
részére;
– a lapkiadás anyagi hátterének biztosítása érdekében 
pályázatírás és elszámolás, költségvetés készítés, 
likviditás folyamatos figyelése, cikkírókkal való 
kapcsolattartás, velük történő szerződések előkészí-
tése.

II. A főszerkesztői megbízások időtartama

A megbízás határozott időre két évre szól,  
kezdete a pályázat elbírálását követően azonnal, legha-
marabb 2020. január 01.
A pályázat kiírója évente értékeli a főszerkesztő 
tevékenységét. 
Próbaidő: 3 hónap.

III. Pályázati feltételek

– a diploma, elsősorban kommunikáció vagy bölcsé-
szettudományi végzettség;
– a havilap profiljának megfelelő újságírói és szerkesz-
tői gyakorlat;
– a magyarországi lengyelség történetének, kultúrájá-
nak és mai életének, valamint Lengyelország, Magyar-
ország történelmének, kultúrájának és mai életének 
ismerete;
– a tevékenységhez szükséges számítógépes ismeret, 
műszaki és tipográfiai ismeretek, a kézirat előkészítésé-
ben szerzett gyakorlat;
– lengyel és magyar irodalmi nyelv magas szintű 
ismerete;

IV. A pályázat részeként benyújtandó  
dokumentumok

– a havilappal kapcsolatos elképzelések, szakmai 
koncepciót tartalmazó pályázati anyag;
– szakmai önéletrajz, felsőfokú végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatai,
– publikációs jegyzék.

V. A pályázat elbírálásának rendje:

– A benyújtott pályázatokat az Országos Lengyel 
Önkormányzat Kulturális Bizottsága értékeli.
– A pályázatot az Országos Lengyel Önkormányzat 
Közgyűlése előreláthatólag 2019. december 31-ig 
bírálja el a Kulturális Bizottság javaslata alapján.
– A főszerkesztőt az Országos Lengyel Önkormányzat 
Közgyűlése nevezi ki. A főszerkesztővel az Országos 
Lengyel Önkormányzat Hivatala köt megbízási 
szerződést. 
– A megbízási díj meghatározása megegyezés alapján 
történik. 
– A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban 
tájékoztatást kapnak.

VI. A pályázat benyújtásának módja, helye  
és határideje:

A pályázat beérkezésének határideje:  
2019. december 23.

A pályázatot postai úton az Országos Lengyel Önkor-
mányzat Hivatala címére történő megküldésével  
(1102 Budapest, Állomás utca 10.) és elektronikus úton 
a olko@polonia.hu email címre kell benyújtani. 
Kérjük a borítékon és e-mailen feltüntetni „Pályázat  
a Polonia Węgierska (Magyarországi Lengyelek Havi 
Lapja) főszerkesztői feladatainak ellátására”.

VII. A pályázat ügyében felvilágosítást ad

Az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala  
dr. Tupcsia Éva hivatalvezető 
telefon: (36 1) 261 1798 
e-mail: olko@polonia.hu

Pályázati felhívás
/2019.(XI.30.) OLÖ KGY számú határozata alapján Az Országos Lengyel Önkormányzat  

pályázatot hirdet a tulajdonában álló
a Polonia Węgierska (Magyarországi Lengyelek Havi Lapja) főszerkesztői feladatainak ellátására

Benyújtási határidő: 2019. december 23.
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I. Az igazgató feladatai:

– a munkatársak bevonásával vezeti  
a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum intézményt, 
ellátja tevékenységének átfogó szervezését, irányítá-
sát;
– folyamatosan biztosítja a gyűjtemény működési 
feltételeit: kidolgozza és végrehajtja a tudományos 
tevékenység hosszú távú koncepcióját, részt vesz  
a kutatási források feltérképezésében, a gyűjteményi 
anyag gyarapításában;
– gondoskodik a gyűjtemény folyamatos leltárba 
vételéről;
– előadásokat tart;
– részt vesz konferenciák szervezésében; 
– rendezvények alkalmával részt vesz a vendégek 
fogadásában és ellátásában;
– megteremti az Intézmény gazdálkodása  
zökkenőmentes feltételeit, különösen a költségvetési 
források növelésével és pályázati lehetőségek 
felhasználásával;
– felkarolja és támogatja a magyarországi lengyel 
alkotók műveinek bemutatását, ennek érdekében 
irodalmi találkozókat, kiállításokat, előadásokat, 
bemutatókat szervez;
– kapcsolatot tart az Országos Lengyel Önkormány-
zattal, magyarországi társintézményekkel,  
a Magyar Tudományos Akadémiával, a lengyelországi 
és egyéb külföldi lengyel tudományos intézmények-
kel és kutatókkal;
– az államháztartási jogszabályok által  
és a Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak 
által hatáskörébe utalt feladatokban együttműködik 
az OLÖ Hivatalával;
– havi 1 db, 2 flekk terjedelmű írásos összefoglalót 
készít a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum működésé-
ről, programjairól.

II. Az igazgatói megbízás időtartama

– A megbízás 5 évre szól, kezdete a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal, leghamarabb 2020. február 
01-jén.
– Próbaidő: 3 hónap.

III. Pályázati feltételek

–  szakirányú egyetemi végzettség, előnyt jelent  
a humán szakirányon szerzett egyetemi végzettség;
– végzettségének és szakképzettségének és egyben 
az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat;
– államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői 
gyakorlat meglétének igazolása;
– kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység;
– lengyel nyelv anyanyelvi szintű ismerete vagy 
lengyel nyelvből szerzett államilag elismert felsőfokú 
nyelvvizsga megléte, előnyt jelent a mindennapi 
kapcsolat a lengyel tudománnyal és kultúrával;
– a magyarországi lengyelség történetének, kultúrá-
jának, irodalmi életének, valamint Lengyelország, 
Magyarország történelmének, kultúrájának ismerete;
– a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az intéz-
ményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

IV. A pályázat részeként benyújtandó  
dokumentumok

– vezetői program az intézmény vezetésére,  
fejlesztésére, amely kiemelten kezeli az intézmény 
kiállítási politikáját, figyelemmel a fenntarthatóságra, 
és amely bemutatja a Lengyel Kutatóintézet  
és Múzeum országos központként ellátandó  
programokat;
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
(illetve ha jelenleg ilyen munkakört tölt be,  
arról igazolás benyújtása).

V. A munkavégzés helye:

Lengyel Kutatóintézet és Múzeum,  
1102 Budapest, Állomás utca 10.

VI. Illetmény és juttatások

Az illetmény és juttatások megállapítására  
az Országos Lengyel Önkormányzat költségvetése  
és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint  
kerül sor.

Pályázati felhívás
./2019. (XI. 30.) KGY számú határozata alapján Az Országos Lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet

a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására 
5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással való ellátására.

Benyújtási határidő: 2020. január 21.

konkurs

Pályázati felhívás
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VII. A pályázat elbírálásának 
rendje

– A benyújtott pályázatokat az 
Országos Lengyel Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága értékeli
– A pályázatot az Országos 
Lengyel Önkormányzat Közgyű-
lése előre láthatólag  
2020. január 31-ig bírálja el  
a Kulturális Bizottság javaslata 
alapján. 
– Az igazgatót az Országos 
Lengyel Önkormányzat Közgyű-
lése nevezi ki.
– A Kiíró a pályázat visszavonásá-
nak jogát fenntartja.
– A pályázati eljárás eredményéről 
a pályázók írásban tájékoztatást 
kapnak.

VIII. A pályázat benyújtásának 
módja, helye és határideje

A pályázat benyújtási határideje 
(postai feladás kelte): 
2020. január 21. 

A pályázatot postai úton  
az Országos Lengyel Önkormány-
zat Hivatala címére történő 
megküldésével (1102 Budapest, 
Állomás utca 10.) és elektronikus 
úton az olo@polonia.hu email 
címre lehet benyújtani. Kérjük  
a borítékon és e-mailen feltün-
tetni „Pályázat a Lengyel  
Kutatóintézet és Múzeum igazga-
tói feladatainak ellátására”.

VII. A pályázat ügyében  
felvilágosítást ad

Az Országos Lengyel  
Önkormányzat Hivatala,  
dr. Tupcsia Éva hivatalvezető, 
telefon: (36 1) 261 1798,  
(36 1) 260 7298,  
fax: (36 1) 909 2856,  
e-mail: hivatalvezeto@polonia.hu.

Pályázati felhívás

1 stycznia – środa – Nowy Rok, 
uroczystość Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi. Msze święte  
w budapeszteńskim Kościele 
Polskim o godz. 9.00, 10.30 i 18.00.
Január 1-én – Újévkor, Szűz Mária 
istenanyaságának az ünnepe van, 
ezen a napon 9.00-kor, 10.30-kor 
és 18.00-kor lesznek a szentmisék 
a budapesti Lengyel Templom-
ban.

5 stycznia – niedziela  
– msze święte w budapeszteń-
skim Kościele Polskim  
o godz. 9.00, 10.30 i 18.00.  
Na mszy o godz. 10.30 śpiewają 
„Kleksiki”, a po mszy zapraszają  
na wspólne śpiewanie kolęd.
Január 5-én – vasárnap - 9.00-kor, 
10.30-kor és 18.00-kor lesznek  
a szentmisék a budapesti Lengyel 
Templomban, a 10.30-as szentmi-
sén fellép a „Kleksiki” együttes,  
a szentmise után pedig közös 
karácsonyi daléneklésre várják  
a résztvevőket.

6 stycznia – poniedziałek – 
Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, Trzech Króli. Msze 
święte w budapeszteńskim 
Kościele Polskim o godz. 9.00  
i 18.00. 
Január 6-án – hétfőn – Vízkereszt, 
Jézus Krisztus megjelenésének 
ünnepe lesz, 9.00-kor és 18.00-kor 
lesznek a szentmisék a budapesti 
Lengyel Templomban.

11 stycznia – sobota – odbędą się 
pierwsze po świątecznych  
feriach zajęcia w przedszkolu  
PSK im. J. Bema (Budapeszt  
V. dzielnica ul. Nádor 34).
Január 11-én – szombaton  
– a téli szünet után elkezdődnek 
az első foglalkozások a Bem J. LKE 
óvodájában (Budapeszt V.  
Nádor u. 34).

12 stycznia – 
niedziela – odbę-
dzie się 28 Finał 
WOŚP, czyli 
jednodniowa 
zbiórka publiczna, 

tym razem przeznaczona  
na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia  
i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji przede 
wszystkim kardio i neurochirur-
gicznych organizowana przez 
Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W 2020 roku 
– już po raz drugi Orkiestra zagra 
również na Węgrzech.
Január 12-én – vasárnap – 
megrendezik a WOŚP (Ünnepi 
Jótékonysági Nagyzenekar) 
finálét; ennek keretében gyűjtést 
rendeznek, a gyűjtést az Ünnepi 
Jótékonysági Nagyzenekar 
Alapítványa szervezi, a bevételt 
pedig beteg gyerekek szív-  
és érsebészeti műtétekhez 
használatos korszerű műszerek 
megvásárlására fordítják. 2020-
ban már második alkalommal  
fog Magyarországon fellépni  
a zenekar.

co będzie?

mi lesz?
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co będzie?

mi lesz?

12 stycznia w Budapeszcie  
w Centrum Kultury K 11,  
przy wsparciu Samorządów 
Narodowości Polskiej VII i XVIII 
dzielnicy odbywał się będzie 
wspólny Bal Karnawałowy  
dla uczniów obu polskich szkół  
na Węgrzech. (adres: Budapest V.  
Király utca 11).
Január 12-én a K11 Művészeti  
és Kulturális Központban  
a VII. és XVIII. Kerületi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával farsangi bált 
rendeznek a két lengyel iskola 
tanulóinak (cím: Budapest V.  
Király utca 11).

12 stycznia Chór św. Kingi  
zapewnia oprawę muzyczną  
mszy świętej w budapeszteńskim 
Kościele Polskim o godz. 10.30,  
a po niej zaprasza na koncert 
kolęd.
Január 12-én a budapesti Lengyel 
Templomban bemutatandó 
szentmisén közreműködik a Szent 
Kinga Kórus, utána pedig karácso-
nyi dal koncert lesz.

12 stycznia w Egerze odbędzie się 
noworoczne spotkanie tamtejszej 
Polonii. 
Január 12-én Egerben újévi 
összejövetelt tart az ottani 
lengyelség.

16 stycznia – czwartek – w PSK  
im. J. Bema w Budapeszcie  
(V. dzielnica ul. Nádor 34 )  
odbędzie się prezentacja książki 
A.Szalai „ Jedna organizacja – 
podwójna misja” / „Egy szervezet 
– kettős küldetés”.
Január 16-án – csütörtök – 
Bem J. LKE (Budapeszt V.  
Nádor u. 34) A. Szalai „Jedna 
organizacja – podwójna misja” / 
„Egy szervezet – kettős 
küldetés”című könyvbemutatót 
szervez.

18 stycznia – sobota –  
w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej 
na Węgrzech odbywał się będzie 
Dzień Babci i Dziadka.  
Január 18-án – szombaton –  
a Lengyel Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Iskolában megtartják  
a Nagymamák és Nagypapák 
Napját.

25 stycznia – sobota –  
w Budapeszcie w Hotelu 
Flamenco odbędzie się doroczny 
Bal Polski organizowany przez 
Ogólnokrajowy Samorząd Polski.
Január 25-én szombaton a Hotel 
Flamencoban megrendezik  
az Országos Lengyel Önkormány-
zat által szervezett Lengyel Bált.

26 stycznia – niedziela –  
w Domu Polskim Stowarzyszenie 
Katolików Polskich na Węgrzech 
p.w. św. Wojciecha i tamtejszy 
oddział POKO organizują spotka-
nie z okazji Dni Babci i Dziadka. 
Január 26-án – vasárnap –  
a Lengyel Házban Nagymamák  
és Nagypapák napi összejövetelt 
tart a Szent Adalbert Egyesület 
és az ottani LKK részleg.
 

Do końca stycznia w budapesz-
teńskim Instytucie Polskim czynna 
będzie wystawa pochodząca  
ze zbiorów zakopiańskiego 
Czerwonego Dworu nt. „Góralskie 
Zywobycie  Sztuka Ludowa. 
Madonny Podhalańskie”, a także 
wystawa szopek ze zbiorów 
Muzeum Śląskiego.  
Január végéig a Lengyel Intézet-
ben megtekinthető lesz a zakopa-
nei Vörös Kúria anyagából 
elkészített Górál élet, népművé-
szet. Podhalei Madonnák.” című 
kiállítás, emellett a Sziléziai 
Múzeum betlehemeit is meg  
lehet tekinteni.

(b.)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za zmiany dokonywane w w/w programach. 
A feljebb felsorolt programokban bekövetkezett változásokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Kolęda  
– wizyta  

duszpasterska

Uwaga!  
Wizyta duszpasterska,  

zwana kolędą  
z błogosławieństwem 
Rodziny i Domu trwa  

w tym roku do 23 lutego. 

26 lutego rozpoczynamy  
Wielki Post  

środą popielcową.

Wizytę kolędową można 
umówić osobiście  

w zakrystii Kościoła 
Polskiego w Budapeszcie,  

jak i telefonicznie dzwoniąc  
pod numer  

+36 30 336 88 68. 

Figyelem!  

A ház és család megáldása  
– karácsonyi énekes áldás 

lelkipásztori szolgálat  
az idén február 23-áig tart. 

Február 26-án  
Hamvazószerda lesz. 

A lelkipásztori látogatást  
a budapesti Lengyel  

+Templom sekrestyéjében 
vagy a  +36 30 336 88 68 

telefonszámon lehet kérni.
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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 .  
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 2019 wynosi dla prenumeratorów: 
A „Polonia Węgierska” havilap éves előfizetése (12 szám)  
és negyedéves melléklete, a „Głos Polonii” (4 szám) 2019. 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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