
„Szkoła przyjazna, bezpieczna,
pełna radości i kultury na co dzień”

Szkoła Polska w Budapeszcie (oficjalna nazwa: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. S. Petőfiego przy 
Ambasadzie RP w Budapeszcie) jest jedną z placówek Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji pod-

legających Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły takie obecnie istnie-
ją w 36 krajach. W ich skład wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 58 Szkolnych Punktów Konsultacyj-
nych, 9 filii SPK oraz 4 sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji.

Do polskiej szkoły w Budapeszcie przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywają-
cych bądź stale zamieszkujących na terenie Węgier oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędą-
cych obywatelami polskimi.

W skład szkoły wchodzą, zgodnie z polskim systemem nauczania, Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa, Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmio-
tów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych (język polski, wiedza o Polsce). Uczeń kończą-
cy naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązu-
jących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa?

Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach i wspaniałym dorobku. Jako najstarsza, bo istniejąca od 1973 
roku, szkoła polska w Budapeszcie szczycimy się liczbą kilku tysięcy absolwentów, spośród których 

większość związała swoje dorosłe losy z Polską. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w na-
szej szkole jest fakt, iż blisko 100% naszych absolwentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie 
swojej edukacji w Polsce, zdobywa indeksy renomowanych polskich uczelni. 

Dysponujemy profesjonalnie przygotowaną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, kadrą pedago-
giczną. Nasi nauczyciele są otwarci na nowe pomysły. Nie wahają się stosować innowacji dydak-
tycznych. Wykorzystywane w trakcie zajęć metody aktywne, wsparte technologią informatyczną 
w dużym stopniu sprawiają, iż proces uczenia się w naszej szkole staje się prawdziwą intelektualną 
przygodą. Należy także podkreślić, iż nasi nauczyciele posiadają duże doświadczenie w pracy z mło-
dzieżą dwujęzyczną, co jest niezwykle istotne w takiej szkole jak nasza.
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W 1973 roku dla potrzeb dzieci pracowni-
ków placówki dyplomatycznej, a także 

dzieci Polaków czasowo przebywających na Wę-
grzech została powołana Niepełna Szkoła Pod-
stawowa i  Punkt Konsultacyjny Kształcenia 
Ogólnego przy Ambasadzie PRL. Misję zorga-
nizowania szkoły powierzono dr Janowi Lewan-
dowskiemu, który wraz z trzema nauczycielkami 
zainaugurował pierwszy, skrócony rok szkolny. 
W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto 
trzynaścioro dzieci. Pozostała trzynastka korzy-
stała z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

W tym okresie warunki lokalowe były bar-
dzo trudne, bowiem z braku typowego obiektu 
szkolnego na potrzeby dydaktyczne adaptowano 
piwniczne pomieszczenia Ambasady. Część zajęć 
odbywała się także w wynajętych salach węgier-
skiej szkoły podstawowej przy Sütő utca 1. Sytu-
acja taka utrzymywała się do 1 marca 1979 roku, 

Uroczyste rozpoczęcie budowy siedziby, w której obecnie 
znajduje się szkoła.

kiedy szkoła przeprowadziła się do nowego loka-
lu przy Benczur u. 39 b.

Wyrazem uznania dla dotychczasowej dzia-
łalności szkoły stała się decyzja Ministra Oświaty 
i Wychowania (styczeń 1978 r.) w sprawie zmia-
ny zakresu organizacyjnego placówki na Zespół 

HHistoria
SPK w Budapeszcie Pierwsi uczniowie szkoły, 1974 r.

Potrafimy dobrze przygotować uczniów do państwowego egzaminu językowego wyższego stop-
nia z języka polskiego i maturalnego egzaminu językowego z j. polskiego. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom uczniów umożliwiamy im uczestniczenie w dodatkowych zajęciach o charakterze fakulta-
tywnym. Ich celem jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu j. polskiego, historii 
i kultury polskiej. Świetne przygotowanie naszych uczniów potwierdzają ich wyniki na egzaminach, 
w trakcie których uzyskują oni najwyższe noty.

Dużą wagę przykładamy do wychowania w duchu polskości. Pragniemy wykształcić wśród na-
szych uczniów silne poczucie więzi z Polską, postawę poszanowania dla polskiego dziedzictwa kul-
turowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury węgierskiej i innych krajów Europy 
i świata. Czynimy to poprzez organizowanie apeli i wieczornic okolicznościowych z okazji świąt naro-
dowych, a także pielęgnowanie tradycji i zwyczajów polskich, z którymi często uczniowie mają moż-
liwość zapoznania się dopiero w naszej szkole.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w jasnych, estetycznych salach lek-
cyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. Posiadamy szkolną bibliotekę 
z bardzo bogatym (jednym z największych na Węgrzech) polskojęzycznym księgozbiorem, liczącym 
kilka tysięcy książek i polską filmoteką, które stale uzupełniane są o nowości wydawnicze i filmowe. 
Dzięki stworzonej przez nas infrastrukturze informatycznej zapewniamy naszym uczniom wysoki 
komfort pracy, w pełni zgodny z unijnymi standardami. Uczniowie mogą korzystać z multimedialnej 
czytelni, a dzięki stałemu łączu każdy komputer ma dostęp do szybkiego Internetu.

Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Zajęcia odbywają się niemal w rodzinnej atmosferze 
(klasy liczą od 7 do 10 uczniów). Otwartość, szacunek i zrozumienie – to wartości, na których opiera-
ją się wzajemne relacje pomiędzy członkami naszej społeczności szkolnej. Wspólnie tworzymy naszą 
szkolną rzeczywistość. Działania Rady Pedagogicznej wspierane są przez uczniowski Samorząd Szkol-
ny i Radę Rodziców. Ściślejszemu zintegrowaniu środowiska służą organizowane liczne imprezy poza-
lekcyjne tj.: andrzejki, wizyta św. Mikołaja, Wigilia szkolna, bal karnawałowy, festyn rodzinny i inne. 

Projekty edukacyjne, lekcje muzealne i wycieczki krajoznawczo-turystyczne stanowią w naszej 
szkole integralną część procesu nauczania. Co roku nasi uczniowie biorą udział w organizowanej 
przez nas wyprawie do Polski. Pośredniczymy także w wysyłaniu naszych uczniów na kolonie i obozy 
organizowane w czasie wakacji przez różne instytucje polonijne i polski konsulat.

Stwarzamy możliwości rozwoju zainteresowań i talentów naszych uczniów poprzez organizowa-
nie zajęć pozalekcyjnych i warsztatów artystycznych, a także licznych konkursów ogólnoszkolnych, 
zachęcając ich również do udziału w konkursach międzynarodowych.

Zawsze dbamy o to, aby nasza szkoła była przyjazna, bezpieczna,  
pełna radości i kultury na co dzień!
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Szkół przy Ambasadzie PRL w Budapeszcie 
(szkoła podstawowa i liceum), a także decy-
zja dotycząca nadania szkole imienia Sándo-
ra Petőfiego (15 października 1979 r.). 7 ma-
ja 1980  r. szkoła otrzymała również sztandar 
ufundowany przez Zarząd Główny Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.

Przełomowym punktem w działalności pla-
cówki stał się rok 1980, kiedy umożliwiono na-
ukę w szkole dzieciom polonijnym. Nastąpił 
wówczas gwałtowny wzrost liczby uczniów osią-
gając w 1995 roku liczbę 145. Zaistniała sytuacja 
wymusiła więc konieczność ponownej zmiany lo-
kalizacji. W marcu 1990 r. przeniesiono szkołę do 
nowo wybudowanego kompleksu mieszkaniowe-
go dla pracowników Ambasady przy Törökvész 
út 15, w którym wydzielono osobne pomieszcze-
nia do użytkowania przez szkołę. Wynajmowane 
sale wraz z biblioteką i przestrzennym korytarzem 

w  pełni odpowiadały potrzebom edukacyjnym 
placówki, dlatego szkoła korzysta z nich do dzisiaj.

Ostatnie lata działalności szkoły zdominowa-
ne zostały przez kolejne reformy systemu eduka-
cji w kraju, jak i za granicą. Od 1999 r. kształ-
cenie objęło trzy poziomy: szkołę podstawową, 
gimnazjum i liceum. W 2005 r. Zespół Szkół 
zostaje – podobnie jak większość tego typu pla-
cówek na świecie – przekształcony w Szkolny 
Punkt Konsultacyjny, zachowując tę samą liczbę 
klas, zadania statutowe oraz strukturę.

Od początku swojego istnienia szkoła w Bu-
dapeszcie jako jedna ze szkół przy polskich pla-
cówkach dyplomatycznych była zobligowana do 
realizowania programu nauczania obowiązujące-
go w publicznych szkołach w Polsce w systemie 
nauczania uzupełniającego do szkoły węgierskiej 
lub międzynarodowej w zakresie języka polskie-
go, historii i geografii Polski. Do 1991 roku prze-

prowadzane były matury uzupełniające z wyżej 
wymienionych przedmiotów. Polskie Świadec-
twa Dojrzałości otrzymało 41 absolwentów – 
w tym jedna rodowita Węgierka (1984 r.). Przez 
okres kilkuletni (1991–2000 r.) realizowano tak-
że ramowy program nauczania w kl. I–IV szko-
ły podstawowej.

Do działalności statutowej placówki wpisa-
no poza podstawowymi zadaniami dydaktycz-
no-wychowawczymi, także zadania wynikające 
z  funkcjonowania naszych uczniów w środowi-
sku dwukulturowym. Szkoła stwarza więc wa-
runki zdobycia wykształcenia podstawowego 
i średniego z języka polskiego, historii i geogra-
fii, udokumentowanego świadectwem szkolnym, 
a  przy tym gwarantuje poznanie tradycji i kultu-
ry polskiej oraz wielowiekowych stosunków pol-
sko-węgierskich. Powyższe zadania realizowane 
są w różnorodny sposób: w trakcie zajęć lekcyj-
nych poprzez umieszczenie w autorskich progra-
mach nauczania odpowiednich treści, uczestni-
ctwo w świętach narodowych organizowanych 
przez szkołę i instytucje z nią współpracujące oraz 
w licznych imprezach, w czasie których ucznio-
wie mają możliwość zapoznania się z polską i wę-
gierską tradycją i kulturą. Pobudzenie i rozwijanie 
uczuć patriotycznych u młodzieży naszej szkoły 
dokonuje się również poprzez osobiste ich zaan-
gażowanie w działalność o takim charakterze. 

Absolwenci z roku 1986 wraz z gronem pedagogicznym

Pierwszoklasiści z 1995 roku w programie artystycznym
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Piękną już tradycją stała się pomoc młodzieży w 
porządkowaniu grobów polskich na budapesz-
teńskim cmentarzu Rákoskeresztúr przed Dniem 
Święta Zmarłych. Każdego roku pod pomnikiem 
Józefa Bema w dniu jego święta uczniowie skła-
dają wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Kwia-
ty składane są także pod tablicą Józefa Piłsudskie-
go w dniu Święta Niepodległości.

Pogłębianiu wiedzy uczniów o Polsce słu-
żą zaś organizowane w szkole konkursy: poloni-
styczne, historyczne, recytatorskie, geograficzne. 
Cieszy fakt, iż nasi uczniowie odnoszą sukcesy 
nie tylko na niwie szkolnej, ale także i w Polsce. 
Należy tutaj przypomnieć o osiągnięciach na-
szych uczennic w Poloniadzie – czyli Olimpia-
dzie Kulturalno-Literackiej dla Młodzieży Pol-
skiej Zza Granicy (w 1994 r. i 1996 r. – I miejsce 
drużynowo i w 1998 r. – II miejsce drużynowo), 
o wyróżnieniu uczennicy naszej szkoły w kon-
kursie polonistycznym „Maturzyści 84” organi-
zowanym przez gazetę „Życie Warszawy”, o kil-
kukrotnym uzyskaniu przez nasze uczennice 
tytułu laureatów w Konkursie Języka Polskiego 
i Kultury Polskiej dla uczniów poza granicami 
kraju (2010 r., 2011 r.), czy o sukcesach w mię-
dzynarodowym konkursie „Być Polakiem”.

Wielką zasługą szkoły było inicjowanie spot-
kań młodzieży z kreatorami polskiej rzeczywisto-
ści i twórcami kultury. W murach szkoły gościli 
ludzie różnych profesji i opcji politycznych – pi-
sarze (Aleksander Minkowski, Kira Gałczyń ska, 
Krystyna Czarnecka, Barbara Gawryluk), poe-
ci (Konrad Sutarski), graficy (Bohdan Butenko, 
Stanisław Trojan), językoznawcy (Jerzy Bral-
czyk), historycy (István Kovács, Jerzy Kocha-
nowski), politycy (Tadeusz Mazowiecki) czy 
urzędnicy państwowi (ministrowie Aleksander 
Łuczak, Jerzy Wiatr, Elżbieta Bober). Uczniowie 
nasi uczestniczyli także w spotkaniu z prezyden-
tami: Lechem Wałęsą w 1995 roku, Aleksandrem 
Kwaśniewskim w 1996 roku i Ryszardem Kaczo-
rowskim w 2006 roku.

Warto podkreślić, iż szkoła, wypełniając sta-
tutowe obowiązki, proponuje także działania 
o charakterze charytatywnym, które uczą wraż-
liwości na potrzeby innych ludzi. Żywym tego 
przykładem był wyjazd do Pécsu delegacji szkol-
nej z darami dla dzieci chorwackich (luty 1992 r.), 
przyłączenie się do akcji pomocy dla powodzian 
z Polski, jak i z Węgier, czy coroczne organizo-
wanie zbiórki zabawek dla dzieci z domu dziecka 
z Rudnika nad Sanem (od 2005 r.).

Mówiąc o działalności szkoły, nie moż-
na pominąć roli organizacji młodzieżowych 
w tworzeniu klimatu szkoły. Do początku lat 

dziewięćdziesiątych działała w szkole drużyna zu-
cho wo-harcerska. Natomiast do dnia dzisiejszego 
działa Samorząd Uczniowski i chociaż jego rola 
jest wyraźnie ograniczona (ze względu na specy-
fikę szkoły) to spełnia on bardzo istotną funkcję 
– zajmuje się sprawami porządkowymi, kultural-
nymi (jest pomysłodawcą i współorganizatorem 
niektórych imprez dla dzieci i młodzieży) i wystę-
puje w obronie praw ucznia.

Należy zaznaczyć, iż od wielu lat w celu rea-
lizacji swoich statutowych zadań szkoła współ-
pracuje z placówką dyplomatyczną, Instytutem 
Polskim, jak i stowarzyszeniami polonijnymi. 
Efektywna współpraca zaowocowała wieloma 
wspólnymi projektami edukacyjnymi.

Od kilku lat utrzymywany jest także sta-
ły kontakt ze szkołami w Polsce (gimnazjum 
w Krakowie i Myślenicach), jak i szkołami pol-
skimi poza granicami kraju (Bratysława, Praga, 
Wiedeń, Bruksela, Tira).

Dużą rolę w popularyzacji języka polskie-
go wśród młodzieży ma biblioteka szkolna, li-
cząca kilka tysięcy woluminów, która poza pol-
ską książką posiada w swojej ofercie film polski 
i komputerowe programy edukacyjne.

Dotychczasowy wizerunek szkoły ukształto-
wany został w dużej mierze poprzez zaangażo-
wanie nauczycieli, rodziców i uczniów. Kierunki 
pracy wyznaczyli następujący dyrektorzy:

Laureaci olimpiady polonistycznej w Warszawie, wśród nich nasze uczennice: U. Schaffler i M. Abrusán, które drużynowo 
zajęły I miejsce. 12 czerwca 1994 r.

Uczniowie naszej szkoły przy pomniku gen. J. Bema w dniu 
Święta Narodowego Węgier, 1985 r.

Uczniowie naszej szkoły wręczają kwiaty prezydentowi 
Lechowi Wałęsie, 1995 r.

Zakończenie roku szkolnego 1992/1993
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dr Jan Lewandowski (5.02.1974 – 31.08.1975)
mgr Hanna Krakowiak (1.09.1975 – 31.08.1976)
mgr Antoni Lipiński (1.09.1976 – 31.08.1980)
mgr Andrzej Szamotulski (1.09.1980 – 31.08.1983)
mgr Juliusz Szmuniewski (1.09.1983 – 31.08.1986)
mgr Teresa Trzcionka (1.09.1986 – 31.08.1988)
mgr Wiesław Krauze (1.09.1988 – 31.08.1991)
mgr Teresa Notz-Englender (1.09.1991 – 31.08.1994)
mgr Zenon Frączek (1.09.1994 – 31.08.1998)
mgr Józef Mieluch (1.09.1998 – 31.08.2002)
mgr Dorota Drózd-Skorupska (1.09.2002 – 31.08.2005)
mgr Beata Mondovics (1.09.2005 – do dzisiaj)

W ciągu 40 lat szkoła stała się miejscem, z którym związani czują się nie tylko uczniowie, nauczy-
ciele czy rodzice, ale także spora grupa osób z zewnątrz, wspierająca szkołę na przeróżne sposoby. Pla-
cówka wypracowała sobie bowiem ważną pozycję w środowisku polonijnym.

Mamy nadzieję, że nasze osiągnięcia, które z dumą prezentujemy w tej niezwykłej jubileuszo-
wej publikacji, otwierają przed nami kolejne lata wytężonej pracy, ale i ogromnej satysfakcji. Dzięku-
jąc wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej szkoły wierzymy, że przyszłość będzie nam sprzyjać!

Wyjątkowy dzień w Szkole Polskiej

19 października 2005 roku w Szkole Polskiej 
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie zapi-

sał się w pamięci społeczności szkolnej jako dzień 
wyjątkowy.

O godz. 18.00 w niezwykle odświętnej sce-
nerii rozpoczęły się obchody Święta Edukacji 
Narodowej, które w tym roku połączone zosta-
ły z uroczystym ślubowaniem pierwszoklasistów.

Przypomnijmy, że Dzień Edukacji Narodo-
wej obchodzony jest w Polsce od niemal pół wie-
ku, ale pod tą nazwą funkcjonuje dopiero od lat 
osiemdziesiątych. Najpierw był to Międzyna-
rodowy Dzień Karty Nauczyciela, obchodzony 
20 listopada. Idea jego ustanowienia zrodziła się 
podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej, 
obradującej w 1957 r. w Warszawie. Obchodzony 
w listopadzie Międzynarodowy Dzień Karty Na-
uczyciela w kolejnych latach przerodził się w na-
rodowy Dzień Nauczyciela, obchodzony miesiąc 
wcześniej. W 1972 r. w ustawie sejmowej zapi-
sano, że 14 października – rocznica utworzenia 
Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Eu-
ropie państwowej i świeckiej władzy oświato-

WW kręgu szkolnych tradycji

 „Przyrzekamy być dobrymi uczniami Szkoły Polskiej w Budapeszcie”, 2006 r.

Pierwszoklasiści, 2005 r. 9

Uroczystość nadania Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostało odznaczone 
całe grono pedagogiczne SPK w Budapeszcie, czerwiec 2013 r. Na zdjęciu: ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski 
z małżonką Katarzyną, konsul RP Andrzej Kalinowski, kierownik SPK Beata Mondovics i nauczyciele (od lewej: Magdalena  
Rajtar-Szabó, Krystyna Dobi, Anna Petrovics, Krzysztof Szczerba, Barbara Virágh).
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Kierownik Beata Mondovics pasuje pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, 2008 r.

wej, będzie obchodzony jako Dzień Nauczyciela. 
Dziesięć lat później w 1982 r. jeszcze w czasie sta-
nu wojennego po raz pierwszy doroczne święto 
nauczycielskie obchodzono jako Dzień Edukacji 
Narodowej – obejmujące wszystkich nauczycieli, 
wychowawców i pracowników oświaty.

Nasi uczniowie nie zapomnieli o tym waż-
nym święcie i w prezencie wszystkim pracowni-
kom szkoły przygotowali krótki program arty-
styczny.

Dla każdego pedagoga największą radością są 
słowa pełne życzliwości płynące z ust jego wy-
chowanka, a takich słów tego wieczoru było bar-
dzo wiele.

W tonie dosyć żartobliwym dziękowano 
wszystkim nauczycielom naszej szkoły za wkład 
pracy, serdeczność i ogromne serce. Pojawiły się 
także życzenia ( i tu uwaga !) wytrwałości i upo-
ru w nauczaniu takich „wyjątkowych” uczniów 
jak uczniowie Szkoły Polskiej, a że nauczanie nie 
należy do łatwych zadań, przekonać się miał na 
własnej skórze uczeń kl. I gim. Wojtek Lázár, 

który wcielił się w rolę belfra. Szybko jednak 
z niej zrezygnował, stwierdzając, iż to naprawdę 
trudna profesja. 

No cóż, Wojtek nie chciał zostać nauczycie-
lem naszej szkoły, ale za to pojawiło się dziewię-
cioro dzieci, które zapragnęły stać się uczniami 
Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Buda-
peszcie. 

Jak nakazuje szkolny obyczaj, przyjęcie do 
grona naszej uczniowskiej społeczności odbywa 
się w niezwykle podniosłej atmosferze, zgodnie 
z  tradycyjnym ceremoniałem, odwołującym się 
do wzorców rycerskich. 

Od paru tygodni maluchy przygotowywały 
się do tej niezwykłej w ich życiu chwili. W obec-
ności licznie zebranych rodziców, dziadków, na-
uczycieli i starszych kolegów oraz zaproszonych 
gości (wśród których znalazł się sekretarz Wy-
działu Konsularnego Ambasady RP w Buda-
peszcie, Tomasz Wasilewski i proboszcz Polskiej 
Parafii, ks. Leszek Kryża) miały zdać swój pierw-
szy w życiu egzamin – zaprezentować przygoto-

„Pierwszy egzamin”, 2005 r.

wany przez siebie pod kierunkiem wychowawcy 
program artystyczny. W programie znalazły się 
znane polskie wiersze i piosenki. Dzieci z pełnym 
zaangażowaniem opowiadały i śpiewały o szkole, 
otaczającym ich świecie i o szacunku dla Ojczy-
zny. Dla niektórych z nich było to pierwsze w ży-
ciu publiczne wystąpienie, dlatego towarzyszyły 
mu niezwykłe emocje, i to zarówno ze strony sa-
mych dzieci, jak i ich rodziców. Z radości i dumy 
w niejednym oku zakręciła się łezka… 

Werdykt mógł być tylko jeden – egzamin 
został zdany celująco. Zebrani na sali uznali 
więc, że pierwszoklasiści zasłużyli na tytuł ucz-
nia Szkoły Polskiej. Przystąpiono więc do naj-
ważniejszej części uroczystości. Uczniowie złoży-
li ślubowanie na sztandar szkoły. Z przejęciem 
przyrzekli być obowiązkowymi uczniami, sza-
nować nauczycieli, pamiętać o swoim polskim 
pochodzeniu i pielęgnować polskie tradycje. 
Następnie pani kierownik B. Mondovics symbo-
licznym piórem dokonała aktu pasowania tych 
dzieci na uczniów Szkoły Polskiej przy Amba-
sadzie RP w Budapeszcie. Na zakończenie ofi-
cjalnej części uroczystości na dowód wstąpienia 
do grona społeczności szkolnej pierwszoklasiści 
otrzymali dyplom pasowania, a sami „zostawili” 
w kronice szkoły odcisk swojego kciuka.

A potem nastąpił już ten najprzyjemniejszy 
moment – gratulacje i prezenty. Pan Tomasz Wa-
silewski życzył nowym uczniom samych rados-
nych chwil spędzonych w szkole, pani kierownik 
zaś wielu sukcesów w nauce. Następnie ucznio-
wie otrzymali podarunki ufundowane przez 
Konsulat i Komitet Rodzicielski.

Jak się miało okazać, najcenniejszym prezen-
tem dla naszych pierwszoklasistów było przed-
stawienie kukiełkowe pt. „Leśne bajki” przy-
gotowane przez uczniów kl. II i III SP pod 
kierunkiem pań B. Oświęcimskiej i A. Petro vics. 
Ta forma teatru, tak ulubiona przez najmłod-
szych, porwała nie tylko naszych pierwszaków. 
Spektaklem zauroczeni byli wszyscy, którzy za-
siadali na widowni. A było to zasługą małych 
aktorów, którzy wcielili się w swoje role z wiel-
kim zaangażowaniem i przejęciem, a także dzięki 
przepięknej scenografii autorstwa pań reżyserek. 

Jako zwieńczenie tego bogatego w liczne wra-
żenia wieczoru czekał jeszcze na naszych mi-
lusińskich drobny poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Tak, to był wyjątkowy dzień… A takich dni 
w życiu naszej szkoły jest naprawdę wiele!!!

Beata Mondovics
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„Krakowiak” w wykonaniu naszych uczniów. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2002/2003.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, 2003 r.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.

Występ braci Dénes.  
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, 2001 r.

W roli szkolnego konferansjera – Dóra Kovács,  
uczennica kl. III gim.

Szkolne inauguracje i zakończenia 
zajęć dydaktycznych
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„Czym byłby świat, gdyby nie napełniała go 
nieustająca krzątanina poety?”

Z. Herbert
 
O niezwykłym kwietniu  
w Szkole Polskiej przy  
Ambasadzie RP w Budapeszcie

Jeżeli to kwiecień – to tradycyjnie Szkoła przy 
Ambasadzie celebruje swoje święto. Tym ra-

zem miało ono szczególny wymiar ze względu na 
obchody Roku Miłosza. 

 Tak więc 2 kwietnia w sobotnie popołudnie 
liczna grupa uczniów, rodziców i dostojnych go-
ści zebrała się w Instytucie Polskim w Budapesz-
cie, by wziąć udział w spotkaniu z poezją wybit-
nego poety, Noblisty. Spotkanie rozpoczęło się 
od projekcji krótkiego filmu poświęconego ży-
ciu i twórczości Cz. Miłosza, następnie András 

Asztalos, aktor zaprzyjaźniony ze szkołą, zapre-
zentował wybrane przez siebie wiersze. Po tym 
wstępie nastąpiło clou programu, czyli konkur-
sy: konkurs recytatorski (w trzech kategoriach 
wiekowych) oraz konkurs wiedzy o życiu i twór-
czości poety (takoż).

 Organizatorki imprezy, polonistki Krys-
tyna Dobi i Barbara Virágh nie zapomnia-
ły również o dojrzałej części audytorium, czy-
li rodzicach, dla których w przerwie obrad jury 
przygotowały niespodziankę, tj. konkurs znajo-
mości polskiej poezji śpiewanej. Rodzice z du-
żym entuzjazmem oraz powodzeniem rozszy-
frowywali nazwiska wykonawców utworów, 
a także autorów i tytuły tekstów wybitnych 
na ogół wierszy. Było przy tym dużo śmiechu 
i dobrej zabawy, a zwycięzcy (ci duzi!) zgarniali 
pyszne czekolady tudzież batony. Uczniów wa-
bił pięknie i bogato zastawiony stół, do którego 

co raz to udawali się, by pokrzepić nadwątlone 
konkursami siły. 

 Gdy dorośli się bawili, zacne jury w składzie: 
pani Katarzyna Sitko – zastępca dyrektora Insty-
tutu Polskiego, pani Elżbieta Zielińska-Sutané – 
pracownik Biblioteki Języków Obcych i András 
Asztalos wyłoniło laureatów konkursów.

 Zwycięscy uczniowie otrzymali liczne nagro-
dy i obfite zapasy słodyczy. Wszystkie te pyszno-
ści oraz nagrody rzeczowe ufundowali: Instytut 
Polski, koncern Pepsi, Samorząd Polski II dziel-
nicy, firma p. Biernackiego – za co raz jeszcze na-
szym darczyńcom pięknie dziękujemy.

 Tak więc słodycz czekolady wzmagała sło-
dycz poezji, co podnosiło poziom ogólnej słody-
czy i radości. 

Dla porządku tudzież wiadomości zaintereso-
wanych podajemy wyniki konkursu:

Laureaci konkursu recytatorskiego:
Gimnazjum:
1. miejsce – Magdalena Sadowy – I gim., 
wyróżnienie – Justyna Jaroszewicz – III gim., 
Szkoła Podstawowa:
1. Jan Sowa – V a,
2. Emil Celichowski – V b,
3. Agata Adamus – V a.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Cz. Miłosza 
(drużynowy):

1. klasa I gim., 
2. klasa III gim., 
3. klasa I LO.
Szkoła Podstawowa: 
1. klasa V a,
2. klasa IV, 
3. klasa VI.

Święto Szkoły „Obchody Roku Czesława Miłosza”, 2011 r.

Święto Szkoły „Obchody Roku Janusza Korczaka”, 2012 r.
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Rodzinna majówka

W dniu 24 maja na polanie w Pilisi Park-
erdő odbył się festyn rodzinny zorga-

nizowany przez Szkolny Punkt Konsultacyjny 
w Budapeszcie przy finansowym wsparciu Wy-
działu Konsularnego Ambasady RP w Buda-
peszcie i  Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen.  
J. Bema. W spotkaniu poza przedstawicielami 
licznie zgromadzonej szkolnej społeczności po raz 
pierwszy wzięły udział dzieci z przedszkoli dzia-
łających przy Stowarzyszeniu im. gen. J.  Bema 
i przy Domu Polskim. Najmłodszy uczestnik fi-
kał nóżkami na kocyku, najstarszy w przyszłym 
roku pójdzie do gimnazjum.

 Na rodzinnej majówce zapewniono szereg 
atrakcji. Uczniowie, pod czujnym okiem nauczy-
ciela udali się na odkrywczą wyprawę po skarby 
lasu. Każdy z nich opowiadał później krótką hi-
storyjkę o znalezionych przedmiotach i roślinach. 
Usłyszeliśmy historię liścia leśnych poziomek, 
opowieść o zagubionym baloniku, szyszkowym 
deszczu i wiele innych… Było pełno gier i zabaw 
ruchowych, tak ważnych dla dzieci w tym wie-
ku: przeciąganie liny, gra w zbijaka, mecz piłkar-
ski chłopaków przeciw dziewczynom – wszyst-
ko pod czujnym okiem pana Krzysztofa Szczerby. 
Niektórych zainteresowały spokojniejsze zajęcia: 

Inną odsłoną obchodów święta szkoły by-
ły dni otwarte. Trwają one zwykle tydzień lub 
dwa. Tym razem miały miejsce w dniach od 4 
do 13 kwietnia. Każda klasa w czasie lekcji szkol-
nych przygotowywała swoją uroczystość, będą-
cą podsumowaniem i rozszerzeniem wiedzy na-
bytej w ciągu roku. W pięknie udekorowanych 
salach (stosownie do tematu) zaroiło się od ta-
jemniczych postaci: rycerzy, dam dworu, a nawet 
zwierzątek. Wszystkie te uroczystości kończyły 
się wspólną ucztą uczniów, ucztą na miarę finan-
sowych możliwości szkolnych, choć niekoniecz-
nie na miarę apetytów młodych organizmów.

 Taka forma świętowania jest miłą odmianą 
rutyny szkolnej i cieszy się popularnością wśród 
uczniów, którzy znacznie chętniej popisują się 
wiedzą i pomysłowością w tej właśnie formule 

przed grupą licznie odwiedzających nas w tym 
czasie rodziców. No i nagrody, choć skromne, też 
się liczą.

A oto tematy konkursów i lekcji otwartych 
przygotowanych przez poszczególne klasy:

klasa I–III SP – konkurs recytatorski  
O Złotą Żabę, 
klasa IV SP – konkurs baśniowy Baśniowe 
wrota wyobraźni,
klasa V – konkurs mitologiczny Na uczcie  
u bogów olimpijskich,
klasa VI – Kręcimy film,
klasa I i II gim. – Turniej rycerski.

I ja tam byłam… 
Barbara Virágh

Podaj dalej…
Kobiety kontra mężczyźni

Rodzinne przebieżki

Święto Szkoły „W podróży po Polsce”, 2006 r. Mikołaj Kopernik 
grany przez Olivéra Bálogha obserwuje planety na niebie.

Święto Szkoły „Obchody Roku Fryderyka Chopina”, 2010 r.  
Bracia Matłacz wykonują zadanie konkursowe.
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P
w rękach dziewczynek pod opieką pani Grażyny 
Varga wyrosły papierowe maki, niezapominajki 
i róże. A najwytrwalsi grali dalej… Natomiast ro-
dzice przystąpili do pisania dyktanda, poprowa-
dzonego przez panią Krystynę Dobi i najeżone-
go ortograficznymi pułapkami. Najlepsi uzyskali, 
potwierdzony dyplomem, zaszczytny tytuł „Or-
ła Ortografii”. A kiedy towarzystwo zgłodniało, 
wszyscy delektowali się pieczonymi kiełbaskami 
i przepyszną zupą z kociołka, przygotowaną przez 
państwo Małgosię i Józefa Hajdu, która cieszyła 
się największą popularnością.

W niezwykle miłej atmosferze, której towa-
rzyszyły dobre humory wszystkich uczestników 
imprezy, zabawa trwała do godzin popołudnio-
wych. 

 W przyszłym roku szykują się podobne atrak-
cje... 

Zofia Kujawska-Köllö
Beata Mondovics

Przy ognisku tradycyjnie polskie kiełbaski… i razem odśpiewywane polskie piosenki…
Jasełka, 2004 r.

„Zostań Jezu mym braciszkiem” 
– Jasełka

P owoli mijają już najpiękniejsze dni w roku, 
czas świąt Bożego Narodzenia. My jednak 

i uczniowie naszej szkoły długo jeszcze wspomi-
nać będziemy ten niepowtarzalny okres. Wspól-
ne radosne przeżywanie narodzin Dzieciątka 
Jezus, wspominanie pięknych zwyczajów i obrzę-
dów związanych z tym czasem, szkolna Wigilia 
i śpiewanie kolęd sprawiły, że w sercach na nowo 
zabrzmiała nuta wiary w Bożą miłość do czło-
wieka i radość ze wspólnego przeżywania tych 
chwil.

„Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony…
… a Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.”

Pielęgnujemy polskie
zwyczaje i tradycje

Tą piękną polską kolędą uczniowie najmłod-
szych klas Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie rozpoczęli 
tradycyjne już u nas jasełka.

Tym razem tekst jasełek był wierszowany, a ta-
ka forma przedstawienia jest wyjątkowo lubiana 
przez najmłodszych. Uczniowie z wielkim zaanga-
żowaniem przygotowywali się do występu. Kolej-
ne próby, odbywające się najczęściej wieczorami, 
po zajęciach szkolnych, były nie tylko wysiłkiem, 
ale i radością z tego, że „ idzie coraz lepiej”.

Rodzice również włączyli się w przygotowa-
nia wyczarowując swoim pociechom wspaniałe 
kostiumy. Należy im się szczególne uznanie za to, 
że mimo licznych obowiązków, dzielnie dopro-
wadzali małych aktorów na kolejne przedstawie-
nia, a także pomagali w przewożeniu scenografii.

Pierwszy występ odbył się w siedzibie Polskie-
go Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. J. Bema.
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Na scenie pojawiali się kolejno Maryja, Jó-
zef, Dobra Babcia, Anioły, Pastuszkowie, Królo-
wie, a na twarzach widzów radość i wzruszenie. 
Gdy w stajence obok leżącego w żłóbku Dzieciąt-
ka ukazały się dwa najmłodsze Aniołki, w nie-
jednym oku zakręciły się łzy. Młodzi artyści byli 
bardzo przejęci, gdy zapraszali Jezusa śpiewając:

„Zostań Jezu mym braciszkiem, podzielę się 
z Tobą wszystkim.
Dam Ci swoje klocki lego, dam Ci misia 
pluszowego.”

Kolejne wystawienia jasełek odbyły się w na-
szej szkole i były dla wszystkich uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli wielkim przeżyciem. Podczas 
tego sympatycznego, iście rodzinnego spotkania 
wigilijnego, obok pięknie ubranej choinki i śpie-
wu kolęd mieliśmy okazję staropolskim zwycza-
jem podzielić się opłatkiem, życząc sobie wza-
jemnie, by z błogosławieństwem Bożej Dzieciny 
było w nas coraz więcej „zwykłego ludzkiego 
szczęścia”. Wyjątkowość tego wieczoru podkre-
ślała obecność tak bardzo lubianego przez dzieci 
ks. Leszka Kryży.

Tuż po świętach, 8 stycznia dzieci przedstawiły 
jasełka również w Domu Polskim. Był to już ostat-
ni akcent kończącego się w tym dniu liturgicznego 
okresu świąt Bożego Narodzenia. Uwieńczeniem 
przedstawienia było tutaj wspólne kolędowanie 
wszystkich uczestników spotkania oraz „minife-
stiwal” kolęd śpiewanych przez dzieci.

Mamy nadzieję, że życzenia składane przez 
najmłodszych spełnią się w rozpoczynającym się 
Nowym 2006 Roku !!!

Anna Petrovics i s. Anna T.

Zespół muzyczny „Kleksiki” odpowiadający za oprawę 
muzyczną wielu szkolnych jasełek.

Jasełka w Kościele Polskim, 2009 r.

„Diabelskie Jasełka”, 2011 r.

Św. Mikołaj, 2011 r.Św. Mikołaj, 2010 r.
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Pamiętamy…  
o naszych bohaterach
narodowych  
i obchodach 
świąt państwowych

LLekcje patriotyzmu 

Depeszę tej treści otrzymał każdy, kto „przeszedł” 123 lata niewoli i walk o wolność Polski, a taką 
drogę przebyli uczniowie z rodzicami i nauczyciele Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bu-

dapeszcie, uczestniczący w „Szlaku ku wolności” przygotowanym z okazji 90. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

W listopadzie cała szkoła zmieniona została w teatr wydarzeń z historii polskiej, począwszy od 
czasu zaborów przez XIX wiek do listopada 1918 roku. Historia XIX wieku i I wojny światowej za-
wsze były dla uczniów kulą u nogi, bo to rzeczywiście trudny do zrozumienia okres historyczny. 

Prosta, symboliczna scenografia uzupełniona efektami dźwiękowymi, pieśniami z epoki czy fil-
mami, ale nie przytłaczająca nawałem informacji i zawierająca najważniejsze treści, pomogła ucz-
niom – każdemu na swój sposób – poczuć, zrozumieć te trudne czasy w historii Polski i tym sa-
mym wagę faktu odzyskania przez nią wolności. Taki cel założyły sobie autorki tej nietypowej lekcji  

DO PAŃSTW EUROPY I CAŁEGO ŚWIATA:

11 LISTOPADA 1918. STOP. 
WOLNA POLSKA. STOP. ODRODZENIE 
NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA NA 
WYZWOLONYCH ZIEMIACH POLSKI. STOP.

Wróżka

Bracia czołgiści

Robin Hood

Kotek
i Księżniczka

Karnawałowy korowód

„Niech żyje bal!”
W karnawałowym rytmie...

K arnawał to czas balów, tańców, maska-
rad i  wystawnych uczt. Dnia 21 stycznia 

w szkolnych murach przy ulicy Törökvész 15, 
zgodnie z tradycją, słychać było dźwięki przebo-
jów starych i nowych, przy których bawili się go-
ście bardzo niezwyczajni: królewny i księżniczki, 
Święty Mikołaj (10-letni), Robin Hood, Kotek-
-Mamrotek, dzielny kowboj, Hiszpanki, aniołki 
i malarz. Nad wszystkim czuwały trzy diablice.

W przerwach między zabawami i tańcami 
było bardzo ciasteczkowo!

My już mamy bal za sobą. Odrywamy kolej-
ną kartkę ze szkolnego kalendarza. Na pamiąt-
kę pozostają nam zdjęcia i wspomnienia. To 
niemało… ale już dziś zaczynamy odliczanie 
dni do przyszłorocznego balu karnawałowego!

Beata Oświęcimska
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historii – panie Beata Mondovics, Katarzyna 
Kołak i niżej podpisana – za każdym razem an-
gażując w niej innych aktorów. Bo aktorami tej 
swego rodzaju inscenizacji stawali się wszyscy 
jej widzowie.

Rozcięcie płótna-mapy nożycami, niemie-
ckie i rosyjskie nazwy polskich miast, zakrycie 
godła czarnym suknem – tak dokonał się „roz-
biór Polski”, wraz z którym na znak niewoli 
wszyscy przybrali czarne worki (szczególnie do-
ceniany pomysł pani Kasi) i wzięli udział w lek-

cji po rosyjsku albo niemiecku, co symbolizowa-
ło germanizację lub rusyfikację. Przy dźwiękach 
„Warszawianki” gazeciarz wzywa wszystkich do 
walki. Tłum w workach-kajdanach prowadzo-
ny przez żołnierza-legionistę przechodzi przez 
„powstańczą drogę krzyżową” – symbolizującą 
kolejne próby walk o niepodległość – na końcu 
której przy fladze powstańczej „Za naszą i waszą 
wolność” zapalono znicze.

Wybuch armat – w całej Europie zaczyna się 
wojna. Głos Piłsudskiego wzywający Polaków 
do walki. Każdy otrzymuje orzełka legionowe-
go i tym samym zostaje legionistą. I by nie za-
pomnieć ceny, jaką przyszło zapłacić Polakom 
za wolność, słowa: „Rozdzielił nas, mój bracie, 
zły los i trzyma straż – W dwóch wrogich so-
bie szańcach patrzymy śmierci w twarz. (…) Bo 
wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że TA, 
CO NIE ZGINĘŁA, wyrośnie z naszej krwi”.

Wreszcie koniec wojny, odczytanie 13 punk-
tu orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych 
W. Wilsona opowiadającego się za niepodległoś-
cią dla Polski. Wszyscy uczestnicy biorą udział 
w obradach pokojowej konferencji w  Paryżu, 
wcielając się w polityków decydujących również 
o przyszłej Polsce. 

Rozerwanie worków, przejęcie broni od za-
borców, odsłonięcie godła – tak zrzucono kaj-
dany niewoli. Polska niepodległa! – obwieścił 
gazeciarz, który rozdał wszystkim uczestnikom 
„Monitor” z dnia 12 listopada 1918 r. i depeszę: 
„… 11 listopada 1918. STOP. Wolna Polska…”

Na końcu „Szlaku ku wolności” na uczest-
ników szkolnych konkursów czekały nagrody 
ufundowane przez Konsulat RP w Budapeszcie. 
Na konkurs „Orzeł Biały” za sprawą najmłod-
szych uczniów napłynęło wiele orłów z papieru, 
gliny, filcu, a nawet z koralików czy piór. Starsi 
mieli do wyboru komiks historyczny lub prezen-
tację komputerową na przedstawienie wybrane-
go zagadnienia z okresu walki Polaków o wol-
ną ojczyznę. Mimo trudnego tematu znalazło 
się kilku uczniów, którzy podjęli tę próbę – gra-

tulujemy Marcie Deák, Patrykowi Dembkowi 
i Olivérowi Bálogh. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
udzielili nam pomocy w realizacji tego projek-
tu, szczególnie panu Báloghowi i jego synowi 
za prawdziwe i miniaturowe wojskowe elementy 
scenografii, Legionistom za udział w inscenizacji, 
Andrásowi Asztalosowi za użyczenie swego gło-
su m.in. Marszałkowi Piłsudskiemu, Sanyiemu 
Szabó za pomoc w przygotowaniu ścieżek 
dźwię kowych i nagrań filmowych, Adamowi  
Jagielle i Domowi Polskiemu za użyczenie sprzę-
tu i pomoc techniczną. Poza tym wszystkim gaze-
ciarzom, prowadzącym-narratorom, „politykom”, 
a nawet „zaborcom”.

Magda Rajtar-Szabó 

11.11. 2012 r. – Konsul RP A. Kalinowski, delegacja szkoły wraz z panią B. Mondovics oraz przedstawiciele Polonii  
pod tablicą marszałka J. Piłsudskiego w Budapeszcie.

Happening edukacyjny „Szlak ku wolności”.  
Powstania narodowe.

Happening edukacyjny „Szlak ku wolności”. Rozbiory. Happening edukacyjny „Szlak ku wolności”. Działania zbrojne 
w czasie I wojny światowej. Przebieg linii frontu wschodniego.
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Uczciliśmy „Wyklętych”
 

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r.  
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, którzy w obro-
nie niepodległego bytu Państwa Polskiego, wal-
cząc o prawo do samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzucone-
mu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi 
się, co następuje:
Art.1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. (…)
Podpisał: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski. 

Polskie podziemie niepodległościowe, przez 
którego szeregi przewinęło się 250–300 tys. 

ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach 
zbrojnych), stanowiło kontynuację walki o nie-
podległość Polski zapoczątkowaną pod okupa-
cją niemiecką w czasie II wojny światowej. Ko-
niec wojny przyniósł nowy porządek polityczny 
w Europie i nową nieformalną sowiecką okupa-
cję w Polsce. Przeciwko narzuconej siłą przez so-
wietów komunistycznej władzy wystąpili zbroj-
nie „Żołnierze Wyklęci”. Ich masowy opór istniał 
do 1947 r., a symbolicznym końcem była śmierć 
ostatniego partyzanta Józefa Franczaka pseud. 
„Lalek”, zabitego przez ZOMO 21 października 
1963 r.

Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”? Odpowiedzi 
udziela dr Tomasz Łabuszewski (IPN) w broszu-
rze skierowanej do uczniów i nauczycieli wszyst-
kich polskich szkół: 

„Zbiorowość »Żołnierzy Wyklętych« zapła ciła 
za przywiązanie do tradycji niepodległościowej 
cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środo-
wisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. 
To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy woj-

skowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych 
i zamordowanych w więzieniach (w  tym więk-
szość to członkowie konspiracji). To bliżej nie-
znana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfika-
cji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych 
lat, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzę-
dów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 
tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów 
politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowa-
nych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na 
bycie obywatelami II kategorii w PRL”.

Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodo-
wym Dniem pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
stanowi potwierdzenie przez wolną, demokra-
tyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na 
drodze do odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Wybór tej daty – związany z 60. rocznicą za-
mordowania przez komunistyczny aparat bez-
pieczeństwa członków IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości – jest także 
symbolicznym aktem uhonorowania najwyższej 
ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy 
podziemia powojennego w trakcie pierwszej ko-
munistycznej dekady. 

Wspomniana broszura jest jednym z elemen-
tów akcji Instytutu Pamięci Narodowej skiero-
wanej do społeczności szkolnych w Polsce i pol-
skiej na świecie, mającej na celu przywrócenie 
pamięci, godności i chwały „Wyklętym”, prze-
kazanie młodym ludziom rzetelnej wiedzy hi-
storycznej oraz pomoc w zorganizowaniu obcho-
dów tego dnia, który wyniesiony został do rangi 
święta państwowego.

My także odpowiedzieliśmy na propozycję 
IPN-u i wpisaliśmy się w program obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, który u nas trwa cały marzec. Przygoto-
waliśmy wystawę (z materiałów IPN) „Zaplute 
karły reakcji”, obejrzeliśmy wspólnie z naszymi 
uczniami spektakl Teatru TV „Inka”, którego 
bohaterką jest żołnierz oddziału „Łupaszki” (ma-
jora Zygmunta Szendzielarza), dziewczyna, któ-
ra nie uniknęła losu „Wyklętych”. Jest to historia 
17-letniej Danuty Siedzikówny, która aresztowa-
na przez UB spędziła w więzieniu (jako więzień 
specjalny) kilka tygodni, wreszcie zamordowana 
w majestacie prawa, czyli na mocy wyroku sądu 
na tydzień przed swoimi 18. urodzinami.

Traktujemy te obchody jako ważną lekcję hi-
storii dla naszych uczniów.

Krystyna Dobi

Przygotowujemy kotyliony w barwach narodowych, 2011 r.

Szkolna wystawa „Zaplute karły reakcji”

Przy tablicy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w Óbudzie.

Szkolny poczet sztandarowy pod pomnikiem  
gen. J. Bema, 14.03.2005 r.
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Szkoła Polska 
przy Ambasadzie RP
Dni otwarte 26 marca – 1 kwietnia 

Kolejny raz drzwi (a właściwie furtka) przy 
Törökvész 15 w Budapeszcie stanęły otwo-

rem dla gości miejscowych i po raz pierwszy za-
granicznych. Tradycyjnie kierująca placówką 
pani Beata Mondovics wraz z nauczycielami za-
prosiła rodziców i wszystkich zainteresowanych 
na otwarte lekcje języka polskiego, historii, geo-
grafii oraz zajęcia w ramach nauczania zintegro-
wanego (klasy najmłodsze I–III). Realizowane 
w szkole postulaty nauki przez zabawę znalazły 
w tych dniach wyraźny, dobitny, wręcz „widowi-
skowy” wyraz. Gospodarze zadbali o to, by i ucz-
niowie, i goście nie nudzili się na lekcjach, któ-
rym nadali szczególnie atrakcyjną formę.

Konkurs baśniowy, 2007 r. 

Dzień pierwszy – poniedziałek

Część pomieszczeń szkolnych przemieniła 
się w średniowieczny zamek, gdzie piastowska  
para książęca (p. Beata Mondovics – książę oraz  
p. Krystyna Dobi – księżna) ogłosiła turniej  
rycerski, na który przybyli i w szrankach stanęli 
rycerze – uczniowie klasy I gimnazjum.

Były to połączone lekcje historii i języka pol-
skiego, wprowadzające i uczniów, i gości w krąg 
zagadnień związanych z kulturą rycerską, wy-
magające znajomości historii i kultury średnio-
wiecza, związanych z nimi tekstów literackich 
oraz związków frazeologicznych odwołujących 
się do etosu rycerskiego. Najsprawniejszym wo-
jownikiem okazał się rycerz Teodor z Gniezna 
(Dóra Kovács). Gratulacje!

Zmęczeni, ale zadowoleni rycerze wysłucha-
li po walce koncertu Kwartetu Muzyki Dawnej 
Marii Békey, a po koncercie wzięli udział w śred-
niowiecznej uczcie, której najbardziej atrakcyj-
nym elementem były świeże, pachnące, chrupią-
ce bochny chleba – specjalnie wypieczonego na 
tę okazję.

LLekcje
inaczej

Turniej rycerski

Rycerskie zmaganiaRycerz Kuba Dobi prezentuje samodzielnie wykonaną zbroję. 

Na książęcym dworze w kl. VI SP Konkurs „Śladami polskich dziejopisarzy”
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Dzień drugi – wtorek

Tego dnia w trakcie połączonych lekcji histo-
rii i języka polskiego V klasa szkoły podstawo-
wej wraz ze swymi gośćmi przeniesiona została 
w czasy starożytnej Hellady. W przestrzeni zabu-
dowanej elementami greckiej architektury poja-
wiły się przebrane tym razem za Greczynki panie 
B. Mondovics i K. Dobi oraz dzieci jako boginie 
i bogowie prosto z góry Olimp. 

W turnieju „Z mitologią za pan brat” walczy-
li o wieniec laurowy, który był nagrodą za wiedzę 
o mitologii i historii kultury starożytnej Grecji 
oraz znajomość związków frazeologicznych wy-
wodzących się z greckiej mitologii i historii. Po 
bardzo wyrównanej i zażartej walce zwyciężył 
Dionizos (Witek Jończy). Wyrazy uznania!

Dzień trzeci – środa
Środa należała do najmłodszych. W pięknie 

przygotowanej sali spotkały się klasy I, II i III 
szkoły podstawowej, ich wychowawcy – pani An-
na Petrovics, pan Krzysztof Szczerba, rodzice i go-
ście, wśród których obecna była przybyła z upo-
minkami i nagrodami dla dzieci Ambasador RP  
na Węgrzech pani Joanna Stempińska.

Te nietypowe zajęcia to konkurs recytatorski 
o laur „Złotej Żaby”. Strofy poezji dla dzieci po-
noć mile łaskotały wrażliwe uszy jurorów, tak że 
jury miało kłopoty z wyłonieniem zwycięzców. 
Ostatecznie pierwsze miejsca zajęli Lili Veronika 
Varga (kl. I), András Jagiełło (kl. II) i Dominka 
Hajdu (kl. III). Główną nagrodę „Złotą Żabę” 
(de facto zieloną) otrzymała Lili Varga.

Wszystkie dzieci zasłużyły na szczery podziw 
za odwagę i umiejętności artystyczne.

Dzień siódmy – niedziela. 
Finał, czyli Święto Szkoły

Była to Niedziela Palmowa, ale jednocześnie 
wielki finał święta naszej szkoły. Po mszy św. w 
polskim kościele na Kőbányi, tuż obok, w gościn-
nej sali Domu Polskiego odbył się finał Między-
narodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Lubianej oraz pokaz przedstawienia przygotowa-
nego w  trakcie międzynarodowych warsztatów 
teatralnych.

Wariacje na temat „Małpy w kąpieli” hr. Alek-
sandra Fredry wywarły spore wrażenie, głównie 
dlatego, że po dwóch dniach pracy nad tekstem 
dzieci potrafiły zaprezentować skończony mini-
spektakl, ponadto obrosły dodatkowymi, wydo-
bytymi z tekstu znaczeniami, niedostępnymi przy 
zwykłej lekturze znanego skądinąd tekstu. Brawo!

W finale Międzynarodowego Konkursu Re-
cytatorskiego udział wzięło 30 osób, w tym zwy-
cięzcy szkolnych eliminacji Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Lubianej, organizowanego przez  
p. Krystynę Dobi oraz zdobywcy „Żab” w konkur-
sie recytatorskim organizowanym przez p. Annę 
Petrovics.

Jury w składzie: przewodnicząca – p. Elżbie-
ta Wojdacka-Ślęzak, instruktor teatralny, Urszu-
la Szulczyk-Śliwińska – konsul z Bratysławy, p. 
Monika Przyborowska – wicekonsul z Budapesz-
tu, p. Joanna Rogala – nauczycielka SPK w Pra-
dze oraz ksiądz Leszek Kryża nie miało łatwego 
zadania. Obrady trwały baaardzo dłuuugo!

Krystyna Dobi

Konkurs recytatorski o „ Złotą żabę”

Szkolny Dionizos roku 2007 – Andrzej Jagiełło

Boskie potyczki

Konkurs „Z mitologią za pan brat”

Na szkolnym Olimpie – boginie Kinga Köllő i Sandra Skrodzki
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Nasze spotkania z teatrem

“Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem –  
tylko niech się tym bawią:  
wtedy łatwiej potrafisz dostrzec  
do czego każdy zdolny jest z natury.”

Platon

Aktywność twórcza dziecka jest jego natural-
ną potrzebą biologiczną. Warto tę potrzebę 

wykorzystać, tworząc odpowiednie sytuacje dy-
daktyczne. W Szkolnym Punkcie Konsultacyj-
nym w Budapeszcie od wielu lat proponujemy 
taką ofertę zajęć dodatkowych, która ma na celu 
rozwijanie zdolności i zainteresowań naszych 
uczniów. Zajęcia te, ze względu na uzupełniają-
cy system kształcenia naszej szkoły, mogą mieć 
jedynie charakter doraźny, jednakże i tak speł-
niają niezwykle istotną rolę, dostarczając naszym 
wychowankom środków do wyrażania własnej 

ekspresji w obszarach twórczych, niekiedy nie-
odkrytych i nierealizowanych nawet w swoich 
szkołach macierzystych.

Jednym z obszarów twórczych, w którym 
dzieci odnajdują się najlepiej, jest teatr. Teatr ma 
ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz 
terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowie-
dzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, 
radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć 
oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest od-
powiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umoż-
liwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla 
uczniów mających różne trudności w nauce. Ucz-
niom takim daje możliwość wykazania się w róż-
nych sytuacjach, chociażby podczas przygotowy-
wania dekoracji. Tym samym powoduje wzrost 
wiary we własne możliwości. Korzyści uczestni-
ctwa w zajęciach teatralnych są więc wielorakie.

Dzięki staraniom Fundacji Rodzice Szkole 
Polskiej działającej przy naszej szkole, udało się w 

dniach 15–17 października 2010 roku zorganizo-
wać profesjonalne warsztaty teatralne, poprowa-
dzone przez Krzysztofa Falkowskiego – aktora Te-
atru Animacji FALKOSHOW z Krakowa. Projekt 
sfinansowany został ze środków Senatu RP.

W trakcie pierwszej części trzydniowych 
spotkań grupa dwunastu uczniów w wieku od 
8 do 12 lat miała okazję dowiedzieć się, z jakich 
elementów składa się spektakl teatralny, co po-
trzebne jest do realizacji najprostszego dzie-
ła scenicznego, jak poprzez etiudy ćwiczyć wy-
obraźnię, a także uczyć się technik teatralnych: 
poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, itp. Po 
części teoretycznej przystąpili oni do działań 
praktycznych – przygotowania inscenizacji „Lo-
komotywy” J. Tuwima. Uczniowie ulegając ma-
gii reżysera, wykorzystując język teatru stworzyli 
niezwykle interesującą i niekonwencjonalną in-
terpretację znanego wiersza. Ważną rolę w spek-
taklu pełniły rekwizyty i dekoracje, które ucz-
niowie samodzielnie zaprojektowali i wykonali.

Końcowy efekt działań warszatowych na-
szych uczniów można było zobaczyć 17 paździer-
nika w Domu Polskim w czasie uroczystości Pa-
sowania na Ucznia Szkoły Polskiej. Spektakl 
odbył się przed polonijną publicznością, wśród 
której gośćmi honorowymi byli: pani wicekonsul 

Monika Przyborowska i proboszcz Parafii Perso-
nalnej ks. Leszek Kryża.

Program zajęć teatralnych i spektakl wzbu-
dziły zarówno wśród uczestników, jak i ich ro-
dziców wielki entuzjazm. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali wyjątkowość tego przedsięwzięcia. Dla 
dzieci była to bardzo dobra zabawa, dla rodziców 
i wychowawców – kompleksowo potraktowane 
działania wychowawcze i dydaktyczne. Składa-
jąc gorące podziękowania organizatorom i spon-
sorom wszyscy podkreślali, że mają nadzieję na 
ich kontynuację.

Beata Mondovics

Dom Polski, przedstawienie pt. „Lokomotywa” w reż. K. Falkowskiego i w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Warsztaty teatralne dla uczniów naszej szkoły  
pod kierunkiem Elżbiety Ślęzak.

Przygotowanie scenografii do spektaklu pt. „Lokomotywa” w reż. K. Falkowskiego.
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W dniach 23 i 24 maja w Szkolnym Punk-
cie Konsultacyjnym w Budapeszcie od-

były się spotkania autorskie z Barbarą Gawryluk 
– znaną i lubianą w Polsce autorką książek dla 
dzieci, dziennikarką Radia Kraków, tłumaczką, 
autorką cyklicznej audycji „Książka na szóstkę” 
poświęconej literaturze dziecięcej.

W trakcie spotkań autorka zaprezentowała 
dzieciom swoją twórczość, a także w sposób nie-
zwykle barwny i sugestywny opowiadała o pracy 
pisarza. Wiele uwagi poświęciła głównym bohate-
rom swoich książek. Dzieciom najbardziej podoba-
ła się historia wiernego psa Dżoka, którego pom-
nik stoi w Krakowie. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziła także Natalia – bohaterka książki „Moje 
Bullerbyn” – dziewczynka, która nagle w wieku 10 
lat znalazła się na emigracji, borykając się z prob-
lemami, z którymi spotyka się wielu naszych ucz-
niów. Swoje opowieści autorka ilustrowała frag-
mentami książek, które odczytywała wprawnym 
głosem radiowca, oczarowując wszystkich słu-
chaczy. Z równie wielkim zaangażowaniem pani  

Barbara opowiadała na temat trudnej, ale przyno-
szącej wiele satysfakcji pracy dziennikarza. Wska-
zywała na cechy osobowości i umiejętności wyma-
gane w tym zawodzie. Zaprezentowała narzędzia, 
dzięki którym możliwa jest rejestracja dźwięku. Nie 
obyło się, oczywiście, bez licznych pytań ze strony 
dzieci, na które pani Barbara chętnie i wyczerpują-
co odpowiadała. Na zakończenie spotkania wystę-
pując w roli dziennikarza przeprowadziła „prawdzi-
wy wywiad” z uczestnikami spotkań. 

 Spotkania z panią Barbarą Gawryluk oficjal-
nie zainaugurowały podjętą przez Szkolny Punkt 
Konsultacyjny akcję „Czytam po polsku”. Ideą 
projektu jest rozbudzenie pasji czytania zwłasz-
cza polskiej literatury wśród dzieci i młodzieży 
mieszkającej na stałe, jak i czasowo przebywają-
cej poza granicami kraju. W ramach tego projek-
tu przewidzianych jest szereg działań w obrębie 
różnych obszarów edukacyjno-wychowawczych, 
w tym także spotkania autorskie.

Beata Mondovics

Barbara Gawryluk 
prezentuje swoją 

najnowszą książkę,  
2011 r.

Prezydent Ryszard Kaczorowski, 2006 r.

S
Barbara Gawryluk z wizytą 
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

Spotkania 
z niezwykłymi gośćmi
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Śladami polskich stolic – 
wycieczka do Polski

Na początku grudnia wzięłam udział razem 
z kolegami i koleżankami ze Szkoły Polskiej 

przy Ambasadzie RP w Budapeszcie w wyciecz-
ce „Śladami polskich stolic”. Najbardziej podo-
bały mi się podziemia Rynku w Krakowie i ho-
logram przedstawiający średniowieczny widok 
Rynku. Ten obraz zapadł mi w pamięć, bo można 
było przez niego przejść. Przywiozłam sobie pla-
kat z widokiem Krakowa. Na plakacie jest mały 
biało-czarny znaczek. Po przyłożeniu go do inter-
aktywnego ekranu można było obejrzeć niezwy-
kły trójwymiarowy obraz (3D), np. makietę Koś-
cioła Mariackiego, którą można było nawet po-
ruszać. Spacerowaliśmy ośnieżonymi Plantami, 
w scenerii jakby wyjętej z filmu „Narnia” ogląda-
nego w autokarze. Smok wawelski nie zionął og-
niem, bo paszczę miał pełną śniegu. Wawel zwie-
dzaliśmy długo, pani przewodniczka opowiadała 
o nim szczegółowo. Obejrzeliśmy też groby kró-
lewskie, Stefanowi Batoremu pokłoniłam się tak-
że w imieniu mojego taty, który pochodzi z Sied-

Krzysztof Falkowski i jego spektakl lalkowy „Szewczyk Dratewka”, 2010 r.

Joszko Broda, 2005 r.

Wycieczka do Krakowa, 2004 r.

Pieskowa Skała,  
2006 r.

NNasze projekty edukacyjne

Ojciec Leon Knabit, 2007 r.
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dziliśmy wiele muzeów, największe wrażenie zro-
biło na mnie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
W trakcie jego zwiedzania przeszliśmy kanałami, 
jak powstańcy. Można było zbierać kartki do ka-
lendarza Powstania i pożółkłe karty z opowieścia-
mi na temat najważniejszych wydarzeń, np. czym 
była „Godzina W”. Niesamowita wydała mi się 
wystawa, przedstawiająca to, co jedli powstańcy: 
np. zupę z kota lub z wątroby psa. Oglądaliśmy 
też stare drukarnie, na których wtedy drukowano 
polskie gazety. Jedna z nich jeszcze działa, mam 
na pamiątkę taką stronę z gazety. 

Przed wyjazdem wszyscy niepokoili się, że 
utkniemy w śniegu, ale autokar miał łańcuchy na 
kołach. Pani dyrektor Gimnazjum nr 2, gdzie jed-
liśmy śniadania, opowiadała, że cztery kilometry 
do domu przejechała w dwie godziny. Z Krako-
wa do Budapesztu wróciliśmy po północy – wyje-
chaliśmy koło czwartej, po obiedzie i zakupach na 
świątecznym targowisku na Rynku.

Ta wycieczka zorganizowana została dzięki 
Fundacji Rodzice Szkole Polskiej działającej przy 
SPK w Budapeszcie, której udało się zdobyć na nią 
środki z samego Senatu RP. W imieniu jej uczest-
ników chciałabym bardzo podziękować za wspar-
cie finansowe tego niezwykłego przedsięwzięcia.

 
Kinga Köllő, kl. VI, SPK Budapeszt

miogrodu. Zatrzymaliśmy się również przy kryp-
cie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony 
Marii. Pamiętam, jak w Warszawie całą rodziną 
poszliśmy przed Pałac Prezydencki, gdzie ogląda-
łam na telebimie ich pogrzeb. 

W Warszawie – obecnej stolicy Polski – zwie-
dzaliśmy Zamek Królewski, spacerowaliśmy po 
Łazienkach. Złotych rybek nie widziałam, pa-
wie marzły – bidule – przed Pałacem na Wo-
dzie, a właściwie na lodzie, bo wszystko zamarzło 
i wszędzie leżał śnieg. Z trzydziestego piętra Pała-
cu Kultury widać było światła, samochody i wie-
żowce, wszystko wirowało w padającym śniegu 
i zimnym wietrze. Pomimo niekorzystnej aury 
udało mi się zrobić kilka ciekawych zdjęć. Zwie-

Zielona Szkoła, Myślenice 2007 r.Kraków, 2007 r.

Wieliczka, 2004 r.

Spotkanie szkół polskich z krajów wyszehradzkich, Budapeszt 2008 r.

„Szukamy śladów polskości na Węgrzech”, Derenk 2012 r. „Szukamy śladów polskości na Węgrzech”, Eger 2012 r.
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Festiwal przyjaźni 
polsko-węgierskiej
14 marzec 2010

S zkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora 
Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapesz-

cie przy współpracy z Magyar Zeneművészeti 
Alapítvány zorganizowały w dniach 19 i 20 mar-
ca 2010 r. Polsko-Węgierski Festiwal Muzyki Po-
ważnej.

Fryderyk Chopin i Franciszek Erkel – dwie 
wybitne postaci świata muzycznego Polski i Wę-
gier, których jubileusz 200. urodzin obchodzili-
śmy w bieżącym roku, stały się tegorocznymi pa-
tronami festiwalu. W pierwszym dniu festiwalu 
o godz. 19.00 w sali Domu Polskiego usłyszeliśmy 
polskie i węgierskie utwory fortepianowe i pieś-
ni skomponowane na głos i fortepian. W progra-
mie oprócz dzieł F. Chopina i F. Erkela zapre-
zentowane zostały także utwory M. Karłowicza, 

NNa straży przyjaźni
polsko-węgierskiej

Z wizytą w szkole polskiej na Santorini, 2012 r. 

Spotkanie szkół polskich w Pradze, 2009 r.
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S. Moniuszki, S. Niewiadomskiego i W. Luto-
sławskiego. Wykonawcami byli młodzi węgier-
scy i polscy soliści – Viktória Avedikian, Szilvia 
Kókai, Krisztina Simon, Marianna Sipős, Csaba 
Szegedi (śpiew) i muzycy: Zsuzsa Csige (flet), An-
drás Tallián (altówka), Marcin Dominik Głuch, 
György Handl, Balázs Futó (fortepian). Współ-
gospodarzami wieczoru byli uczniowie Szkolne-
go Punktu Konsultacyjnego, którzy prezentowa-
li swoje autorskie tłumaczenia wykonywanych 
przez artystów utworów (M. Karaba, D. Kovács, 
P. Kovács).

W drugim dniu festiwalu w zabytkowych 
murach kaplicy z Ják o godz. 18.00 zaprezento-
wane zostały polskie i węgierskie kompozycje na 
orkiestrę kameralną w wykonaniu Zespołu Ka-
meralnego Presto i solistki Viktórii Avedikian.

Beata Mondovics

Marcin Dominik Głuch 

Przekazanie paczek dzieciom z Domu Dziecka w Budapeszcie.

NNasz szkolny wolontariat 
(współpraca z domami dziecka)

Akcja „Dzieci dzieciom”. Zbiórka prezentów dla podopiecznych Domu Dziecka w Rudnikach nad Sanem.

Koncert w kaplicy z Ják, Budapeszt 2010 r.
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w Krośnie. Zespół przedstawił spektakl pod 
tytułem „Kot w butach” wg Ewy Szelburg-Za-
rembiny. Oprawą muzyczną spektaklu zajął się 
zespół Kleksiki. 

W tegorocznej XXVII edycji Festiwalu, 
obok polskich najmłodszych miłośników te-
atru wzięły udział także zespoły polonijne z 
Czech, Litwy, Ukrainy i nasz z Węgier – łącz-
nie 13 grup teatralnych. 

„Puchar Uśmiechu” stanowi niezwykle 
cenną inicjatywę. Po pierwsze, jest okazją do 
spotkań, wymiany doświadczeń, wspólnych 

Nasi uczniowie przekazują paczki z prezentami dzieciom z miejscowego Domu Dziecka.

Nasi uczniowie na krośnieńskiej scenie

N
Budapeszteńskie smyki w Polsce

W dniach 22–24 października 2009 r. gru-
pa uczniów Szkolnego Punktu Konsulta-

cyjnego w Budapeszcie tworząca grupę teatralną 
Budapeszteńskie smyki w składzie: Agata Ada-
mus, Marta Adamus, Piotr Láng, Tamás Takács, 
Emil Celichowski, Regina Szarkowicz, Hanna 
Deák, Julia Deák pod opieką Krystyny Dobi re-
prezentowała SPK na XXVII Pucharze Uśmie-
chu – Festiwalu Teatrów Dziecięcych zorganizo-
wanych przez Regionalne Centrum Pogranicza 

Nasze osiągnięcia

44



twórczych poszukiwań i nawiązywania kon-
taktów pomiędzy teatrami ze środowisk polo-
nijnych i krajowych. Po drugie, festiwal, roz-
wijając formułę teatru ukierunkowanego na 
wyobraźnię, lansuje przedstawienia autorskie. 
Pozwala więc, zwłaszcza grupom z zagranicy, 
na zapoznanie się z najnowszymi tendencjami 
i przeobrażeniami w tej dziedzinie sztuki, na 
dyskusję i praktykę warsztatową. Równolegle z 
konkursem organizowane są bowiem warszta-
ty teatralne dla instruktorów i reżyserów.

Należy zaznaczyć, że festiwal stawia sobie 
za nadrzędny cel nie rywalizację konkursową 
i działania warszatowe instruktorów, lecz prze-
de wszystkim realizację idei integracji „dzieci 
– obecnie często zatopionych w wirtualnym 
świecie” wokół teatru. I ten cel przez organi-
zatorów został w pełni osiągnięty. Wszyscy 
uczestnicy konkursu z jednakowym zaanga-
żowaniem i zapałem uczestniczyli w pełnym 
przeglądzie teatralnym – nie opuszczając ani 
jednego przedstawienia! Oddawali się magii 
teatru żywiołowo reagując na nieoczekiwane 

zwroty akcji, sceniczne niespodzianki, barwne 
kostiumy i dekoracje, stworzone przez swoich 
kolegów z innych zespołów.

Organizatorzy zadbali także o innego rodzaju 
przyjemności i przygotowali dla festiwalowych 
gości szereg atrakcji i niespodzianek, które wy-
pełniały czas do późnych godzin wieczornych. 
Nasi uczniowie mieli więc możliwość zwiedzenia 
Krosna oraz zamku w Odrzykoniu, gdzie pozna-
li jego intrygującą i barwną historię. Doskonale 
bawili się także w trakcie koncertów w wykona-
niu wokalnych i tanecznych zespołów artystycz-
nych Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. 
Hitem Festiwalu była „uśmiechowa dyskoteka” 
z bogactwem świateł, znakomitym DJ-em, kon-
kursami i tanecznymi zabawami.

Nasz młody zespół Budapeszteńskie smyki 
opuszczał festiwal z bogatym bagażem nabytych 
doświadczeń, niezwykle zadowolony, i – co naj-
ważniejsze – z przekonaniem, iż warto kontynu-
ować tę „niezwykłą zabawę w teatr”.

 
Beata Mondovics

Konkurs „Życie i twórczość Sándora Petőfiego”, 
Muzeum Literatury w Budapeszcie.  
Beata Leńczuk, Anna Békey i Adam Beczkiewicz 
w trakcie rozwiązywania kolejnego zadania.

Konkurs historyczny „Polski Wrzesień”, gimnazjum 
im. S. Petőfiego w Budapeszcie. Nasi zwycięzcy 
(Daniel Fuhl, Olivér Bálogh i Viktor Pálfi)

Międzyszkolne konkursy, olimpiady, turnieje...

Agata Adamus w roli herolda

Konkurs historyczny „Stefan Batory i jego czasy”, gimnazjum im. S. Petőfiego w Budapeszcie. Nasi zwycięzcy (Tomasz Sztanka-
Tóth, Bartek Jankowski, Daniel Fuhl, Olivér Bálogh) wraz z grupą uczniów z polskiego gimnazjum z Sarnak, 2010 r.
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Konkurs Polonistyczny – etap regionalny, Budapeszt 2010 r.

Konkurs historyczny „Stefan Batory i jego czasy”,  
gimnazjum im. S. Petőfiego w Budapeszcie, 2010 r.

Marta Karaba – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Konstancin 2008 r.
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