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Fot. 1: Jonka Márki zwyciężczyni konkursu plastycznego

 w kategorii wielkoweJ 9+ Fot. źródło:sp XXii

Fot. 2: uczniowie starszych klas osp w szolnoku w końcu razeM, 
Fot. źródło osp w szolnoku

Fot. 3: izabella darska-havasi, laureatka nagrody pro cultura 
MinoritatuM hungariae 2021, Fot. archiwuM własne

Fot. 4: kopia obrazu Matki boskieJ częstochowskieJ w szolnoku 
Fot. sp w szolnoku

Fot. 5: odznaczona krzyżeM kawalerskiM orderu zasługi 
rzeczypospoliteJ polskieJ hanna kövesdi  w towarzstwie rzeczniczki 

narodowości polskieJ w zn ewy rónay (po leweJ) i przewodnicząceJ 
osp Marii FelFöldi (po praweJ) Fot. aMbasada rp w budapeszcie

Fot. 6: przed tablicá iM. wacława Felczaka w budynku collegiuM iM. 
JózseFa eötvösa Fot. sp Xi
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2 maja w kościele Macieja na Wzgó-
rzu Zamkowym z okazji 230 roczni-
cy Konstytucji 3 Maja odprawiona 
została uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny. Mszę celebrował w języku 
polskim ks. Krzysztof Grzelak TChr, 
proboszcz Polskiej Parafii Perso-
nalnej w Budapeszcie, a oprawę 
muzyczną zapewniła wybitna orga-
nistka Lidia Książkiewicz wykonując 
utwory Fryderyka Chopina, Michała 
Kleofasa Ogińskiego oraz Adama 
z Wągrowca.

3 maja w Kościele Polskim na 
Kőbánya ks. Krzysztof Grzelak SChr 
sprawował mszę świętą w uro-
czystość Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski. Modlono się 
o wstawiennictwo dla Ojczyzny, a po 
mszy św. odbyło się wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i odmó-
wiono Litanię Loretańską.  

W dniach od 6 do 10 maja odbyła się 
online 27. Polska Wiosna Filmowa, 
w ramach której zaprezentowane 
zostały następujące filmy: „25 lat 
niewinności” Jana Holoubka, „Jak 
najdalej stąd” Piotra Domalewskiego, 

„Prymas. Trzy lata z tysiąca” Teresy Ko-
tlarczyk, „Najlepszy” Łukasza Palkow-
skiego i „Jak pies z kotem” Janusza 
Kondratiuka.

15 maja w Ogólnokrajowej Szkole 
Polskiej w Budapeszcie odbył się 
dzień otwarty, podczas którego 
dzieci i rodzice planujący rozpoczę-
cie edukacji w języku polskim w roku 
szkolnym 2021/2022 mieli możli-
wość poznania, jak wygląda szkoła 
i prowadzone w niej lekcje.

4 maja odbyło się kolejne posie-
dzenie Parlamentarnej Komisji 
Narodowościowej, podczas której 
zajmowano się nowelizacją ustawy 
o ochronie przed COVID-em, no-
welizacją ustawy narodowościowej 
(w tym szczególnie sposobem wy-
boru rzecznika) oraz funkcjonowa-
niem Fundacji Badań nad Historią 
i Społeczeństwem Europy Środko-
wo-Wschodniej.

11 maja w Polskim Instytucie Badaw-
czym i Muzeum (Lengyel Kutatóin-
tézet és Múzeum) otwarta została 
wystawa poświęconą 30-leciu 
Grupy Wyszehradzkiej. 

11 maja wręczono nagrody zwy-
cięzcom konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez SP XXII 
dzielnicy z okazji Dnia Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej. Konkurs odbył się 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
6-8 lat i 9+. (Fot.1)

14 maja, po dwóch miesiącach zdal-
nej nauki, starsze roczniki uczniów 
Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej 
wróciły do nauki stacjonarnej. 
W pierwszym dniu dzieci OSP 
w Szolnoku w ramach zajęć obcho-
dziły Dzień Ptaków i Drzew, który  
po raz pierwszy na Węgrzech zor-
ganizował ornitolog István Chernel 
w 1902 roku. Mówi się, że przytula-
nie drzew daje dużo energii, dlatego 
niektórzy uczniowie podjęli się tej 
praktyki! (Fot.2)

17 maja odbyło się uroczyste 
wręczenie Nagród Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae. Wśród 
tegorocznych laureatów znalazła 
się przedstawicielka narodowości 
polskiej, pianistka, pedagog Izabe-
la Darska-Havasi, która od 2002 r. 
prowadzi Fundację imienia Györgya 
Ferenczyego promującą twórczość 
Fryderyka Chopina. (Fot. 3, więcej na 
str. 7-10)

22 maja w Szkole Polskiej przy Am-
basadzie RP odbyła się 3. edycja 
warsztatów muzycznych. (Więcej 
str. 22)

Trwa peregrynacja obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 22 maja 
obraz zawitał do Szolnoku, gdzie 
z tej okazji o godz. 18:00 w koście-
le śródmiejskim p.w. Świętej Trójcy 
(Belvárosi Szentháromság templom) 
odbyła się msza św. w muzycznej 
oprawie autorstwa Nikolett Kohán 
i Kornéla Horvátha. (Fot.4)

Zsolt Semjén, wicepremier węgier-
skiego rządu, został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczystość wręczenia odznaczenia 
odbyła się 25 maja 2021 roku w Am-
basadzie RP w Budapeszcie.(Więcej 
na str. 22)

27 maja ambasador prof. Jerzy 
Snopek w imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy wręczył Krzyże Ka-

walerskie Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej następującym 
osobom: Hannie Kövesdi - prze-
wodniczącej Samorządu Narodowo-
ści Polskiej w Veszprém, przewod-
niczącej Komisji Koordynacyjnej 
Samorządu Ogólnokrajowego na 
Węgrzech, Sandorowi Dürrowi, by-
łemu węgierskiemu dyplomacie, po-
ecie i tłumaczowi Gaborowi Zsille 
oraz burmistrzowi Legyeltóti - Lajo-
sowi Zsombokowi. (Fot.5)

27 maja przedstawiciele SP w Mi-
skolcu i sympatycy polskiej kultury 
spotkali się w galerii „Miskolci Ga-
léria” na wernisażu wystawy Ágnes 
Dombovári pt. „Odyseusz nie wal-
czy”. Artyska ukończyła studia na 
wydziale grafiki na Węgierskim Uni-
wersytecie Sztuk Pięknych (Magyar 
Képzőművészeti Egyetem), ale uczę-
sczała też na zajęcia na warszawskim 
ASP, stąd jej zamiłowanie do Polski. 
Jak wyraziła się Magda Szabó, za-
stępczyni przewodniczącej SP w Mi-
skolcu, „Ágnes jest aktywną członki-
nią naszej polonijnej społeczności”.

29 maja Stowarzyszenie Polonia 
Nova i Szkoła Polska przy Amba-
sadzie RP w Budapeszcie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pszczoły 
zorganizowały w Pilisi Parkerdő pik-
nik edukacyjny. (Więcej str. 17-19)

29 maja w 105. rocznicę urodzin 
prof. Wacława Felczaka złożo-
no wieńce pod tablicą pamiąt-
kową odsłonietą 13 marca 2014 r.  
w budynku Collegium im. Józsefa 
Eötvösa w Budapeszcie, gdzie w la-
tach 1938-39 prof. Felczak mieszkał 
jako stypendysta.  Pomysłodawcą 
uroczystości był SP XI dzielnicy Bu-
dapesztu, a gospodarzem dyrektor  
Collegium dr hab. László Horváth. 
Na ich zaproszenie hołd pamięcie 
Profesora złożyli następujący go-
ście: dyrektor Instytutu Polskiego 
w Budapeszcie Joanna Urbańska,  
wicedyrektor Instytutu im. Felczaka 
Krzysztof Szczerba, przewodnicząca 
SP na Csepelu Halina Csúcs, prze-
wodniczący SP w Érd Roland Szczer-
ba oraz członkowie polsko-węgier-
skiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej Legionu Wysockiego. 
(Fot.6)

MAJ

KALENDARIUM

okładka: Tomek Bedyński, FoT. PioTr Bedyński
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MÁJUS

NAPLÓ

Május 2-án a Május 3-i Alkotmány 230. évfordulója al-
kalmából a lengyel hazáért felajánlott ünnepi szentmisére 
került sor a budavári Mátyás-templomban. A lengyel nyel-
vű istentiszteletet Krzysztof Grzelak SChr, a budapesti len-
gyel személyi plébánia plébánosa celebrálta, a Fryderyk 
Chopin, Michał Kleofas Ogiński és Wągrowiec-i Adam mű-
veit felvonultató zenei kíséretét pedig Lidia Książkiewicz 
kiváló orgonaművész biztosította.

Május 3-án a Legszentebb Szűz Mária, Lengyelország 
királynője ünnepének alkalmából Krzysztof Grzelak 
SChr, a lengyel személyi plébánia plébánosa tartott szent-
misét a kőbányai Lengyel templomban. Az egybegyűltek 
imáikban kérték a Szűzanya lengyel hazáért való közben-
járását, majd a misét követően szentségimádásra került 
sor, illetve elhangzott a loretói litánia is.  

Május 6-10. között online formában rendezték meg a 27. 
Lengyel Filmtavaszt, melynek során a 25 év ártatlanság 
(rend. Jan Holoubek), az El innen (rend. Piotr Domalews-
ki), a Prímás. 3 év Stefan Wyszyński bíboros életéből (rend. 
Teresa Kotlarczyk), A legjobb (rend. Łukasz Palkowski) és 
a Kutya-macska barátság (rend. Janusz Kondratiuk) című 
filmeket mutatták be.

Május 15-én került sor a budapesti Országos Lengyel Is-
kola nyílt napjára, ahol a lengyel nyelvű tanulmányaikat 
a 2021/2022-es tanévben megkezdő gyerekek és szüleik 
ismerkedhettek meg az iskolával és az ott folyó oktatással.

Május 4-én ismét ülésezett a parlament nemzetiségi bi-
zottsága. Az ülés során a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésről, illetve a nemzetiségek jogairól szóló törvények 
(különösen a szószóló megválasztásának módjára vonat-
kozó) módosítása mellett a Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány működését 
is megvitatták.

Május 11-én a Visegrádi Együttműködés 30. évforduló-
jának szentelt kiállítás nyílt a Lengyel Kutatóintézet és 
Múzeumban.

Május 11-én került sor a XXII. kerületi lengyel önkormány-
zat lengyel-magyar barátság napja alkalmából rende-
zett rajzversenyének díjátadójára. A 6-8 évesek és a 9 
évnél idősebbek két korcsoportban versenyezhettek. (1. 
kép)

Május 14-én kéthavi távoktatást követően az Országos 
Lengyel Iskola magasabb évfolyamainak diákjai visszatér-
tek a jelenléti oktatáshoz. A szolnoki tagiskola diákjai első 
tanítási napjuk óráinak keretében a madarak és fák napját 
ünnepelték, melyet Magyarországon elsőként 1902-ben 
szervezett meg Chernel István ornitológus. Úgy tartják, 
a fák megölelésével sok energiát nyerhetünk, amiről né-
hány diák a gyakorlatban is megbizonyosodott! (2. kép)  

A május 17-én átadott Pro Cultura Minoritatum Hun-
gariae idei díjazottjai között megtaláljuk a magyaror-
szági lengyel közösség képviselőjét is. Havasiné Darska 

Izabella zongoraművész, pedagógus 2002 óta vezeti 
a Fryderyk Chopin munkásságát népszerűsítő Ferenczy 
György Alapítványt. (3. kép, bővebben a 7-10. oldalon.)

Május 22-én rendezték meg a Lengyel Nagykövetség 
mellett működő Lengyel Iskola 3. zenei műhelyét. (Bő-
vebben a 22. oldalon.)

Folytatódik a częstochowai Szűzanya imakörútja. A ke-
gykép május 22-én érkezett Szolnokra, ahol ez alkalom-
ból Kohán Nikolett és Horváth Kornél zenei kíséretével 
tartottak 18 órakor szentmisét a Belvárosi Szentháromság 
templomban. (4. kép)

A Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjé-
vel tüntették ki Semjén Zsoltot, a magyar kormány minisz-
terelnök-helyettesét. Ünnepélyes átadására 2021. május 
25-én került sor a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykö-
vetségén. (Bővebben a 22. oldalon.)

Május 27-én Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke 
nevében prof. Jerzy Snopek nagykövet a Lengyel Köz-
társaság Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta 
Kövesdi Hannának, a veszprémi Lengyel Önkormányzat 
elnökének és az Országos Lengyel Önkormányzat koor-
dinációs bizottságának elnökének; Dürr Sándor korábbi 
magyar diplomatának; Zsille Gábor költő-műfordítónak, 
illetve Lengyeltóti város polgármesterének, Zsombok La-
josnak. (5. kép)

Május 27-én a miskolci lengyel önkormányzat képvise-
lői, illetve a lengyel kultúra iránt érdeklődők is részt vettek 
Dombovári Ágnes Odüsszeusz nem harcol című kiállí-
tásának megnyitóján a Miskolci Galériában. A művész 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikai tanszékén 
végezte tanulmányait, ám a Varsói Képzőművészeti Aka-
démián is látogatott órákat – innen ered Lengyelország 
iránti szeretete. Ahogyan Szabó Mónika, a lengyel önkor-
mányzat elnökhelyettese fogalmazott, Ágnes tevékeny 
tagja lengyel közösségünk életének.  

Május 29-én a méhek világnapja alkalmából tanulmányi 
pikniket rendezett a Pilisi Parkerdőben a Polonia Nova 
Egyesület és a Lengyel Nagykövetség mellett működő 
Lengyel Iskola. (Bővebben a 17-19. oldalon.)

Május 29-én Wacław Felczak professzor születésének 
105. évfordulójának alkalmából megkoszorúzták 2014. 
március 13-án felavatott emléktábláját a budapesti 
Eötvös József Collegiumban, ahol 1938-39-ben ösztön-
díjasként élt. Az ünnepség ötletadója a XI. kerületi Len-
gyel Önkormányzat, házigazdája pedig Dr. Horváth László, 
az Eötvös József Collegium igazgatója volt. Meghívásukra 
az alábbi vendégek rótták le tiszteletüket a professzor em-
léke előtt: Joanna Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet 
igazgatója, Krzysztof Szczerba, a Felczak Intézet igazgató-
helyettese, Csúcs Halina, a csepeli Lengyel Önkormányzat 
elnöke, Szczerba Roland, az érdi Lengyel Önkormányzat 
elnöke, valamint a lengyel-magyar Wysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai. (6. kép)
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Szanowni Państwo,

W końcu razem! 

Poluzowanie obostrzeń przyczyniło 
się do wysypu polonijnych imprez 
i wydarzeń. 

Starsi uczniowie polskich szkół na 
Węgrzech z radością powrócili do 
swoich placówek, gdzie w końcu 
mogą się osobiście spotkać ze 

swoimi rówieśnikami. Tym bardziej jest to ważne, że zaraz rozpocznie 
się przerwa wakacyjna. 

W dziale „Kurier szkolny” możecie się Państwo przekonać, jaki 
potencjał drzemie w uczniach i nauczycielach po lockdownie. Ledwo 
zniesiono ograniczenia, już świętowano Dzień Matki, już zapraszano 
gości z Polski, by przybliżyć im pracę społeczną na przykładzie 
dzielnicy Białołęka w Warszawie. Już jak pszczoły do kwiatów zlecieli 
się uczestnicy spotkania poświęconego tym owadom na leśnej polanie 
w II dzielnicy Budapesztu. Nektarem była nie tylko wiedza spijana 
podczas warsztatów o pszczołach, ale także możliwość spotkania 
drugiego człowieka w większym gronie niż rodzinne. Choć na pierwszy 
rzut oka, nie zawsze można było rozpoznać znajomych, gdyż uczestnicy 
Dnia Pszczoły zjawili się - jak na taką okazję przystało - przebrani za te 
pożyteczne owady.

Odbyły się gale i uroczystości związane z  wręczeniem nagród.  
W „ Kronice” opisujemy, kto jakie odznaczenie dostał za pielęgnowanie 
przyjaźni polsko-węgierskiej od przedstawicieli władz polskich, 
a w dziale  „Temat miesiąca" mogą Państwo poznać tegoroczną laureatkę 
Nagrody Pro Cultura Minoritatum Hungariae, Izabellę Darską-
Havasi, założycielkę Fundacji im. Györgya Ferenczyego w Budapeszcie.

30 maja „Dom Polski” zamienił się w teatr, gdyż właśnie tam odbyła się 
premiera przedstawienia "Miłosierny Ojciec" opartego na biblijnej 
przypowieści o synu marnotrawnym w wykonaniu parafialnej grupy 
teatralnej "Rodzina". Aktorzy podjęli się niebywale trudnego zadania, 
gdyż większość prób miała miejsce w przestrzeni wirtualnej. Czuwająca 
nad realizacją przedsiąwzięcia niestrudzona siostra Weronika Jaworska 
potrafiła jednak tak zmobilizować wszystkich, by gdy tylko nadarzy się 
możliwość  „wyjścia do ludzi”, wszystko mogło zagrać, jak należy. 

Temat rozdźwięku pomiędyz życiem wirtualnym, a „realem" pojawia 
się w felietonie Emilii Kovalcsik  „Moda na brzydotę”, nawiązującym 
do wpisu Agnieszki Kaczorowskiej na instagramie. Celebrytka swoją 
wypowiedzią wywołała prawdziwą burzę, nie tylko w internecie. 
Wszystkich zainteresowanych odsyłam do artykułu na stronie 16., 
a tych, którzy jeszcze nie widzieli „odpowiedzi” Katarzyny Nosowskiej, 
zachęcam do nadrobienia zaległości. Jadziu!

Na koniec prośba. Koniecznie proszę zajrzeć do działu „Zoom” 
i zagłosować na Centrum Wolnego Czasu i Kultury dla Dorosłych 
Autystów w Budapeszcie. Gdyż choć niewiele potrzeba, wciąż tyle 
brakuje. 

Marzena Jagielska

Kalendarium/Napló:  
 3 Maj                 
 4 Május

Z urzędu/Hivatalból:
 6 Rzecznik narodowości polskiej przy ZN 

Węgier / Magyar Országgyűlés lengyel 
nemzetiségi szószólója

Temat miesiąca:                                               
Pro Cultura          

Minoritatum Hungariae
 7 Nagroda Pro Cultura Minoritatum 

Hungariae
 8  Wywiad z Izabellą Darską-Havasi, 

laureatką Nagrody Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae w 2021 

Zoom: Tomek Bedyński                                                                 
 11 Tak niewiele potrzeba, a wciąż tyle 

brakuje

Ze słownika smyka                                
14 Język polgierski
15 Dwujęzyczność: Czy tylko zalety?

Żyj z pasją:                                  
16 Moda na brzydotę
17 Miód na życie

Kurier Szkolny:                                  
18 Dzień Pszczoły w Budapeszcie
20 Dzień Matki świętuję z teściową
21 Dzień Pracownika Społecznego

Kronika:       
22  Polskie odznaczenie dla wicepremiera 

Węgier
22  Wspomnienie o papieżu polaku 

w węgierskich kościołach
22 Dyskoteka młodego człowieka
23  W końcu razem
24  „Miłosierny Ojciec”, premiera
25  Święto Mamy w IV dzielnicy

Ogłoszenia:     
26  Sprawdzenie danych personalnych 

i korekta błędów
26  Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021  

Spis treści 

OD REDAKCJI



6 Polonia Węgierska

Májusban a szószólói munkámhoz kötődő, leginkább említésre 
méltó témák közé tartozott a Magyarországon élő nem magyar állampol-
gárok védettségi igazolványának ügye, mely végre megoldódni látszik. 
Azért is fontos erről szót ejtenünk, mert egyesek számára úgy tűnhetett, 
mintha a magyar kormány rosszindulatúan közelítene a kérdéshez. Személy-
es tájékozódásom és konkrét lépéseim alapján tanúsíthatom, hogy szó sem 
volt erről és – amint arról a Facebook oldalamon is beszámoltam – a techni-
kai jellegű akadályok kiküszöbölését követően mostanra lehetségessé vált 
a védettségi igazolványok pótlása.

Az imakörút folytatásaként a Fekete Madonna képmása ellátogatott Vesz-
prémbe, Szolnokra és Debrecenbe, ahol a helyi lengyel közösség tagjaival 
külön találkozó keretében beszélgettem.

A Nemzetiségek Bizottsága szükségszerűen lassú jogszabályelőkészítő te-
vékenykedése során fontos témaként jelentek meg a COVID elleni véde-
kezéssel összefüggésbe hozható törvénymódosítások nemzetiségi vonat-
kozásai. Ismételten foglalkoztunk a nemzetiségi törvény többek között 
a szószóló megválasztásának részleteit szabályozó módosításával, de végle-
ges döntésről, eredményről továbbra sem számolhatok be. A Nemzetközi 
Eucharisztiai Kongresszusra készülődve lehetőséget kaptam, hogy kivételes 
engedéllyel a szószólói büdzséből járulhassak hozzá a magyarországi lengy-
elség képviselőinek szállásköltségéhez. Ennek előkészítését az OLÖ Kultu-
rális Bizottságával és a Szent Adalbert Egyesülettel karöltve végeztem.

Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy gratuláljak mindazoknak, akik 
a közelmúltban a budapesti Lengyel Nagykövetségen lengyel állami kitün-
tetésben részesültek.

RZECZNICZKA NARODOWOŚCI POLSKIEJ PRZY ZN WĘGIER

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓJA

Dr Ewa Słaba rónay 

Jednym z najważniejszych wartych wspomnienia tema-
tów, które pojawiły się w maju w związku z moją pracą 
jako rzecznika narodowości polskiej, była kwestia legity-
macji poświadczającej szczepienie dla zamieszkałych na 
Węgrzech Polaków nie posiadających węgierskiego oby-
watelstwa, która wydaje się być w końcu rozwiązana. Na-
leży o tym wspomnieć, ponieważ niektórym mogło się 
wydawać, że węgierski rząd traktował tę sprawę w nie-
przychylny sposób. Jednak po osobistym zasięgnięciu 
informacji i podjęciu przeze mnie konkretnych kroków 
mogę poświadczyć, że nie było o niczym takim mowy 
oraz – o czym pisałam już na mojej stronie na Facebo-
oku – po wyeliminowaniu przeszkód technologicznych 
obecnie możliwe jest wydanie legitymacji poświadcza-
jącej szczepienie tym, którzy zostali wcześniej pominięci.

Dalej trwa peregrynacja Obrazu Czarnej Madonny, który 
zawitał do Veszprém, Szolnoku i Debreczyna (w ostatnim 
z miast rozmawiałam z członkami tamtejszej Polonii w ra-
mach oddzielnego spotkania).

Wynikająca z konieczności powolna działalność Komisji 
ds. Narodowości w zakresie przygotowania przepisów 
prawa wybiła się jako ważny temat w związku z nowe-
lizacjami ustaw wprowadzonymi w celu ochrony przed 
COVID-em i ich odniesieniem do narodowości. Ponow-
nie zajmowaliśmy się nowelizacją ustawy narodowo-
ściowej (w tym szczególnie kwestią wyboru rzecznika), 

nadal nie mam jednak informacji, jaka decyzja ostatecz-
nie zapadła. W związku z Międzynarodowym Kongre-
sem Eucharystycznym otrzymałam możliwość, aby na 
podstawie wyjątkowego pozwolenia sięgnąć po środki 
z budżetu rzecznika w celu przyczynienia się do pokry-
cia części kosztów związanych z noclegiem uczestników 
polonijnych. Przygotowania poczyniłam przy współpra-
cy z Komisją ds. Kultury Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego i Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Wę-
grzech pw. św. Wojciecha.

Korzystając z okazji chciałabym pogratulować wszyst-
kim, którzy otrzymali niedawno polskie odznaczenia 
państwowe w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

barbara pál kÜlFöldre kÉszÜlŐk FigyeleM!
a kÉnyeleMes utazáshoz neM elÉg önMagában az oltási igazo-

lásunk És szeMÉlyi igazolványunk, szÜksÉg van a hivatalos irat 
idegen nyelvű Fordítására is.

elÉrhetŐ honlapunkon a kÜlFöldre vágyókat&utazókat 
segítŐ, úJ dokuMentuMtár! https://pentalingua.coM/oltasi-

-igazolas/

KÜLFÖLDRE KÉSZÜLŐK FIGYELEM!
A kényelemes utazáshoz nem elég önmagában az 

oltási igazolásunk és személyi igazolványunk, szükség 
van a hivatalos irat idegen nyelvű fordítására 

is. Angol-német-lengyel nyelvű oltási igazolás 
ingyenesen letőlthető a Pentalingua Fordítóiroda 

honlapunkon!

UWAGA PODRÓŻUJĄCY ZA GRANICĘ!
Biuro Tłmaczeń Pentalingua za darmo udostępniło na 
swojej stronie internetowej formularz zaświadczenia 

o szczepieniu na COVID-19 w języku angielskim, niemieckim 
i polskim. Obok węgierskiej legitymacji poświadczajęcej 

szczepienie i dodowdu osobistego wymagane jest 
zaświadczenie w języku danego kraju.



W tym roku za wzbogacenie węgierskiej kultury 
wartościami wypływającymi z polskich korzeni 
Nagrodę Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
otrzymała Izabella Darska-Havasi, założycielka 
i prezeska Fundacji im. Györgya Ferenczyego. 
Serdecznie gratulujemy!

Ustanowiona w 2005 roku Nagroda Pro Cultura Mino-
ritatum Hungariae obecnie leży w gestii odznaczeń 
przyznawanych przez wicepremiera Węgier. Zgodnie 
z wcześniejszą tradycją nagrodą wyróżniane są osoby 
lub organizacje, które poprzez działalność w zakresie 
rozwoju kultury, edukacji i pielęgnacji języka swojej na-
rodowości przyczyniły się do wzbogacenia dziedzictwa 
kulturowego ludów Niecki Karpackiej. 

W tym roku przyznano 13 nagród przedstawicielom i or-
ganizacjom reprezentującym narodowości na Węgrzech.
 
Podczas gali wręczenia nagród, która w tym roku odby-
ła się 17 maja w Bułgarskim Domu Kultury, wicepremier 
odpowiedzialny za politykę narodową, wyznania i wspól-
noty etniczne na Węgrzech Zsolt Semjén w swoim wystą-
pieniu powiedział:

 „Misją żyjących tu narodowości jest, by były wier-
ne własnemu, jedynym i niepowtarzalnemu dzie-
dzictwu i żeby je rozwijały, i przechowywały dla 
potomności, ponieważ są to wartości, które tylko 
one mogą tworzyć na korzyść społeczności wła-
snej, węgierskiej i międzynarodowej.”
 
Wicepremier mówił też o tym, że sformułowanie „mniej-
szość narodowa” uważa za mało trafne i uwłaczające god-
ności, gdyż chcąc nie chcąc asocjujemy je z czymś mniej-
szym, a "przecież to, że ich liczebność jest mniejsza, nie 
znaczy ze ich wartość duchowa czy kulturowa nie może 
być większa” - podkreśli. Dodał również, że od określenia 

„mniejszość” za o wiele trafniejsze uważa terminy „naro-
dowość” czy „część narodu”, gdyż  o wiele lepiej oddają 
fakt, że kultury te współtworzą macierz węgierską.

(Na marginesie warto zauważyć, że w świetle powyż-
szych wywodów zmiana oficjalna nazwy nagrody wy-
daje się być nie tylko kwestię czasu, ale także palącą po-
trzebą, gdyż z przetłumaczeniem łacińskiego "minoritate" 
na "narodowość" nawet najtęższe głowy mogą mieć pro-
blem.)
 
Wicepremier zwrócił także uwagę, że według Ustawy 
Zasadniczej (oficjalna nazwa konstytucji węgierskiej), na-
rody od dawna zamieszkujące Węgry są czynnikiem two-
rzącym państwo węgierskie, tak samo jak Węgrzy spoza 
terenu Węgier, którzy są organiczną, nierozłączną częścią 
uniwersalnych Węgier.
 
Na koniec wicepremier Zsolt Semjén podziękował laure-
atom za ich wkład w rozwój ich własnej kultury, a przez 
to także kultury Węgier. 

Marzena Jagielska

Pro 
Cultura 

Minoritatum 
Hungariae 

  NAGRODA

wicepreMier węgier zsolt seMJÉn na gali 
pro cultura MinoritatuM hungariae 2021

nagroda pro cultura MinoritatuM hungariae 2021
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Uroczysta Gala wręczenia nagród 
“Pro Cultura Minoritatum Hunga-
riae” przedstawicielom trzyna-
stu narodowości mieszkających 
na Węgrzech odbyła się 17 maja 
w Centrum Kultury Bułgarskiej. 
Ciebie na niej nie było. Dlaczego?

W tym czasie przebywałam akurat 
w Polsce, gdzie pracowałam w jury 
28. Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego dla Dzieci i Mło-
dzieży w Szafarni. Z tego powodu 
Nagrodę Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae odbiorę 19 czerwca 
w miejscowości Agárd, w pobliżu je-
ziora Velence, w ramach obozu spor-
tów wodnych dla stypendystów 
mniejszości narodowych Węgier.

Sięgnijmy do początków Twojej 
kariery zawodowej. Kiedy i jak się 
ona zaczęła?

Pochodzę z miasta Koło, ale moja ro-
dzina szybko przeniosła się najpierw 
pod, a potem do Poznania, gdzie po 
śmierci mamy, którą straciłam mając 
7 lat, moim wychowaniem zajęła się 
babcia. Muzyki uczyłam się najpierw 
prywatnie, następnie ukończyłam 
Państwową Średnią Szkołę Muzycz-
ną, a potem Akademię Muzyczną 
(obecnie im. Ignacego Paderewskie-
go) w Poznaniu, na wydziale for-
tepianu w klasie prof. A. Drzewiec-
kiego. Część artystyczna dyplomu 
składała się z dwóch pełnych recitali 
oraz koncertu z orkiestrą, a pracę 
magisterską napisałam na temat 

„Problemy techniczne Etiudy a-moll 
Paganiniego-Liszta.” Posiadam rów-
nież dyplom pedagogiczny w zakre-
sie rytmiki Dalcroze’a.

Jak to się stało, że przeprowadzi-
łaś się na Węgry?

Jeszcze w czasie studiów, tuż po 
śmierci mojej babci, poznałam swo-
jego przyszłego męża, Węgra Józse-
fa Havasiego, studenta Poznańskiej 
Akademii Rolniczej na wydziale che-
mii przemysłu drzewnego. Pobrali-
śmy się zaraz po studiach. Rodzina 
męża przyjęła mnie niezwykle ser-
decznie, więc ani przez chwilę nie za-
stanawiałam się nad przeprowadzką 
do Budapesztu. Starania o obywa-
telstwo węgierskie zaczęłam w roku 
1990. Ze względu na częste wyjazdy 
za granicę, ze stażem już 16 lat pracy 
na Węgrzech – w porównaniu do in-
nych – znalazłam się w niekorzystnej 
sytuacji nie posiadając światowe-
go paszportu. Równolegle z pracą 
prowadziłam przecież działalność 
koncertową i pedagogiczną w kraju 
i za granicą. Występowałam wielo-
krotnie w Polsce, na Węgrzech, Au-
strii, Rumunii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Indonezji, byłym NRD i ZSRR. Prowa-
dziłam również kursy, wykłady – np. 
od 1995 roku przez prawie 20 lat – 
coroczne, połączone z koncertami 
wykładowców kursy pianistyczne 
dla nauczycieli węgierskiej diaspo-
ry w ramach Letniej Akademii im. 
Bolyaiego, w mieście Székelyudvar-
hely, na terenie Rumunii.   Niestety, 
przyjęcie obywatelstwa węgierskie-
go w tamtych czasach wiązało się 
z pozbawieniem mnie obywatelstwa 
polskiego. Odzyskałam je dopiero 
w 2015 roku, już jako emerytka, z rąk 
ambasadora Romana Kowalskiego.

Jak się potoczyły Twoje losy na 
Węgrzech, bo zapewne począt-
ki nie były zbyt łatwe choćby ze 
względu na język?

Przyjeżdżając na Węgry miałam 
za sobą pewien staż pracy peda-
gogicznej jako nauczyciel rytmiki 

w przedszkolu, jako akompaniator 
w Instytucie Baletowym, a także jako 
nauczyciel fortepianu w Średniej 
Szkole Muzycznej. Bez trudu zna-
lazłam pracę w Budapeszcie - naj-
pierw jako korepetytor w Instytucie 
Baletowym. Bardzo się z tego cieszy-
łam, ponieważ w momencie mojego 
przyjazdu na Węgry umiejętność 
posługiwania się językiem węgier-
skim była u mnie na poziomie dość 
prymitywnym, niewystarczającym 
do pracy pedagogicznej. Po opano-
waniu języka natychmiast powróci-
łam do swojego zawodu – kolejne 
miejsca mojej pracy to Węgierska 
Szkoła Chóralna im. Zoltána Kodálya, 
Średnia Szkoła Muzyczna im. Króla  
Stefana I Świętego oraz Akademia 
Muzyczna.

Kiedy i jak rozpoczęła się Twoja 
współpraca z Györgyem Feren-
czym?

Początkowo w ramach podyplomo-
wego dokształcania się przez kilka 
miesięcy dojeżdżałam systematycz-
nie do Poznania, do mojej podyplo-
mowej nauczycielki – Ireny Kurpisz-

-Stefanowej, ale w latach jeszcze bez 
wolnej soboty było to dość skompli-
kowane. Dlatego już w 1974 r. prze-
szłam pod opiekę wspaniałego arty-
sty, wybitnego muzyka i pedagoga 
węgierskiego Györgya Ferenczyego. 
Te 9 lat nieprzerwanej pracy z nim 
aż do jego śmierci w 1983 r.  wywarły 
ogromny wpływ na całe moje życie.  
Zawsze, nawet po jego śmierci, w ca-
łej mojej drodze zawodowej i arty-
stycznej towarzyszył mi duchowo 
mój wielki mistrz, którym stał się dla 
mnie od pierwszej chwili.

Z okazji setnej rocznicy jego uro-
dzin w 2002 r. udało mi się stworzyć 

Izabella Darska-Havasi 
W tym roku Nagrodą Pro Cultura Minoritatum Hungariae została wyróżniona Izabella 
Darska-Havasi, pianistka, pedagożka, założycielka Fundacji im. Györgya Ferenczyego 
w Budapeszcie.

Z Izabellą Darską-Havasi rozmawia Alicja Nagy
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„Już w 1974 r. przeszłam pod opiekę wspaniałego artysty, 
wybitnego muzyka i pedagoga węgierskiego Györgya 

Ferenczyego. Te 9 lat nieprzerwanej pracy z nim aż do jego 
śmierci w 1983 r.  wywarły ogromny wpływ na całe moje życie.  

Zawsze, nawet po jego śmierci, w całej mojej drodze zawodowej 
i artystycznej towarzyszył mi duchowo mój wielki mistrz, 

którym stał się dla mnie od pierwszej chwili.”

na Węgrzech Fundację noszącą in memoriam jego imię. 
W działalności Fundacji Polska i Węgry splatają się dwu-
krotnie: po pierwsze jako Polka zobowiązałam się pa-
mięci węgierskiego artysty i pedagoga, który - po drugie 

- swojego czasu był uznany za najlepszego wykonawcę 
dzieł Chopina na Węgrzech.

Jaka misja przyświeca założonej przez Ciebie Funda-
cji im. Györgya Ferenczyego?

Celem Fundacji było i jest stworzenie uzdolnionym mu-
zycznie zarówno dzieciom, młodzieży, a także i dorosłym 
warunków do rozwoju swego talentu i powiązania go 
z dogłębnym zrozumieniem twórczości Fryderyka Cho-
pina oraz elementów polskiej muzyki ludowej zawartych 
w jego dziełach.

Z okazji powstania Fundacji odbył się pierwszy Krajowy 
Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych im. Györgya 
Ferenczyego, powtarzany systematycznie co dwa lata. 
W 2003 r. dla uhonorowania autentycznie polskiego spo-
sobu wykonywania utworów Fryderyka Chopina przez 
artystę Ferenczyego ufundowałam po raz pierwszy już 
teraz tradycyjną, oferowaną również dla laureatów kon-
kursów organizowanych przez inne instytucje, własną 

„Nagrodę Artystyczną im. Györgya Ferenczyego” dla naj-
lepszego wykonawcy utworów Chopina.

Za kolejny cel swojego życia zawodowego wyznaczyłam 
sobie wypracowanie międzynarodowego konkursu cho-
pinowskiego dla szkół muzycznych II stopnia i szkół wyż-
szych, który byłby możliwością przygotowania do „du-
żego” konkursu chopinowskiego w Warszawie. W 2004 r. 
udało nam się zorganizować I Międzynarodowy Konkurs 
Chopinowski w Budapeszcie, powtarzany od tej pory 
również co dwa lata.  We wszystkich moich działaniach 
zawsze bardzo mi pomagał i nieustannie mnie wspierał 

mój zmarły w ubiegłym roku mąż József. Pracując w in-
nym zawodzie bardzo lubił muzykę, znał się na niej. Był 
fenomenalnym i bezlitosnym krytykiem, wyrażającym 
swoje zdanie słowami amatora, od czego było ono nie-
raz szorstkie, ale jednoznaczne, konkretne i motywujące. 
Poza tym nieustannie zasypywał mnie wieloma pomy-
słami, dzięki którym o wiele łatwiej mogłam realizować 
wszystkie swoje plany, wszystkie marzenia. Oczywiście, 
ja też starałam się pomagać mu w jego pracy, pełniąc 
funkcję jego asystentki. 

A kiedy i dla kogo organizowałaś Międzynarodowe 
Konkursy Pianistyczne „Chopin + ....”?

Pierwszy konkurs „Chopin + .....” odbył się w 2006 roku, 
w zasadzie jako rozszerzenie Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego o grupy dziecięce, do lat 15, tylko 

– w związku z innymi wymaganiami ilościowymi i jako-
ściowymi – był on osobnym konkursem.  Okazało się, że 
było na to zapotrzebowanie. Odbywał on się równolegle 
z konkursami dla profesjonalistów – w latach parzystych. 
Ze względu na zbieg dat, Szkolne Konkursy Krajowe im. 
Ferenczyego zostały wtedy przesunięte na lata niepa-
rzyste. Z czasem na konkurs krajowy poczęły wpływać 
zgłoszenia również z zagranicy – najpierw ze strony wę-
gierskiej diaspory, później również z szerszego zasięgu. 
I tak konkurs będący początkowo konkursem krajowym 
działa obecnie również jako konkurs międzynarodowy, 
i chwali się zgłoszeniami z ponad dwudziestu krajów, nie 
tylko europejskich.  I tu chciałabym od razu dodać, że 
choć założona przeze mnie, w całości prywatna Fundacja 
im. Györgya Ferenczego nie dysponuje ani własną salą 
koncertową, ani ogromnymi funduszami na regularne 
wynajmowanie takowej na koncerty, to jednak zawsze, 
kiedy jest to możliwe organizuje je od 2005 r. opierając 
się głównie na różnorodnych rodzajach wymian i współ-
pracy z partnerami zarówno na Węgrzech, jak i za granicą. 

???????ślub izabelli darskieJ z JózseFeM havasiM, 1973 
Fot. archiwuM własne



10 Polonia Węgierska

PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE

TEMAT MIESIĄCA

Dzięki temu cała masa melomanów, 
miłośników twórczości naszego 
wielkiego rodaka – Chopina, przy-
jaciela Węgra Ferenca Liszta mogła 
wziąć udział w koncertach najwybit-
niejszych jego współczesnych mło-
dych wykonawców nie tylko z Wę-
gier i Polski, ale wielu krajów świata. 
Młodym zaproszonym wykonaw-
com stworzyliśmy okazję do grania 
przed obcą publicznością, w obcych 
warunkach, na obcym instrumencie 
(o zwiedzeniu Budapesztu już nie 
mówiąc), co jest niezbędną praktyką 
dla przygotowujących się do zawo-
du. A interesujący się teorią i prakty-
ką wykonywania dzieł Chopina pe-
dagodzy i studenci otrzymali od nas 
możliwość uczestniczenia w kursach 
i wykładach o tematyce zajmującej 
się Chopinem i tajemnicami prawi-
dłowego wykonania niełatwej dla 
obcokrajowców muzyki opartej na 
polskim folklorze.

Muszę się jeszcze pochwalić, że od 
czerwca 2009 r. moja Fundacja po 
zaledwie siedmiu latach działalno-
ści została przyjęta do grona człon-
ków Międzynarodowego Związku 
Towarzystw Chopinowskich (IFCS 

– International Federation of Chopin 
Societies), w dodatku propozycja 
ta wyszła z ich strony, co uważam 
za wielki zaszczyt. Dzięki temu jesz-
cze bardziej wzrosła ranga Fundacji 
w świecie i, co się z tym wiąże, wzro-
sło zainteresowanie udziałem w or-
ganizowanych przez nas konkursach, 
kursach, koncertach. Wynikiem naj-
różniejszych rozwiązań organizacyj-
nych i dzięki otwartym na współ-
pracę partnerskim instytucjom, 
koncerty i kursy były dla słuchaczy 
zawsze bezpłatne. Oczywiście nie 
mogłoby to być zrealizowane bez 
cennej pomocy wszystkich spon-
sorów, patronów, jurorów i wielu 
współorganizatorów, za co z całego 
serca dziękuję.

Jesteś osobą bardzo znaną 
w naszych węgierskich kręgach 
polonijnych, ale jak się okazuje, je-
dynie ze słuchu. Co jest tego przy-
czyną, wszak mieszkasz i działasz 
w Budapeszcie już od 1974 r.?

To prawda, nigdy nie należałam do 
żadnej naszej polskiej organizacji, 

co więcej, przez całe moje życie do 
żadnej innej organizacji, nie mając 
na to zupełnie czasu. I choć do pra-
cy organizacji nie włączyłam się, jeśli 
proszono mnie o występ, nigdy nie 
odmówiłam. Zostałam zaproszona 
do PSK im. J. Bema, którego byłaś 
prezesem. Dzięki temu mogłam 
zorganizować tam kurs pianistycz-
ny dla młodzieży, organizowany 
wtedy przez moją Fundację po raz 
pierwszy oraz koncert finałowy 20 
sierpnia 2003 roku  w dwudziestą 
rocznicę śmierci prof. Ferenczyego. 
Poznałam tam wielu moich rodaków, 
którzy przyszli posłuchać występów 
uczestników kursu, a później stali 
się stałymi słuchaczami koncertów 
organizowanych przez moją Fun-
dację. Kilkakrotnie grałam również 
w Domu Polskim, gdzie spotkałam 
się z kolejna grupą moich rodaków, 
m.in. z Tobą, Alicjo. Po raz pierwszy 
grałam w odrestaurowanym właśnie 
i oddanym do użytku Domu Polskim 
w 2003 roku, podczas wizyty pani 
prezydentowej Jolanty Kwaśniew-
skiej, wykonując dla zebranych na 
spotkaniu Polaków krótki koncert 
fortepianowy. Wspomnę również 
wieczory literacko-muzyczne z Tün-
de Troján, także poza murami orga-
nizacji polonijnych.

I co najważniejsze, chętnie przy-
jęłaś nie tylko zaproszenie do 

„Bema", ale i rozpoczęłaś z nami 
współpracę. W sierpniu odbył się 
w „Bemie” piękny wieczór literac-
ko-muzyczny pt. „Wyznanie pana 
Cogito”.  Wiersze z przygotowywa-
nej przez Stowarzyszenie dwuję-
zycznej antologii poezji polskiej 
XX wieku 50 polskich poetów pt. 

„Warkocze niebios” przetłuma-
czył na język węgierski wybitny 
poeta i pisarz węgierski, obecnie 
polski konsul honorowy w Kesz-
thely, Géza Cséby. Podczas wie-
czoru z jego udziałem wykonałaś 
kilka utworów Fryderyka Chopina, 
a wiersze niektórych poetów recy-
towali aktorzy Niezależnej Grupy 
Teatralnej, działającej przy Samo-
rządzie Polskim V dzielnicy „Dom 
Otwarty” András Asztalos, Dániel 
Józsa i Marek Nagy.

Dla wielu spośród naszej Polonii 
było to jedno z pierwszych nie-

zapomnianych spotkań z Tobą, 
zwłaszcza że wkrótce dzięki To-
bie zaczęły się odbywać te wspa-
niałe Międzynarodowe Konkursy 
Chopinowskie na Węgrzech za co 
bardzo dziękujemy. Dopiero teraz 
po naszej rozmowie zrozumiałam, 
jak bardzo jesteś człowiekiem za-
jętym, a jednocześnie jak dużo ro-
bisz dla naszej narodowości i przy-
jaźni na Węgrzech.

Chyba bez nadmiernej dumy i nie-
uzasadnionej zarozumiałości mogę 
stwierdzić, że organizowane przez 
Fundację Międzynarodowe Konkur-
sy Chopinowskie są drugimi pod 
względem wielkości międzynaro-
dowymi konkursami pianistyczny-
mi na Węgrzech. Z Międzynarodo-
wym Konkursem im. Ferenca Liszta 
organizowanym przez Akademię 
Muzyczną – z powodów tylko 
i wyłącznie finansowych – nigdy 
nie będziemy w stanie konkurować, 
a trzeci międzynarodowy konkurs 
na Węgrzech – im. Bartóka, organi-
zowany w Segedynie - pozostaje za 
nami zarówno pod względem ilości 
uczestników, jak i pod względem ich 
składu międzynarodowego. W czym 
nas przerastają, to wysokość nagród. 
Borykająca się z trudnościami mate-
rialnymi prywatna Fundacja, opie-
rając się i poszukując nieustannie 
najróżniejszych bezpieniężnych roz-
wiązań, nie jest w stanie im w tym 
dorównać.

Mamy szczerą nadzieję, że Twoja 
niestrudzona praca na polu popu-
laryzacji muzyki naszego wielkie-
go geniusza muzycznego Chopi-
na będzie trwała i owocowała po 
wsze czasy i że znajdą się w przy-
szłości kontynuatorzy dzieła, któ-
re zapoczątkowałaś. Życzymy Ci 
tego z całego serca. Rozsławiaj jak 
najdłużej nasze polskie imię na 
całym świecie.

Jestem bardzo szczęśliwa, że moja 
praca, która jest także moim hobby, 
łączy w sobie służbę moim dwóm 
Ojczyznom jednocześnie – Polsce, 
która mnie wychowała i wykształciła, 
oraz Węgrom, gdzie znalazłam dru-
gi dom rodzinny, możliwość pracy 
i kontynuowania mojej profesji.
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Tomek przyszedł na świat w Buda-
peszcie. Jako pierwszy. Kilka minut 
po nim urodziła się jego siostra bliź-
niaczka Zosia. Przyszli na świat o kil-
ka tygodni za wcześnie. Jak mówi ich 
tata, Zosia miała więcej szczęścia. To-
mek będzie nosił ze sobą „brak tych 
kilku tygodni” wszędzie, przez całe 
życie.  

Tomek na 
szkolnych dróżkach

Kiedy Tomek chodził do przedszko-
la, był bardzo ruchliwy – wszędzie 
było go pełno. Z czasem ta jego ru-
chliwość przeszła w hiperaktywność. 
Kiedy miał 6 lat, zdiagnozowano 
u niego autyzm. I co teraz? Jak dalej? 
Całe spektrum możliwości.

W regularnych zajęciach przedszkol-
nych (bo innych nie było) Tomek, 
mimo dobrych chęci pedagogów 

- z powodu braku wykwalifikowa-

nego personelu i warunków - brał 
udział w sposób znacznie ograni-
czony. Potem miał rozpocząć naukę 
w szkole. W drodze wyjątku jako 
siedmiolatek. Pierw chodził do szko-
ły podstawowej, takiej zwykłej, re-
jonowej, gdzie w małej grupie były 
prowadzone zajęcia dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami. Byli wśród 
nich autyści, uczniowie z ADHD. Po 
klasie czwartej jednak Tomek mu-
siał opuścić szkołę. Nie chciał się 
uczyć? Nie, właśnie, że chciał. Ale 
szkoła, pod wpływem odgórnej 
decyzji podjęła decyzję o zlikwido-
waniu jego grupy. Naciskano, aby 
rodzice wystąpili o indywidualny tok 
nauczania, co wiązałoby się z odcię-
ciem od możliwości socjalizacji. Za-
miast tego Tomek poszedł do szko-
ły specjalnej, która niespodzianie 
wydaliła go w szóstej klasie. Sprawa 
oparła się o rzecznika praw obywa-
telskich - bez widocznego efektu i ja-
snego wyjaśnienia powodów. Moż-
na się ich tylko domyślać.

Tak niewiele potrzeba, 
a wciąż tyle brakuje 

toMek bedyński lubi siebie takiM, Jaki Jest

Czym jest autyzm?
Dla osób obeznanych z komputerami:

to awaria jednostki peryferyjnej odpowiedzial-
nej za jakąś funkcję, normalnie odciążającej 

jednostkę centralną. np. karty graficznej albo 
- gdyby taka była - jednostki rozpoznania mowy, 

syntezy mowy, czy też rozpoznania obrazu.

Powoduje to problemy z komunikacją 
z otoczeniem, problemy z rozpoznaniem otoczenia 

oraz dodatkowo obciąża jednostkę centralną.

Dla tych mniej obeznanych 
z architekturą komputerów:

wyobraźmy sobie, że po to, abyśmy na podstawie 
mimiki twarzy rozmówcy mogli rozpoznać ich 

nastrój, musielibyśmy uciec się za każdym razem 
do pisemnej instrukcji obsługi mimiki człowieka…

Tak to może być trudne dla osoby z tą 
przypadłością.

Liczba autystów nie jest dokładnie znana. 
Przyjmuje się, że ok. 10-20 promili populacji, czyli 

na Węgrzech dotknięte jest ok 100.000-200.000 
osób. (dane według Ogólnokrajowego Związku 

Autystów/Autisták Országos Szövetsége)

  Opis Piotra Bedyńskiego



hanna kövesdi z dziećMi, veszprÉM 2020 

„Dokoła dżungla”

Z perspektywy prawie 10 lat Piotro-
wi Bedyńskiemu, tacie Tomka, o wie-
le łatwiej o tym mówić, ale wciąż 
trudno. Wciąż trudno uwierzyć, że 
aby zapewnić synowi egzekwowa-
nie zawartego w konstytucji, De-
klaracji Praw Człowieka i Deklaracji 
Praw Dziecka prawa do nauki musi 
sam wycinać drogę w dżungli. No 
dobrze, może nie sam, bo szacuje 
się, że ludzi dotkniętych autyzmem 
na Węgrzech jest ok. 100-200 tysięcy. 
Lecz choć organizacji zajmujących 
się autystami jest sporo, to prawo 
silniejszego zdaje się tu być regułą. 
Wiadomo, że nadzieja umiera ostat-
nia, „a z nich wszystkich największa 
jest miłość". Zwłaszcza rodzicielska. 
Każdy chce dla własnego dziecka 
wyrwać najlepszy kawałek tortu 
z wisienką, a w przypadku rodziców 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
łokcie muszą być twarde, by do-
pchać się do kromki powszednie-
go chleba. Wszędzie brak funduszy, 
specjalistów, jasnych przepisów 
i informacji. W tej próżni powstają 
ośrodki prowadzone przez funda-
cje powołane i utrzymywane przez 
rodziców. Nie każdego rodzica na 
to stać, a poza tym przyjmują one 
wychowanków raczej na pobyt stały, 
nie w celu rozwoju i edukacji.

10 lat temu Piotr i jego rodzina o tym 
jeszcze nie wiedziała. Na szczęście 
obecna szkoła Fekete István Álta-
lános Iskola, Szakiskola és EGYMI, do 
której uczęszcza Tomek na dwuletni 
kurs obsługi urządzeń biurowych, 
jest może nie spełnieniem marzeń, 
ale spełnia wszystkie podstawowe 
potrzeby. Piotr mówi, że może ją 
tylko chwalić, a Tomek, że szkoła 
jest fajna, ma tam swoich przyjaciół 
i bardzo lubi nauczycieli. Cóż więcej 
chcieć? 

Świat według 
Kubusia Puchatka

Tomek jest pół Polakiem, pół Wę-
grem. Dwujęzyczność okazała się 
darem od losu, który pozwolił mu 
na obcowanie z rówieśnikami. Już 
od najmłodszych lat uczestniczył 
w dodatkowych polskojęzycznych 

zajęciach przedszkolnych przy 
PSK im. J. Bema, zajęciach szkol-
nych w Szkole Polskiej im. Petőfiego, 
a obecnie jest uczniem Ogólnokra-
jowej Szkoły Polskiej. Mimo że wy-
mienione placówki nie prowadzą 
nauczania specjalnego pod kątem 
autystów, wszyscy ich pedagodzy, 
zarówno jego obecna nauczycielka 
Alina Csapó-Papiewska, jak i dyrek-
torka szkoły Anna Lang robią wszyst-
ko, by Tomek czuł się częścią szkol-
nej wspólnoty. Zresztą Anna Lang 
zna Tomka od małego, gdyż to ona 
prowadziła w „Bemie” polskie przed-
szkole, kiedy on do niego uczęszczał. 
Tomek ma dużo zainteresowań. Jego 
ulubione filmy z dzieciństwa to te 
z Kubusiem Puchatkiem, ma całą ich 
kolekcję. Jako kilkulatek z zamiłowa-
niem oglądał je w różnych wersjach 
językowych, o czym niejednokrot-
nie mogli przekonać się rodzice, gdy 
ku ich zdumieniu nucił piosenkę ty-
tułową na przykład po grecku. Jego 
ulubiony utwór muzyczny to hymn 
polski, jak sam powiedział „ze wzglę-
du na godło i rytm”. Najbardziej 
lubi go śpiewać z całą klasą, więc 
niech was nie zdziwi, gdy w zwykły 
dzień szkolny zza murów polskiej 
szkoły przy Állomás utca dobiegnie 
Was gromkie, radosne „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła, póki my żyjemy!”. 

"– A jeśli pewnego dnia będę musiał 
odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misio-

wą łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. 

– Posiedzę tu sobie i na ciebie pocze-
kam. Kiedy się kogoś kocha, to ten 

drugi ktoś nigdy nie znika",
 Kubuś Puchatek

Tomek w maju obchodził 18 urodzi-
ny. Nie oznacza to jednak, że zaraz 
wyfrunie z domu, a wręcz odwrot-
nie – rodzina obawia się, by nie zo-
stał w nim zamknięty. Szkołę kończy 
za rok, a wraz z nią skończą się stałe 
kontakty z podobnymi rówieśni-
kami. Skończy się Tomka edukacja, 
przynajmniej ta według schema-
tu „matura i studia”, bo w stopniu 
jego autyzmu raczej się nie mieści. 

„Dlatego jest dla nas bardzo ważne, 
a nawet kluczowe – mówi Piotr Be-
dyński -, by powstało w Budapeszcie 
miejsce, gdzie dorośli autyści oraz 
osoby z nimi związane mogliby się 
regularnie spotykać i z pomocą od-

„please don't you rock My boat”  
toMek z tatą na wakacJach, 2019

nagłaśniaMy sprawę. wizyta w radio 
„polonia węgierska”, czerwiec 2021

„Jeden za wszystich, wszyscy za Jednego” 
rodzina bedyńskich w koMplecie

TOMEK BEDYŃSKI

ZOOM
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powiednio wykwalifikowanej kadry 
brać udział w różnych wydarzeniach 
kulturalnych, warsztatach, wspo-
magających fachowych szkoleniach, 
kołach zainteresowań. Poza miej-
scem spotkań byłaby to scena życia 
i ułatwienie znalezienia pracy zawo-
dowej. Nie jest im bowiem łatwo 
znaleźć pracę. Takie centrum to nie 
jest nowy pomysł, lecz po raz pierw-
szy jest o krok od realizacji”.

Centrum 
Wolnego Czasu i Kultury
dla Dorosłych Autystów

I oto nadarza się ku temu okazja. 
Stołeczny Samorząd ogłosił, że z bu-
dżetu na rok 2020 wydzielona zo-
stała suma w wysokości 1 miliarda 
forintów, którą przeznaczają na tzw. 
budżet obywatelski, czyli realizację 
inicjatyw zgłoszonych przez miesz-
kańców Budapesztu. Wśród projek-
tów jest „Centrum Wolnego Czasu 
i Kultury dla Dorosłych Autystów”. 
Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie 
Aura (Aura Egyesület, www.auraegy-
esulet.hu), które na co dzień zajmu-
je się pomocą dorosłym autystom 
skupiając się na dwóch obszarach: 
spędzanie czasu wolnego i prowa-
dzenie samodzielnego życia. Zgod-

nie ze słowami Piotra planowane 
„Centrum” miałoby działać według 
podobnej formuły, z tą różnicą, że 
miałoby swoją siedzibę i mogłoby 
nieść pomoc o wiele większej liczbie 
osób. 

Jak możesz pomóc?

W głosowaniu może wziąć udział 
każdy, kto mieszka, uczy się lub 
pracuje w Budapeszcie i ukończył         
18 lat. Głosujący jest zobowiąza-
ny do zagłosowania na 1 projekt 
z każdej kategorii: Zielony Buda-
peszt (Zöld Budapest), Dbający Bu-
dapeszt (Gondoskodó Budapest), 
Cały Budapeszt (Egész Budapest).

Centrum Wolnego Czasu i Kultury 
dla Dorosłych Autystów/Felnőtt Au-
tista Szabadidős és Kulturális Köz-
pont.

Kategoria: Cały Budapeszt (Egész 
Budapest)

Głosować można do 30 
czerwca 2021 r. pod tym 
linkiem: otlet.budapest.hu

Marzena Jagielska

TOMEK BEDYŃSKI

ZOOM

oJciec i syn. toMek i piotr bedyńscy nad zaleweM reJów w skarżysku-kaMienneJ, 2019 

Drogi znajomy/
przyjacielu/organizacjo!

Pomysł centrum kulturalnego dla 
autystów jest szczytny i gdyby 
został zrealizowany, dla osób 
dotkniętych tą przypadłością 

miałby olbrzymią wartość.

Do realizacji potrzebna jest 
już „tylko” odpowiednia ilość 

głosów. Proszę, wesprzyj poprzez 
głosowanie oraz rozpropagowanie 

wśród innych.

Szczególnie proszę tych, którzy 
znają mojego syna. Jestem pewien, 
że wniósłby on polską nutkę do 

projektu.

Piotr Bedyński



Vandzia, lat 4

- Apa, gyere tulizni! 
Tato, chodź się przytulić

- Vandziu, co chcesz robić?
- Chciałabym teraz naklejkazni! 

Hania, 4 lata

-Mamo! Czy mogę to skopać? 
- Ale co? 
- No ten rakier z paznokci! 
kopik- odłazi, odpada

- Gdzie jesteś Haniu? 
- W kuńchi! 
- A co  robisz? 
- Liczę puchary i tanierze
konyha - kuchnia
pohar - szklanka
tanyér  - talerz

Hania w łazience: 
Mamo daj mi kremu do zębów! 
fogkrém - pasta do zębów
krém - krem, fog - ząb                                                               

Damian, lat 3

Podczas ubierania się do wyjścia na 
podwórko pyta:

- Czy mam buty jak kaczka?  Jak nie, to 
idziemy kirandulować? 

kacsaláb - noga kaczki, mówimy, kiedy 
ktoś założy buty odwrotnie, prawy na 
lewą nogę
kirándul – iść, jechać na wycieczkę

Barnaba i Feliks, lat 4

 Mama pyta:
- Gdzie dziś byliśmy?
- Na Schabhegy! (Svábhegy)

Svábhegy – Góra Szwabska, cześć XII 
dzielnicy w Budapeszcie

Klara, lat 2

- Daj mi kartkę, chcę rysolni! 

Teo, lat 4,5

Biegnąc do łazienki:
- Siusiulni kell!
Muszę siusiu!

-Mamo, a jakie mam dzisiaj ruhanko?
ruha - ubranie

-A gdzie mój batonik gyümölcskowaty?
gyümölcs - owoc

BEZOKOLICZNIK W WĘGIERSKIM 
TWORZYMY POPRZEZ DODANIE 

DO TRZONU CZASOWNIKA 
KOŃCÓWKI „-NI”

Hania siedząc przy stole prosi
- Chcę wizę! 
- Co takiego? Pokaż co chcesz? 
(pokazuje butelkę z wodą) 
víz – woda

Hania, po wyjściu z błotnistej 
kałuży:
Mamo, zobacz jakie mam szare 
buty! 
ubłocone buty 
sár - błoto
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POLGIERSKI

ZE SŁOWNIKA SMYKA

Wydaje się, że wiele rzetelnych 
badań nieraz pokazało, iż osoby 
dwujęzyczne posiadają pewną 
przewagę w elastyczności umysłu. 
Lepiej sobie radzą ze skupieniem 
uwagi, odpornością na rozpra-
szanie, przełączaniem się między 
zadaniami, planowaniem. Określa 
się to mianem funkcji wykonaw-
czych.

Dwujęzyczność jest wspaniała 
i praktyczna. Otwiera więcej moż-
liwości wyboru studiów, pracy, po-
znawania kultur. Rozwija zdolności 
komunikowania się. Jestem jednak 
ostrożna w wydawaniu opinii, że 
dzieci i dorośli operujący dwoma 
językami posiadają jakąś znaczącą 
przewagę intelektualną. Nawet jeże-
li czasem można ją wykryć w testach, 
są to subtelne różnice - twierdzi 
holenderska psycholog Angela de 
Bruin, która sama jest dwujęzyczna. 
Jak twierdzi, zjawisko przewagi dwu-
języczności jest widoczne tylko przy 
wykonywaniu konkretnych ćwiczeń 
umysłowych, tylko w niektórych ro-
dzajach dwujęzyczności, tylko przy 
odpowiednim zaawansowaniu języ-
ka, w pewnych grupach wiekowych. 
Podobnie uważa Ellen Bialystok, pio-
nierka w takich badaniach i autory-
tet w tej dziedzinie.

Nikt jednak nie kwestionuje różnic 
pomiędzy funkcjonowaniem umy-
słu używającego dwóch języków 
i jednego języka. Naukowcy zasta-
nawiają się, jaka forma dwujęzycz-

ności może już dawać przewagę. Czy 
trzeba mieć rodziców mówiących 
różnymi językami, urodzić się i żyć 
w innym kraju, czy może wystarczy 
szkoła w innym języku? Podobno ko-
rzyści z dwujęzyczności odczuwają 
nawet osoby posługujące się w in-
nym języku w szkole.

Chodzi o to, że dwujęzyczni mają 
w głowie dwa odrębne słowniki 
i całe struktury gramatyczne. Pod-
czas mówienia w jednym języku mu-
szą nieustannie ignorować słowa czy 
konstrukcje stylistyczne pchające 
się im na usta w drugim. Lata takiej 
praktyki czynią z nich mistrzów w ra-
dzeniu sobie z bodźcami rozprasza-
jącymi uwagę, w selekcjonowaniu 
informacji i skupianiu się na tym, co 
istotne. 

Ale… Dwujęzyczni dorośli mają 
większy problem z tzw. dostępem 
leksykalnym w obu językach. Potrze-
bują więcej czasu na to, by przypo-
mnieć sobie brakujące słowo. Trud-
niej jest im też płynnie wymienić 
w jednym języku jak największą licz-
bę słów zaczynających się na tę samą 
literę. Dwujęzyczni – dzieci i dorośli 

– zazwyczaj dysponują mniejszym 
zasobem słownictwa w każdym ze 
znanych języków niż osoby jednoję-
zyczne.

- Dwujęzyczni mają lepszą strukturę 
białej i szarej materii w poszczegól-
nych rejonach mózgu, posiadają 
lepsze połączenia w ważnych sie-

ciach komórek nerwowych i używają 
innych rejonów mózgu przy wyko-
nywaniu zadań angażujących kon-
trolne funkcje umysłowe - wymienia 
Ellen Bialystok. Krótko mówiąc, dwu-
języczni mają inny mózg.

Jednak prawdziwa nagroda za uży-
wanie dwóch języków przychodzi 
na starość. Okazuje się bowiem, że 
zwoje nerwowe mózgu, które anga-
żujemy, posługując się językiem (lub 
językami), to te same, które w pierw-
szej kolejności ulegają degrada-
cji pod wpływem demencji. Czyli 
posługiwanie się drugim językiem 
jest jak codzienna gimnastyka dla 
mózgu: używanie za każdym razem 
innych struktur gramatycznych, się-
ganie do innego zasobu słownictwa, 
szybkie zmienianie struktury zdań 
w zależności od tego, którym języ-
kiem właśnie mówimy. To wszystko 
są złożone zadania dla mózgu i lata 
takiego treningu wzmacniają jego 
rezerwę kognitywną.

Jedno jest pewne: poznanie kilku 
zwrotów węgierskich, nawet tych 
najtrudniejszych, nie wystarcza, 
żeby zmienić mózg. Dopiero naprze-
mienne używanie języków przez 
całe lata może dać efekty. Warto 
się nad tym zastanowić, bo nawet 
w dorosłym wieku możemy płynnie 
opanować język obcy. A co dopiero 
węgierski!

opracowała: MTM

Dwujęzyczność. 
 CZY TYLKO ZALETY?

Naukowo udowondiono, że mózg pięciolatka zużywa 50 proc. energii całego 
organizmu i jest to czas, kiedy mózg ludzki jest najbardziej kreatywny. 

Dzieci nie tylko świetnie układają klocki, ale także z nieograniczoną 
swobodą budują konstrukcje z materii języka. W rubryce „ze słownika smyka” 

prezentujemy, polsko-węgierskie słowotwórstwo naszych najmłodszy, wierząc, 
że może nas ono wzbogacić nie tylko o uśmiech, ale także głębsze zrozumienie 

zawiłości obcej mowy.  Zapraszamy do współtworzenia naszej rubryki!

 Zdjęcia i językowe ciekwatoski dzieci prosimy przesyłać na adres redakcji:
 redakcja.poloniawegierska@gmail.com - najlepsze opublikujemy.
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BRZYDOTĘ
Wzburzona przyjaciółka wysłała 
mi instagramowy wpis „celebrytki” 
Agnieszki Kaczorowskiej. Początko-
wo nie wiedziałam, kto zacz, więc 
sprawdziłam. Pani Agnieszka jest 
aktorką, tancerką i – uwaga - influ-
encerką (znaną też jako Bożenka 
z „Klanu”). I ta „influencerka” mnie 
chyba najbardziej poraziła – okaza-
ło się, że jej profil śledzi 400 tysięcy 
osób! Przeczytałam wpis i sama się 
wzburzyłam.

No bo sami przeczytajcie, co mogło 
przeczytać 400 tysięcy osób: 

„Obserwuję obecnie modę na brzy-
dotę. Trochę wydaje mi się, że wynika 
z chęci przeciwstawieniu się instagra-
mowemu pięknu, które narzuciło 
pewne standardy, a z drugiej ze zbyt 
skrajnego pojmowania takich haseł 
jak #bodypositive”. 

Już ten fragment podniósł mi ciśnie-
nie – jakie „instagramowe piękno”? 
Nienaturalnie wygładzona twarz za 
pomocą komputerowych filtrów? 
Idealnie wymodelowane ciało i ani 
grama tłuszczu, plus idealne zęby 
w szerokim uśmiechu? Taki jest teraz 
standard piękna? To ja się wypisuję. 
Kto tak wygląda w rzeczywistości? 
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.

I dalej – to jest chyba mój „ulubio-
ny” fragment - „Po co na siłę robić 
z siebie „taką zwyczajną”, zamiast 

„wyjątkową i niepowtarzalną”? Po 
co być „zmęczoną” i w tym taką 

„prawdziwą” jak można koncen-
trować się na swojej sile? Po co 
eksponować swoje wady, mówiąc 
o „dystansie” jak można po prostu je 
akceptować, żyć sobie z nimi spokoj-
nie, a budować markę osobistą opar-
tą na superlatywach?”.

Jestem zmęczona i zupełnie zwy-
czajna, zupełnie nie na siłę. 

A do tego jestem mega silna – co-
dziennie wstaję, ogarniam siebie, 
dzieci, dom, pracuję, uczę się, żyję, 

pomagam i proszę o pomoc, walczę 
z głupotą, z chorobami, z samotno-
ścią. To jest moja marka osobista. Li-
czy się?

Znam mnóstwo niezwykle silnych 
kobiet, bardzo prawdziwych i zmę-
czonych, a do tego wyjątkowych 
i niepowtarzalnych! Mam szczęście 
do kobiet ciekawych, mądrych, peł-
nych pomysłów i pasji, a jednocze-
śnie bardzo codziennych, dostęp-
nych, ludzkich i pięknych swoim 
wewnętrznym pięknem, które ma 
tyle wspólnego z „instagramowym 
pięknem”, co ja z Bożenką z „Klanu”.

Nie wiem, od kiedy bycie zwyczajną 
i prawdziwą stało się czymś pejora-
tywnym i bardzo, całym moim je-
stestwem się z tym nie zgadzam. 
Większość z nas jest zwyczajna, nor-
malna i prawdziwa - i całe szczęście!

I dalej fragment, który mnie zasmu-
cił -  „Tylko potem widzę wycieczkę 
zgarbionych nastolatek, chowa-
jących się na zdjęciach za swoimi 
włosami czy rękoma... bo bycie pięk-
nym i wyjątkowym nie jest w modzie”.

Zagotowało się we mnie i poczu-
łam bezsilność. Znowu ktoś z wyżyn 
swojego „piękna” i „estetyki” wygła-
sza szkodliwe głupoty. Nie wiem, 
czy ta pani pomyślała o konsekwen-
cjach swojego wpisu i tego, jak od-
czytają to dziewczynki i młode ko-
biety wchodzące w dorosłość, które 
często czują się niewystarczające, 
nie dość piękne i przez to nie dość 

„niezwykłe”. Kiedy przeczytałam frag-
ment o zgarbionych nastolatkach 
zasłoniętych włosami, prawie się po-
płakałam. Bo widziałam to CODZIEN-
NIE przez wiele miesięcy - zgarbione 
plecy, kaptur na głowie, spuszczony 
wzrok i oczy zasłonięte włosami... To 
nie jest moda, to jest strach, nieśmia-
łość i niepokój towarzyszące dora-
staniu. Dla nastolatki to jest sposób 
na ukrycie się i bycie niewidzialną, 
tak aby nikt nie wyśmiał, nie oceniał, 
zostawił w spokoju. Tu potrzeba wy-

Emilia KovalcSiK
LiFe & Business CoaCh
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FELIETON

ŻYJ Z PASJĄ

czucia, delikatności, czasu, a nie czy-
tania o tym, że powinny budować 
markę na superlatywach i być mod-
nie piękne.

To nie jest koniec tego wywodu, da-
lej jest jeszcze o „błotku”, w którym 
lubimy siedzieć (pewnie z lenistwa) 
i o tym, że każdy ma jakieś problemy, 
no ale bez przesady, trzeba „wziąć 
kredki i sobie to życie pokolorować”. 

Całe życie słyszymy, widzimy i jeste-
śmy namawiane do odchudzających 
diet, makijażu ukrywającego „wady”, 
wyszczuplających majtek, kosme-
tyków przywracających młodość 
i zabiegów kosmetycznych, które 
też obiecują cuda. Wszystko po to, 
by poczuć się piękne, a przez to wi-
docznie „wyjątkowe”. A jeszcze inne 
kobiety nam tłumaczą, że jak się 
pięknie ubierzemy to poczujemy się 
lepiej, że nowe majtki, sukienka i po-
malowane paznokcie podniosą nam 
poczucie własnej wartości. Serio? Je-
śli nasze poczucie wartości podnosi 
się za sprawą nowych majtek, to po-
winnam chyba zacząć sprzedawać 
bieliznę.

Wkurzył mnie ten wpis, ale od kie-
dy się ukazał, rozgorzała dyskusja 

– wiele kobiet głośno i dobitnie ode-
zwało się wyrażając swój sprzeciw. 
Bo my, droga Bożenko, nie chcemy 
być oceniane przez pryzmat piękna 
i naszych ciał, nie chcemy, by zwy-
czajność oznaczała brzydotę, nie 
chcemy, by nasze córki czuły presję 

„instagramowego piękna”. I niech 
wszystkie „Bożenki z Klanu” pocałują 
nas w nasze zmęczone i zwyczajne... 
spracowane dłoni.
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ŻYJ Z PASJĄ

Monika doMinikowska-tóth

???????

pasieka w úJlengyel

ekologiczne Mydła na bazie Mydlana z MasłeM 
shea lub koziM MlekieM z dodatkieM Miodu 
słonecznikowego Madbee i wosku pszczelego

29 maja po raz pierwszy odbył 
się w Budapeszcie polski Dzień 
Pszczoły. Warsztaty na temat 
pszczół i miodu poprowadziła 
Monika Dominikowska-Tóth. 
Więcej o wydarzeniu możecie 
dowiedzieć się w dziale „Kurier 
szkolny”. 

Nazywam się Monika Do-
minikowska-Tóth i od 6 lat 
mieszkam na Węgrzech. Od 5 lat ra-
zem z mężem Gergő i jego bratem 
Balázsem zajmujemy się pszczołami 
w miejscowości Dabas i Újlengyel 
pod Budapesztem. Mamy obecnie 
16 uli. Dzięki funduszom unijnym 
uzyskanym na Węgrzech w zeszłym 
roku mieliśmy okazję zainwesto-
wać w nowoczesne maszyny, zakup 
nowoczesnych sprzętów, zakup no-
wych pszczelich rodzin i uli, a także 
swojego logo, naklejek, strony in-
ternetowej. Chcemy, aby była rów-
nież w języku polskim, aby Polonia 
mogła nas łatwiej znaleźć. Zajmu-
jemy się także przeprowadzaniem 
warsztatów edukacyjnych dla dzie-
ci i dorosłych, by pokazać, jak świat 
pszczół wygląda „od zaplecza". Pasją 
do pszczół zaraził mnie mój dziadek, 
który jest pszczelarzem w Polsce, na 
Kujawach. 

Miód był u nas w domu od zawsze. 
Jako mała dziewczynka biegałam do 
dziadka na miodobranie. Na strychu 
odsklepialiśmy ramki z miodem, wi-
rowaliśmy go w miodarce. To był nasz 
wspólny program. Tylko ja i dziadek. 
To on mi pokazał, że pszczelarstwo 
to nie tylko zbieranie miodu i sprze-
daż, ale ogromna odpowiedzialność 
i miłość do tych stworzeń. Trzeba 
kochać całym sercem to, co się robi. 
Kiedy dorosłam, wyjechałam na stu-
dia i nieczęsto bywałam w domu. 
Pracując w Budapeszcie zrozumia-
łam, że chcę zająć się czymś, co po-
zwoli mi się odstresować, znaleźć 
ciszę. Brat Gergő kupił działkę i na 
niej w starym garażu znaleźliśmy ule. 
Poprzedni właściciel też był pszcze-
larzem i to był dla mnie znak, żeby 
wrócić do korzeni. I tak dzisiaj ja też 
stałam się pszczelarką, ale tu na Wę-
grzech. Gdy przyjeżdżam do Polskie, 
z dziadkiem potrafimy przegadać 

całe popołudnie, niekiedy rywalizu-
jąc, czyj miód jest smaczniejszy.

Dlaczego powinniśmy dbać 
o pszczoły?

Pszczoły nie tylko zbierają miód. 
To także propolis, pyłek pszcze-
li, pierzga, wosk, które mają swoje 
właściwości lecznicze. Pszczołom 
zawdzięczmy zapylenie kwiatów, 
roślin, warzyw. Jest to w pełni dar-
mowa usługa, z której my ludzie na 
co dzień korzystamy. Z roku na rok 
ubywa pszczół, co stanowi zagroże-
nie dla nas ludzi, ale i całego ekosys-
temu. Dlatego powinniśmy dołożyć 
wszelkich starań, by temu zapobiec. 

W jaki sposób możemy dbać 
o pszczoły?

Przede wszystkim dużo zależy od 
nas samych. Ważne jest, aby stoso-
wać wszelkie opryski wieczorem, 
kiedy pszczoły są już w ulu i nie 
zbierają nektaru. Dużą pomocą jest 
także odpowiednie zaprojekto-
wanie ogrodu tak, aby było w nim 
jak najwięcej roślin miododajnych 
kwitnących w różnych porach roku. 
W okresie jesiennym, kiedy jest już 
znacznie mniej roślin kwitnących, 
można budować hotele-domki dla 
pszczół. Od niedawna jest też pro-
mowane zakładanie pasiek w mia-
stach, na dachach mieszkań, a także 
w każdym oknie, czy na balkonie 
sadzenie roślin, które lubią pszczoły. 
Ważne jest także wystawianie poide-
łek dla pszczół, które również jest dla 
nich pomocne. 

Monika Dominikowska - Tóth
www.madbee.hu



18 Polonia Węgierska

SZKOŁA POLSKA PRZY AMBASADZIE RP

KURIER SZKOLNY

Tego oraz innych ciekawostek z życia 
pszczół i ula można było się dowie-
dzieć 29 maja podczas Dnia Pszczoły. 
Impreza, zorganizowana w II Dzielni-
cy Budapesztu przez Szkołę Polską 
przy Ambasadzie RP i Stowarzysze-
nie Kulturalne Polonia Nova, zgro-
madziła ponad setkę uczestników. 

Biletem wstępu na to wydarzenie był 
własnoręcznie wykonany rysunek 
miododajnego owada – fantazyjne 
prace, które zawisły na drzewach, 
utworzyły wielokolorową galerię 
pszczół. 

Na kilka godzin leśna polana zamie-
niła się w ul. Dzieci i rodzice praco-
wicie szykowali pszczele opaski na 
głowy i ozdabiali napełnione helem 
żółte balony. Siedząca na kocach pu-
bliczność wysłuchała wykładu, który 
podzielono na trzy części: dla dzieci, 
dla dorosłych i na część praktyczną. 

Młodzi pasjonaci pszczelarstwa 
Monika i Gergő Tóth, prowadzący 
pasiekę w Újlengyel, przywieźli do 
Budapesztu ule oraz urządzenia 
niezbędne w pracy pszczelarza. Wy-
jaśnili, jak odróżnić rozmaite owady 
z rodziny pszczołowatych i opowie-
dzieli, jak funkcjonuje ul. Dzieci zasy-

pały ich zabawnymi, podchwytliwy-
mi pytaniami (Szymon: „Czy pszczoła 
pije piwo i co się wtedy dzieje?”), ale 
Monika i Gergő świetnie sobie z nimi 
poradzili. W części praktycznej chęt-
ni mogli przymierzyć kombinezon, 
kapelusz i rękawice pszczelarza, 
a nawet odkurzyć ul. Dzieci mogły 
także samodzielnie przygotować 
świecę z pszczelego wosku.

Konkurs na przebranie zainspirował 
niektórych uczestników do pomalo-
wania koszulek w charakterystyczne 
czarno-żółte paski, a nawet do za-
łożenia skrzydeł. Bezkonkurencyjny 
w rywalizacji o słoik miodu był je-
den z tatusiów – Grzegorz, który na 
tę okazję przywdział strój pękatego 
trzmiela. „Podczas Dnia Pszczoły 
śmiechu było co niemiara” – przy-
znaje Beata Mondovics, dyrektor 
Szkoły Polskiej przy Ambasadzie 
RP. „O to nam oczywiście chodziło. 
Chcemy, żeby dobra zabawa i jedno-
cześnie dawka rzetelnej wiedzy były 
wizytówką naszej szkoły” – dodaje 
Mondovics.

„O rodzinnej imprezie z pszczoła-
mi w tle myśleliśmy już od dwóch 
lat” – wyjaśnia Ania Hieropolitań-
ska – pomysłodawczyni akcji ze 

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie 
RP. „Zgłosiliśmy się z tym pomysłem 
do Fundacji Rodzice Szkole Polskiej 
i do Stowarzyszenia Polonia Nova, 
które znane jest z nietuzinkowych 
projektów dla dzieci i dorosłych. 
Szukaliśmy wspólnie najlepszej for-
muły imprezy i tak, w wyniku naszej 
współpracy powstał pierwszy polo-
nijny Dzień Pszczoły na Węgrzech!”– 
śmieje się Ania i dodaje: „Cel naszej 
akcji jest ważny. Pszczoły znikają 
z ekosystemu. Popularyzując wiedzę 
o tych owadach chcieliśmy uczulić 
wszystkich na to, jak ważną rolę peł-
nią w życiu ludzi”.

Joanna Górzyńska

Jak nektar z kwiatów staje się miodem? Co to jest wylotek, ramka i węza? Co się dzieje w ulu, 
gdy pojawi się więcej niż jedna królowa?

na dniu pszczoły w budapeszcie roJno było Jak w ulu. Fot. szkoła polska przy aMbasadzie rp

DZIEŃ PSZCZOŁY W BUDAPESZCIE



Polonia Nova od wielu lat organizowała sadzenie „polskiego lasu” w Budzie. 
Ani w poprzednim, ani w tym roku nie było to możliwe w terminie wyzna-
czonym przez leśników, ale tuż po złagodzeniu obostrzeń epidemicznych po-
jawiła się doskonała okazja do spotkania w lesie. To ustanowiony przez ONZ 
na dzień  20 maja Światowy Dzień Pszczoły. Dlatego też wraz ze Szkołą 
Polską przy Ambasadzie w Budapeszcie obaj organizatorzy postanowili za-
prosić chętnych (a tych było bardzo dużo) na piknik pszczółkowo-miodowy. 
My wybraliśmy się całą rodziną. Wnuki (6 i 3 lata), które jeszcze w domu 
dobrze się przygotowały, chętnie wzięły udział w robieniu opasek na głowę 
czy malowaniu żółtych balonów, ale najbardziej podobało im się spotkanie 
z prawdziwą panią pszczelarką. Mimo obaw, że opowiadanie o pszczołach 
i ich zwyczajach może być trudne do wysiedzenia, to okazało się, że było 
zrozumiałe i bardzo interesujące. Moja wnuczka, która we wrześniu będzie 
uczennicą pierwszej klasy, nie tylko uważnie słuchała, ale miała też mnó-
stwo pytań. Skąd to zainteresowanie? Właśnie teraz jej szkoła zainstalowała 
pierwszy ul przy szkole i dobrze było poznać zwyczaje małych sąsiadek. 
Były już obchodzone dni kota i pszczoły. Jakie będą następne pomysły? Cze-
kamy na kolejne wydarzenia. 

Małgorzata Takács

Światowy Dzień Pszczół
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustano-
wiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Celem jest pod-
kreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności 
i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. War-
to pamiętać, że pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków 
roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze 
roślinnego pochodzenia. Z Programu Środowiskowe-
go ONZ (UNEP, United Nations Environment Program-
me) wynika, że 84 proc. z 264 gatunków roślin uprawia-
nych w Europie wymaga zapylania przez owady, głównie 
pszczoły, mało tego, wyłącznie te ostatnie zapylają 90 
proc. roślin nieuprawnych. Szacuje się, że w Polsce pra-
ca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie, pozyski-
wanie miodu to tylko część ich działalności, gdyż zapy-
lającą też  krzewy i drzewa.

Dobrze się bawiliśmy, było sympatycznie, ale też ciekawie. Udało 
się spotkać niektórych znajomych dawno (dzięki pandemii) nie-
widzianych.W spotkaniach organizowanych przez Polonię Novą 
fajne jest to, że zawsze jest jakiś motyw przewodni, temat tym ra-
zem bardzo ciekawy i na pewno wielu dał do myślenia, dodatkowo 
można było spróbować miodu i własnoręcznie wykonać świeczkę!   

Anna Maciąg

Mnie udało się wygrać przysmak Kubusia 
Puchatka, a dzieciom książkę, którą teraz 

chwalą się wszem i wobec! To w nagrodę 
za to, że Ola pomalowała nam kreatywnie 
żółte koszulki zakupione specjalnie na tę 
okazję. Miód pyszny, pogoda dopisała, no 
i do tego doborowe towarzystwo!  Dziękuję 
polskiej szkole przy Ambasadzie i Polonii 

Novej za super imprezę!   

Ela

Dzień  Pszczółki był mega! 
Byłam z dziećmi. Pierwszy 

raz wzieliśmy udział w takim 
spotkaniu..  Super  organiza-
cja, poczęstunek  w fajnym 
miejscu. Podziękowania dla 
organizatorów. JESTEŚCIE 

WSPANIALI, że organizujecie 
takie imprezy!   

Anna Wiwatowska

Bardzo miło było się spotkać w liczniejszym gronie po tak 
długim okresie izolacji i pogadać ze znajomymi. Sam pomysł 
warsztatów na temat życia pszczół i pszczelarstwa był fanta-

styczny. Sama dowiedziałam się dużo nowych rzeczy.
Myślę, że wszystkim i dzieciom i starszym bardzo się podobało, 

ponieważ wszyscy aktywnie brali udział w warsztatach i za-
dawali dużo pytań. Pogoda dopisała, a i poczęstunek był bardzo 
dobry, szczególnie ciasto miodowe. Można było popróbować i ku-
pić przepyszne miody. Wszystkim dziękujemy za organizację.

   
Joanna Wojnowska z rodziną
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 Na Węgrzech Dzień Matki 
świętuję z teściową

Dzień Matki jest dla nas świętem tak oczywistym, że za-
pominamy często, że – w obecnej formie, a szczególnie 
w obecnym terminie – jest świętem dość nowym, cho-
ciaż jego korzenie sięgają samej starożytności, kiedy to, 
w czasach Greków i Rzymian kultem otaczano matki-

-boginie, symbole płodności i urodzaju. Po nastąpieniu 
chrześcijaństwa zabroniono oczywiście wyznawania in-
nych bogów i tym samym na długie lata święto matek 
zniknęło z kalendarza i tradycji. Pojawiło się ponownie 
w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „niedziela 
u matki" – na co dzień uczęszczano do pobliskich ko-
ściołów, ale w ten jeden dzień w roku udawano się na 
mszę do kościoła „matki" czyli do katedry. Stąd niedziela 
ta otrzymała nazwę Mothering Sunday. Dzień, w którym 
obchodzono to święto, był wolny od pracy, a do tradycji 
należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów 
i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. 
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. W Polsce przedwojennej 
również obchodzono Dzień Matki (ale wydaje się, że nie 
było ustalonej corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 
roku, czy niedziela 7 maja 1939 roku), a jego organizacją 
zajmował się PCK. 

Nie mniej skomplikowaną kwestią jest data tego święta 
– Dzień Matki obchodzony jest na świecie w ponad dwu-
dziestu różnych terminach! Najliczniej w drugą niedzielę 

OGÓLNOKRAJOWA SZKOŁA POLSKA NA WĘGRZECH

KURIER SZKOLNY

W Polsce Dzień Matki ma stałą datę - 26 maja. Na Węgrzech jest to święto ruchome, 
obchodzone w pierwszą niedzielę maja. Co więcej, świętuję się tu nie tylko dzień własnej 
mamy, ale wszystkich matek w rodzinie. 

maja lub  8 marca, razem z Dniem Kobiet. Nasz polski, tra-
dycyjny termin – 26 maja – jest bardzo wyjątkowy. Tylko 
Polacy obchodzą tego dnia święto mam. Węgrzy wybrali 
znacznie bardziej popularne rozwiązanie: pierwsza nie-
dziela maja – razem świętują z mamami z Litwy, Rumunii, 
Hiszpanii, Portugalii i Mozambiku.  
 
Jak w przypadku innych świąt sama data nie jest jedyną 
różnicą w obchodach Dnia Matki w Polsce i na Węgrzech 

– Węgrzy połączyli bowiem Dzień Matki z Dniem Bab-
ci (Dnia Ojca i Dnia Dziadka nie obchodzą wcale) i dla-
tego w pierwszą niedzielę maja świętuję razem z moją 
węgierską teściową – co samo w sobie dodaje smaczku 
temu jakże rodzinnemu świętu. Warto zaznaczyć, że dla 
początkujących polskich mam na Węgrzech sporym za-
skoczeniem jest właściwie obowiązkowe i zupełnie na-
turalne zapraszanie babć na szkolne czy przedszkolne 
przedstawienie z okazji Dnia Matki. Doświadczenie uczy, 
że na każdej takiej gali po wierszykach, piosenkach oraz 
kwiatkach i laurkach dla mam następuje trochę skrom-
niejsza i krótsza część specjalnie dla babć – one też do-
stają dedykowany dla nich program i dziecięcy prezent. 
Po naprawdę wielu takich akademiach mogę stwierdzić, 
że system działa.     
 
A co na to polonijne dzieci? Nasze dzieci w przypadku 
Dnia Matki – tak jak i w przypadku innych świąt i trochę 
odmiennych związanych z nimi obrzędów – pokazują, że 
można żyć w dwóch tradycjach i bezproblemowo łączyć 
je z zyskiem dla wszystkich. Co w praktyce oznacza, że 
najczęściej obchodzą Dzień Matki podwójnie: po węgier-
sku i dwa tygodnie później po polsku, a Dzień Babci roz-
bijają na dwa oddzielne terminy – polska babcia dostaje 
swój prezent w styczniu, a węgierska w maju.
 
Świetnie wspierają je w tym szkoły, do których chodzą – 
węgierska szkoła macierzysta i uzupełniająca Ogólnokra-
jowa Szkoła Polska, gdzie jak co roku zajęcia w ostatnim 
tygodniu maja w praktycznie wszystkich klasach szkoły 
podstawowej były poświęcone mamom – pod opieką 
nauczycielek dzieci przygotowywały prezenty-niespo-
dzianki na polski Dzień Matki: rysowały, śpiewały, pisały 
laurki.  
 
Taką laurkę dostałam i ja. I 26 maja świętowałam po pol-
sku, bez teściowej.

 
Katarzyna Desbordes-Korcsev

laurka w ForMie książeczki przygotowane 
przez uczniów dla kochaneJ MaMy i babć 
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Kiedy na początku roku szkolnego 
w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej 
na Węgrzech wraz z nauczycielkami 
tworzyłyśmy roczny plan pracy, zga-
dzałyśmy się co do tego, że zawsze 
warto w młodych ludziach zaszcze-
piać „ducha społecznika”. A jak już 
mamy szczepić, a wiemy z ostatnich 
doświadczeń, jak ważne są szcze-
pionki, to warto zrobić to dobrze.

Myśl globalnie, 
działaj lokalnie

Ponieważ dzielnica, w której miesz-
kam (Budafok) współpracuje z jedną 
z dzielnic Warszawy (Białołęka), więc 
jesteśmy na bieżąco z wydarzenia-
mi organizowanymi w obydwu tych 
miejscach. Dlatego odważyłam się 
napisać do pana Jana Mackiewi-
cza, zastępcy burmistrza, a przede 
wszystkim założyciela i prezesa 
Stowarzyszenia Razem dla Białołęki  
z zapytaniem, czy miałby ochotę do 
nas przyjechać i poopowiadać na-
szej młodzieży o swojej pracy. 

Pan Jan, jak na prawdziwego spo-
łecznika przystało, zgodził się od 
razu i właściwie w ciemno kupił 
bilet na samolot… Jak nietrudno 
się domyśleć, lot niestety nie odbył 
się w terminie, a nawet kila razy był 

przekładany. Stwierdziliśmy wów-
czas, że wykorzystamy ten czas na 
przygotowanie dodatkowych warsz-
tatów. 

W końcu w maju udało się! Pan Jan 
przyjechał do nas i w piątek 21-go 
maja w siedzibie naszej szkoły odby-
ły się zajęcia prowadzone przez na-
szego gościa. Kontakt z dziećmi pan 
Jan nawiązał bardzo szybko i widać 
było, po zainteresowanych buźkach, 
jak i pytaniach, że uczniowie nasi 
naprawdę byli zainteresowani tema-
tem. 

Stowarzyszenie 
Razem dla Białołęki

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, 
od którego zaczęła się działalność 
społeczna naszego gościa, organi-
zuje dużo imprez, które mają na celu 
nie tylko poprawę  warunków życia 
w dzielnicy,  pomoc potrzebującym, 
promocję lokalnych firm i przedsię-
biorców, ale przede wszystkim pracę 
na rzecz wspólnoty. Stowarzyszenie
nawet ma swoją młodzieżówkę, a co 
za tym idzie, mnóstwo młodych rąk 
do pomocy.

Wigilijna Pomoc Sąsiedzka, chary-
tatywny Rodzinny Rajd Rowerowy 

na rzecz chorych dzieci z dzielnicy 
(ubiegłoroczna zbiórka funduszy na 
leczenie chorej Amelki – rekordowe 
zebrane ponad 23.000 PLN, akcje 
o charakterze edukacyjno-ekolo-
gicznym takie jak: Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi czy sadzenie drzew, to 
tylko nieliczne projekty, o których 
nam opowiadał. 

Działamy dla innych

Nie trzeba było długo czekać na 
odezw naszych uczniów. Zainspi-
rowani od razu zabrali się do pracy. 
Każda grupa uzgodniła cel działania,  
przygotowała plan realizacji, a także 
zaprojektowała plakaty. Zbiórka uży-
wanych rzeczy dla potrzebujących,  
rajd, bieg i piknik charytatywny, 
sprzątanie lasu, a wszystko to w kon-
kretnym, szczytnym celu.

Asystowałam przy tych zajęciach 
i bardzo miło było patrzeć, jak ci nasi 
cudowni młodzi ludzie dosłownie 
chłoną przekazywaną im wiedzę 
i od razu tworzą swoje projekty wła-

śnie na rzecz innych, bo - jak głosi 

motto Stowarzyszenia - „razem 
możemy więcej”.

Maja Wanot

Dzień Pracownika 
Społecznego

eszter i aleXandra zachęcaJą do nie wyrzucania na śMietnik 
dobrych Jeszcze rzeczy, Fot. MaJa wanot

adaM, dániel i kornel chcą zorganizować piknik, a dochód

 z niego przeznaczyć dla naJbiednieszych, Fot. MaJa wanot
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Dyskoteka młodego 
człowieka

1 maja po raz trzeci odbyły się warsz-
taty wokalno-taneczne pt. „Dyskote-
ka młodego człowieka” prowadzo-
ne przez Karolinę Sochę-Mészáros 
w siedzibie Polskiej Szkoły przy Am-
basadzie RP na Węgrzech.

Warsztaty odbywają się raz w mie-
siącu i skierowane są do wszyst-
kich, którzy lubią śpiewać tańczyć 
i dobrze się bawić. Ze względu na 
wakacyjną przerwę kolejne zajęcia 
odbęda się we wrześniu. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod adresem: spk_
rodzice@hotmail.com

Dyskoteka płynie jak muzyczna rze-
ka! Najpierw jest rozgrzewka przy 
krótkich przyśpiewkach. Śpiewamy 
w różnych językach, takt i rytm nadaje 
muzyka. W języku Szekspira, Moliera 
i w chińskim też wprawiamy się teraz! 
Czasem zmieniamy teksty na inne i to 
jest zadanie rodzinne. Coś doda tata, 
a coś mama i piosenka już nie ta sama. 
Całkiem nowa, czasem popowa, cza-
sem rockowa:-) 

Po wakacjach znów się spotkamy, do 
zabawy zapraszamy!

Zajęcia wokalne są bezpłatne dzięki 
wsparciu finansowemu Samorządu 
Polskiego XXII dzielnicy. 

Ela Horváth

Polskie odznaczenie dla 
wicepremiera Węgier

Wicepremier Semjén, współzałoży-
ciel i przewodniczący Chrześcijań-
sko-Demokratycznej Partii Ludowej 
(od 2010 roku w koalicji rządowej), 
otrzymał odznaczenie w uznaniu 
za umacnianie polsko-węgierskiej 
współpracy i przyjaznych stosun-
ków. W imieniu prezydenta RP An-
drzeja Dudy order wręczył ambasa-
dor RP na Węgrzech Jerzy Snopek.

Zsolt Semjén, dziękując za odzna-
czenie, podkreślił swoje polskie ko-
rzenie – jego pradziadkowie pocho-
dzili z południowej Polski – stąd jego 
szczególny sentyment do naszego 

kraju, który kształtowała lektura ksią-
żek Henryka Sienkiewicza („tworzyły 
świat mojego dzieciństwa” – mówił 
Semjén w swoim wystąpieniu), po-
stać św. Jana Pawła II i wpływ „Soli-
darności”, która niosła nadzieję prze-
mian nie tylko w Polsce, ale również 
na Węgrzech. Dodał, że odznaczenie 
jest dla niego bardzo ważnym wy-
różnieniem, ale przede wszystkim 
motywacją do dalszych polsko-wę-
gierskich działań.
 
Uroczystość odbyła się w zamknię-
tym gronie przyjaciół i współpra-
cowników wicepremiera, polskich 
dyplomatów i węgierskiej Polonii.

Źródło: Amabasada RP w Budapeszcie

Wspomnienie o papieżu 
polaku w węgierskich 
kościołach

Ambasada RP w Budapeszcie po raz 
kolejny organizuje akcję populary-
zowania postaci wybitnego Pola-
ka - św. Jana Pawła II wśród węgier-
skich wiernych. W roku 2020 z okazji 
100. rocznicy urodzin Jana Pawła II 
oraz 42. rocznicy jego wyboru na 
Papieża z inicjatywy Ambasady RP 
w Budapeszcie wierni w stolicy 
i kilku innych miastach węgierskich 
otrzymali książeczki z biografią Jana 
Pawła II wydane przez Instytut Pa-
mięci Narodowej w języku węgier-
skim. Akcja cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem , dlatego również 
w tym roku była ona kontynuowa-
na - 16 maja  w Sanktuarium Matki 

Bożej Wielkiej Pani Węgrów w Ma-
rianosztra – skąd w 1382 r. paulini 
dotarli na Jasną Górę, tworząc tam 
klasztor,  oraz 23 maja w budapesz-
teńskiej bazylice św. Stefana,  ko-
ściele św. Kingi w Küngös, które jest 
miejscem kultu i przechowywania 
relikwii Jana Pawła II,  we wszyst-
kich kościołach Veszprém – mieście 
partnerskim Tarnowa, Debreczynie – 
gdzie w sierpniu br. planowane jest 
odsłonięcie pomnika Jana Pawła II, 
w Katedrze Győr, Kaposvár, Szomba-
thely, Göd, Galgahévíz, Balatonlelle 
i Bálatonboglár. W akcji popularyzo-
wania postaci Jana Pawła II w Debre-
czynie wzięła udział pani Katarzyna 
Ratajczak-Sowa, Kierownik Wydziału 
Polityczno-Ekonomicznego.

Źródło: Amabasada RP w Budapeszcie

wicepreMier zsolt seMJÉn w aMbasadzie 
rp odebrał odznaczenie przyznane Mu przez 

prezydenta polski andrzeJa dudy w uznaniu 
za uMacnianie polsko-węgierskieJ współpracy 
i przyJaznych stosunków.  Fot. aMbasada rp

wierni w veszprÉM otrzyMali książeczki z bio-
graFią Jana pawła ii wydane przez ipn w Języku 
węgierskiM Fot. aMbasada rp

podczas warsztatów wokalnych wszyscy 
dobrze się bawią
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POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE  IM. JÓZEFA BEMA

KRONIKA

Powrót do normalności

Powoli nasze życie zaczyna wracać 
do normy. Już na wolnym powietrzu 
jesteśmy zwolnieni z noszenia mase-
czek, możemy się spotykać w nieco 
szerszym gronie w pomieszczeniach 
zamkniętych, co prawda w masecz-
kach zakrywających nos i usta, orga-
nizować nawet niektóre imprezy, wy-
cieczki, spotkania itp., co prawda za 
okazaniem w przypadku dorosłych 
tzw. legitymacji ochronnych. Teraz 
dopiero po lockdownie dostrzega-
my, jak bogate życie kulturalno-to-
warzyskie prowadziliśmy wcześniej 
i jak nam tego bardzo brakuje. Każ-
da nasza polonijna organizacja, każ-
dy samorząd zarówno ogólnokrajo-
wy, jak i lokalny starał się zawsze jak 
najciekawiej wypełniać nasz wolny 
czas. Mamy więc słusznie nadzieję, 
że wkrótce ponownie wróci sytuacja 
sprzed COVID-u. 

Po remoncie

Działający zaledwie od września 
ubiegłego roku zarząd „Bema” cały 
okres lockdownu starał się wykorzy-
stać na przeprowadzenie niezbęd-
nej renowacji bardzo zniszczonego 
lokalu i, mam szczerą nadzieję, że 
jego niestrudzona, niemal własno-
ręcznie wykonana praca przypadnie 
wszystkim bywalcom stowarzysze-
nia do gustu. 

Mogły się już o tym przekonać 
przedszkolaki, które w końcu maja 
miały możliwość wziąć udział w in-
auguracji pięknej, kolorowej i prze-
stronnej sali niegdyś bibliotecznej, 
a obecnie przedszkolnej.  

Urodziny przedszkola

Mogły się w niej nie tylko wspaniale 
pobawić pod kierunkiem pani Ani 
Petrovics, ale i skosztować prze-
pysznego tortu owocowego z oka-
zji 20-lecia tego sobotniego punktu 
przedszkolnego, popularnie zwane-
go przedszkolem polskim. 

Każde dziecko zgodnie z przyjętym 
zwyczajem mogło – z lepszym lub 
gorszym rezultatem – uroczyście 
przeciąć wstęgę. Wielka w tym za-
sługa nie tylko męskiej części zarzą-
du „Bema" z Alfredem Wtulichem, 
Piotrem Bedyńskim i Januszem 
Kowalczykiem, ale także Tomka Be-
dyńskiego, Piotra Kaczmarka i oczy-
wiście wspomnianej już Anny Petro-
vics, nauczycielki najmłodszych klas 
ze Szkoły Polskiej im. S. Petőfiego 
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, 
która mnóstwo godzin poświęciła 
na dokładne posprzątanie i przygo-
towanie siedziby na godne przyjęcie 
dzieci. Ta udana impreza odbyła się 
jeszcze w pełnym reżymie sanitar-
nym.  Uzmysłowiła nam jednak, że 
zgodnie z powiedzeniem „chcieć to 

móc” można stopniowo wznawiać 
działalnośćtowarzyszenia, zwłasz-
cza że oficjalnie wprowadzane są 
coraz większe poluzowania. 

Klub Seniora

Grupka najbardziej aktywnych se-
niorów z pierwszego polonijnego 
Klubu Seniora działającego przy „Be-
mie” postanowiła uczcić 18 urodziny 
bliźniaków Tomka i Zosi Bedyńskich 
(ich tata Piotr jest zastępca prezesa) 
i przyjąć ich w poczet „honorowych” 
członków naszego klubu, założone-
go jeszcze w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku przez Helenę 
Révész i Annę Novottny. (Od czte-
rech lat natomiast działa i też już 
wznawia swą działalność Klub Se-
niora w Domu Polskim).  Przy lamp-
ce bezalkoholowego szampana 
i kawałku urodzinowego tortu od-
śpiewaliśmy „Sto lat”, przekazaliśmy 
honorowym członkom symboliczne 
prezenciki, a po krótkiej rozmowie 
na temat przyszłości organizacji 
przystąpiliśmy do pracy porządko-
wej, aby jeszcze przed wakacjami 
można było zorganizować koncert. 
Wszystko robimy, aby plan się po-
wiódł. 

Zatem do częstych spotkań towarzy-
skich w „Bemie” na wielu wspania-
łych imprezach!

Alicja Nagy

W końcu razem
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POLSKA PARAFIA PERSONALNA

KRONIKA

W  niedzielę 30 maja 2021 r. w Domu 
Polskim mogliśmy obejrzeć sztu-
kę pod tytułem „Miłosierny Ojciec" 
w wykonaniu parafialnej  grupy te-
atralnej „Rodzina". Nad przekazem 
artystycznym oraz merytorycznym 
spektaklu czuwała s. Weronika Ja-
worska. O scenografię oraz klima-
tyczne obrazy zadbał David Vidikan.

Tekst przedstawienia wzorowany był 
na scenariuszu spektaklu teatralne-
go napisanego przez ks. Grzegorza 
Gałkowskiego dla Lwóweckiej Grupy 
Teatralnej  i nosił pierwotnie tytuł 

„Syn Marnotrawny”, w nawiązaniu 
do przypowieści przedstawionej 
w Ewangelii według św. Łukasza 
(15,11-32). Jednak biorąc pod uwa-
gę fakt, iż pierwszoplanowym bo-
haterem opowieści jest kochający 
i przebaczający Bóg oraz kierując się 
współczesną intuicją Kościoła,  która 
słusznie zauważa, że problem w opi-
sywanej historii dotyczy nie jednego, 
a dwóch synów, z których - jak za-
znaczył to wyraźnie w swojej homilii 
apb. Grzegorz Ryś - jeden zgubił się 
daleko, a drugi zgubił się w domu, 
spektakl wystawiony został pod ty-
tułem „Miłosierny Ojciec". 

Historia zawarta w tekście wydaje 
się być do bólu znajoma. Przez wie-
ki inspirowała rozmaitych artystów: 
malarzy, pisarzy oraz kompozyto-
rów. Stanowiła przedmiot wnikli-
wych rozważań wielu pokoleń bibli-
stów. Jednak nie sposób nie odnieść 
wrażenia, iż dla współczesnego 
odbiorcy może stanowić nie lada 
wyzwanie. Słuchając przypowieści 
dzisiaj, często zatrzymujemy się je-
dynie na powierzchownym odbiorze 
tekstów Ewangelii, na ich pozornej 

„prostocie”, nie pozwalając sobie na 

prawdziwe zanurzenie w głębokiej 
mądrości i prawdzie tych treści. Za-
pominamy również o możliwych od-
niesieniach do teraźniejszości oraz 
do nas samych.

Patrząc z tej perspektywy, sztuka wy-
stawiona w Domu Polskim, przed-
stawiająca trudną relację Ojca i jego 
synów, przykuwa uwagę widza i skła-
nia go do refleksji. Trafny dobór ob-
sady (Miłosierny Ojciec- Gyula Fullár, 
starszy syn - Agnieszka Forraiter, syn 
marnotrawny - Joanna Filipek-Gön-
czi), poruszająca muzyka, dbałość 
o detale, udane kostiumy oraz zgra-
ny zespół teatralny w składzie: Alina 
Fullar, Mária Dávid, Elżbieta Chro-
stowska, Agnieszka Piotrowska-Kiss, 
Alfred Wtulich, a także (gościnnie) 
śpiewająca Karolina Socha-Mészáros, 
sprawiły, że spektakl oglądało się 
z uwagą i zaciekawieniem.  

Na koniec, jako niewielkie uzu-
pełnienie i zarazem komentarz do 
przedstawienia,  chciałabym przyto-
czyć tekst rozważania papieża Fran-
ciszka dotyczący przesłania opisane-
go fragmentu Ewangelii św. Łukasza:

„To słowo Jezusa zachęca nas, abyśmy 
nigdy nie rozpaczali. Myślę o matkach 
i ojcach pełnych obaw, gdy widzą jak 
ich dzieci oddalają się obierając nie-
bezpieczne drogi. Myślę o probosz-
czach i katechetach, którzy czasami 
zastanawiają się, czy ich praca nie 
poszła na marne. Ale myślę też o tych, 
którzy są w więzieniu i wydaje się im, 
że ich życie jest skończone; o tych, któ-
rzy dokonali złych wyborów i nie po-
trafią patrzeć w przyszłość; o wszyst-
kich tych, którzy łakną miłosierdzia 
i przebaczenia sądząc, że na to nie 
zasługują ... W każdej sytuacji życio-
wej nie należy zapominać, że nigdy 
nie przestaniemy być dzieckiem Boga, 
Ojca, który mnie kocha i czeka na 
mój powrót. Nawet w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej Bóg na mnie czeka, 
pragnie mnie wziąć w objęcia. Bóg na 
mnie czeka”. (Papież Franciszek, Rozważa-
nie przed modlitwą „Anioł Pański" 6 marca)

Karolina Socha-Mészáros 

Miłosierny 
Ojciec 
oPowieść o serCu Boga, kTóry 
zawsze jesT BLisko Człowieka, 
naweT w jego słaBośCi.

oJciec - gyula Fullár,  syn -Joanna Filipek-
-gönczi, drugi syn - agnieszka Forreiter 

Fot.barbara pál

tańczą ela horváth, agnieszka piotrowska-kis,
Mária dávid Fot.barbara pál

Julka gönczi z niebywałyM spokoJeM recytuJe 
swoJą kwestię Fot. barbara pál



???
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Święto Mamy
26 maja obchodzimy święto naszych kochanych 
mam. Z tej okazji SP w Újpeszcie zamówił na niedzie-
lę 30 maja mszę św., którą odprawił proboszcz parafii 
polskiej ks. Krzysztof Grzelak SChr. Nastrój był bardzo 
podniosły, gdyż przed mszą ksiądz odmówił Litanię 
Loretańską, a w trakcie mszy Edyta Deák wraz swy-
mi dziećmi zagrała przepiękny utwór na wieloncze-
lę, skrzypce i pianino. Edyta akompaniowała także 
podczas całej uroczystości - śpiewała majowe pieśni, 
czym wzruszyła wszystkie mamy.
 
Udział dzieci Edyty Deák był wielką niespodzianką dla 
wszystkich obecnych. Dziękujemy też siostrze Stanisła-
wie za przybycie na mszę św. Serdeczne Bóg zapłać ks. 
Grzelakowi za odprawienie mszy św. w intencji wszyst-
kich mam żyjących, jak i tych, które odeszły do Pana!
 
Dziękujemy Proboszczowi kościoła pw. św. Józefa                       
IV dzielnicy przy ulicy Nap utca 15. Wybraliśmy ten ko-
ściół, ponieważ rok 2021 jest w kościele katolickim Ro-
kiem św. Józefa, oblubieńca Maryi i Jezusa.
 
Na zakowszystkie mamy zostały obdarowane kwiata-
mi. Postarał się o to Gyurikám, który zaprosił wszystkie 
mamy  na lapmkę wina do siedziby Samorządu.
 

W imieniu SP w Újpeszcie
Asia Priszler

 
Podobną też niespodziankę sprawiła Basia Pal,która po 
mistrzowsku zrobiła piękne zdjęcia.

????????????

????????????

rodzina deáków koncertowało podczas Mszy św. 
Fot . barbara pál  

????????????

wierni na Mszy św. zorganizowaneJ z okazJi dnia Matki w iv dzielnicy 
Fot. barbara pál
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W dniach 1 kwietnia – 30 września br. odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Informuję, że w spisie muszą wziąć udział również stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 
zagranicą.

Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie: www.spis.gov.pl 
a ewentualne wątpliwości wyjaśnić można pod kontaktując się z infolinią (0048 22) 279 99 99.

Osoby przebywające zagranicą mogą wziąć udział w spisie przez internet lub za pomocą infolinii.

Andrzej Kalinowski, Konsul RP w Budapeszcie

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie zachęca obywateli polskich 
mieszkających na Węgrzech do sprawdzenia i ewentualnej korekty danych osobowych oraz 
uzyskania odpowiednich brakujących dokumentów.
 
Błędy w danych osobowych, brak umiejscowionych aktów stanu cywilnego, brak danych 
w dokumentach lub brak ważnych dokumentów mogą znacznie utrudnić np. uzyskanie renty lub 
emerytury za okres pracy w Polsce, realizacji spraw spadkowych i majątkowych itp.
 
Zachęcamy również do np. umiejscowienia aktów małżeństwa i urodzenia dzieci, rejestracji wyroku 
rozwodu w polskim sądzie, uzyskania aktualnych aktów stanu cywilnego itp.
Przypominamy, że dowód osobisty wyrobić można tylko w Polsce, jednak osoby posiadające tzw. 
profil zaufany mogą wystąpić o dowód osobisty przez internet. Profil zaufany założyć można poprzez  
www.epuap.gov.pl następnie konieczne jest potwierdzenie go w Wydziale Konsularnym i Polonii.
 
Wydział Konsularny i Polonii służy pomocą w sprawdzeniu danych i informacjami o ewentualnym 
dalszym postępowaniu.

Informacji udzielamy pocztą elektroniczną (na adres budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl) i telefonicznie 
(telefon: 0036 1 413 8206). Weryfikacja poprawności danych w posiadanych dokumentach możliwa jest 
podczas wizyty osobistej w naszym urzędzie.
 
Wszystkie czynności można również wykonać również samodzielnie - bez pośrednictwa WKiP.

Sprawdzenie danych personalnych 
i korekta błędów

WYDZIAŁ KONSULARNY I POLONII AMBASADY RP W BUDAPESZCIE 

OGŁOSZENIA



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

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.gov.pl/web/wegry budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie 
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Konzuli és Külhoni Lengyelek 
Osztálya

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

Instytut Polski w Budapeszcie
Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15.
tel.: +36 1 311-58-56
www.instytutpolski.pl/budapest budapeszt@instytutpolski.org

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 numery) na rok 2021 wynosi dla prenumeratorów: 
A Polonia Węgierska havilap (12 szám) és negyedéves mellék-
lete, a Głos Polonii (4 szám) éves előfizetése 2021. évre:

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

Płatność: przelew na konto.
Előfizetés módja: banki átutalás.
K&H: 10400157-00032282-00000009 
Przyjmujemy również zamówienia na numery wcze-
śniejsze - można je zgłaszać na podobnych warunkach.                       
Vállaljuk a korábbi számokra vonatkozó rendelések teljesítését 
– azonos feltételek mellett. 

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 melléklettel
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