
Raport roczny 2022 

Fundacja Rodzice Szkole Polskiej/Węgry                                 1 

 

c 

  

 

1. Kim jesteśmy? 

▪ Fundację tworzy grupa wolontariuszy: aktywnych rodziców dzieci polonijnych, nauczycieli i animatorów, którzy 

realizują innowacyjne projekty dla rodzin z dziećmi oraz dla młodzieży pochodzenia polskiego  

▪ działamy na terenie Węgier od 2008 r. 

▪ jesteśmy organizacją pożytku publicznego (numer w rejestrze / nyilvántartási szám: 13-01-0003120) 

2. Co robimy? 

▪ inicjujemy i realizujemy projekty, których celem jest pielęgnowanie i promowanie języka polskiego i kultury wśród 

najmłodszej Polonii węgierskiej 

▪ realizujemy projekty dla blisko 150 polonijnych dzieci i młodzieży  

▪ współpracujemy ze Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, instytucjami polonijnymi i lokalnymi 

samorządami narodowości polskiej na Węgrzech 

3. Jak finansujemy działość? 

▪ Działamy na zasadzie projektowej – składamy wnioski w otwartych konkursach na projekty edukacyjne 

▪ Prosimy o odpis 1% 

▪ Ubiegamy się o dotacje celowe od instytucji oraz dotacje od osób indywidualnych 

Dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom za wsparcie naszych projektów na rzecz najmłodszej Polonii węgierskiej.  

 

4. Długofalowe projekty Fundacji 2022 

 

Projekt „Radosna szkoła” 
styczeń-lipiec 
 
Wygodne oraz estetyczne ławki i krzesła są marzeniem każdej nowoczesnej 
placówki edukacyjnej. Dzięki staraniom Fundacji komplet właśnie takich 
mebli trafił do kolejnej sali lekcyjnej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP. 
Współpraca z Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców zaowocowała także w 2022 r. 
remontem szkolnego patio. Wszystko po to, by nauka polskiego była 
przyjemna i by dzieci radośnie biegły do polskiej szkoły. 
 
Sponsorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Fundacja Rodzice Szkole Polskiej, Rada Rodziców, Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy 
za Granicą 2022 

Fundacja Rodzice Szkole Polskiej  
Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány 
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” 
maj-grudzień 
 
Od maja 2022 r. grupa 4-6 latków uczestniczy w autorskich zajęciach 
przedszkolnych pod nazwą „Mali Odkrywcy”. Nauka przez zabawę, 
nabywanie nowych umiejętności motorycznych i społecznych, zajęcia 
sensoryczne, ruchowe i muzyczne. Zajęcia prowadzone są po polsku przez 
nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Przygotowują dzieci do 
podjęcia w przyszłości formalnej nauki język a polskiego. 
 
Sponsor: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 

 

Wyprawki dla Pierwszaka 
wrzesień 
 
Fundacja zainicjowała w Szkole Polskiej przy Ambasadzie akcję „Wyprawka 
dla Pierwszaka” i pozyskała sponsorów kilkunastu wyprawek wśród 
lokalnych samorządów. Zestawy pomocy szkolnych przekazane dzieciom 
pierwszego dnia szkoły mają wspierać rodziców i zachęcać dzieci do nauki 
języka polskiego.  
 
Sponsorzy: Samorządy Narodowości Polskiej IV, XI, XIII, XVII i XVIII Dzielnic 
Budapesztu 

 

 

Wirtualna galeria „Żywe obrazy” 
maj-listopad  
 
Sukces projektu z 2021 r. pt. „Żywe obrazy, czyli igraszki z malarstwem 
polskim” z udziałem polonijnych rodzin zachęcił nas do popularyzacji na 
Węgrzech polskiego malarstwa i jego współczesnej interepretacji. 
Stworzyliśmy wirtualną galerię obrazów w jęz. polskim i węgierskim. 
Zaproszenie do odwiedzenia wystawy otrzymało blisko 3.000 szkół 
węgierskich. Wystawę można zwiedzać pod adresem: 
https://www.kidsrecommend.org 
 
Sponsorzy: Ambasada RP w Budapeszcie, Fundacja Rodzice Szkole Polskiej 

 

Nowe książki dla biblioteki 
styczeń-grudzień 
 
Ponad 350 nowości dla dzieci i dorosłych trafiło do biblioteki Szkoły Polskiej 
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie dzięki projektowi Fundacji pt. „Nowe 
książki”. Wśród zakupionych książek są komiksy, fantastyka, biografie, 
najnowsze powieści polskich i zagranicznych autorów oraz pięknie wydana 
literatura dla najmłodszych. Cieszymy się, że czytelnicy biblioteki mogą na 
bieżąco je poznawać. 
 
Sponsor: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

Zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku 1-7 lat 
styczeń-czerwiec 2022 r. 
 
Blisko piećdziesięcioro maluchów w wieku od 1.5 roku do 7 lat uczestniczyło 
w autorskich zajęciach sensorycznych, organizowanych przez Fundację w 
Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie w latach 2020-2022. 
Zajęcia z wykorzystaniem materiałów ekologicznych, mas plastycznych, farb, 
produktów spożywczych i specjalistycznych pomocy sensorycznych cieszyły 
się dużym powodzeniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego 
dwuletniego projektu za aktywny udział! I zapraszamy do przedszkola „Mali 
Odkrywcy”, które ma w swojej ofercie także zajęcia sensoryczne. 
 
Sponsorzy materiałów sensorycznych: XXII I II Dzielnica Budapesztu 
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Sport łączy Polonię – integracyjne zajęcia sportowe 
marzec-grudzień 
 
Czy sport łączy? Według nas tak! Dlatego właśnie zorganizowaliśmy dla 
Polonii w 2022 r. aż jedenaście imprez sportowych. Chętni mogli 
popracować nad kondycją i uczyć się techniki gry w piłkę nożną pod okiem 
utytułowanego piłkarza, uczyć się jazdy na nartach na sztucznym stoku, 
jeździć z nami na łyżwach, a także spróbować energetycznej zumby i 
relaksującej jogi. Sport w polskim gronie dawał także okazję do nawiązania 
nowych, polonijnych znajomości.  
 
Sponsor: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 

 

Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 6-12 lat 
styczeń-grudzień 
 

Jak co roku ufundowaliśmy nagrody dla uczestników zajęć czytelniczych 
organizowanych w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie. Przez 
cały rok szkolny młodsi uczniowie poznawali wybrane książki polskich 
autorów i rozwiązywali związane z nimi zadania. Młodzież uczestniczyła 
w quizach wiedzy o jęz. polskim, w których wygrać można było drobne 
upominki. Wszystko po to, by nauka polskiego była jeszcze przyjemniejsza.  
 
Współpraca: Biblioteka Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie 

 

Konkurs „Pożeracze książek” 
wrzesień-grudzień  
 
W ramach promocji czytelnictwa zorganizowaliśmy pierwszy duży konkurs 
dla dzieci, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w 
Budapeszcie. Czytelnicy recenzowali w Paszportach Czytelnika nowości 
biblioteczne i brali udział w losowaniu bonów na upominki rzeczowe i 
książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i, o ile wiemy, 
czytelnicy liczą na jego kontynuację w 2023 r. Na pewno się postaramy. 
 
Sponsorzy: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Samorząd Narodowości Polskiej 
II. Dzielnicy Budapesztu, Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova 

 

 

Spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim 
październik  
 
Od kilku lat regularnie zapraszamy do Budapesztu znanych w Polsce 
autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. W tym roku spotkania z 
młodymi czytelnikami prowadził Łukasz Wierzbicki – dziennikarz i 
podróżnik, autor bestsellerowych książek m.in. Dziadka Niedźwiadka. 
Wojenna historia niedźwiedzia towarzyszącego Armii gen. Andersa 
poruszyła uczestników spotkań z pisarzem. Z pewnością też zachęciła do 
przeczytania innych książek tego autora, które są w zbiorach bilioteki. 
 
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy 
za Granicą 2022 
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Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 
 
Tradycyjnie w listopadzie realizowaliśmy na rzecz Polonii projekty 
poświęcone Święta Niepodległości Polski. Dzięki nim polonijne dzieci i 
młodzież aktywnie włączyły się w obchody tego najważniejszego polskiego 
święta narodowego. Wspólne śpiewanie pieśni, niepodległościowy 
capstrzyk, dzień mody biało-czerwonej, przygotowanie kotylionów, 
plecenie wianków oraz ozdabianie miniaturowych polskich domów przez 
najmłodszych - to tylko niektóre aktywności, które były możliwe dzięki 
projektom niepodległościowym.  
 
Sponsorzy: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Fundacja Wolność i Demokracja 
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy 
za Granicą 2022 
 

 

 Warsztaty bożonarodzeniowe 
 
Ponad 100 szopek i krajobrazów zimowych powstało w ramach warsztatów 
przedświątecznych, zorganizowanych przez Fundację w przedszkolu Mali 
Odkrywcy oraz Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP. Dzieci szykowały 
ozdoby choinkowe i własnoręcznie dekorowały torby na prezenty. Projekt 
miał na celu zapoznanie najmłodszej Polonii z polskimi tradycjami 
związanymi z Bożym Narodzeniem. 
 
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy 
za Granicą 2022. 

  

  
5. Pozostałe wydarzenia i warsztaty   

Styczeń 

 

Wernisaż wystawy „Żywe obrazy, czyli igraszki z malarstwem polskim” 
miał miejsce w styczniu w Instytucie Polskim. Prezentowane na wystawie fotografie powstały w ramach projektu 
zrealizowanego w 2021 r. pod tym samym tytułem. Prezentowały współczesne intrepretacje 33 wybitnych dzieł 
polskiego malarstwa, głównie przełomu XIX i XX w. Modelami byli uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły 
Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających i 
zyskała pozytywny oddźwięk w węgierskich mediach.  

luty 
Szkolenie dla rodziców z pierwszej pomocy 
zorganizowaliśmy w lutym dla rodziców i nauczycieli polonijnych we współpracy z Samorządem Polskim w Vecses i 
Samorządem XXII Dzielnicy Budapesztu 

Bal karnawałowy 
Sfinansowaliśmy zakup upominków i słodkości na imprezę karnawałową z udziałem wróżek, piratów, smoków i 
innych bajkowych postaci, w które przebrane były dzieci i dorośli. 

marzec 
Szkolenie dla rodziców pt. Spacer po linie, czyli jak być z nastolatkiem 
Z inicjatywy Fundacji rodzice nastolatków mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez socjoterapeutę i 
psychologa, specjalizującego się w problematyce dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały zorganizowane we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Polonia Nova. 

Warsztaty wielkanocne 
Jak co roku zorganizowaliśmy przed Świętem Wielkiej Nocy warsztaty, w których rodzice wraz z dziećmi mogli 
przygotować wspólnie unikalne palmy wielkanocne. 

kwiecień 
Wystawa „Żywe obrazy, czyli igraszki z malarstwem polskim” 
gościła w siedzibie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie w kwietniu i maju. W wernisażu w 
Instytucie udział wzięli radni Samorządu Ogólnokrajowego. 

Rodzinny piknik i sadzenie „polskiego” lasu 
zorganizowaliśmy po raz kolejny w kwietniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonia Nova i Samorządem II. 
Dzielnicy Budapesztu. W plenerowej imprezie uczestniczyło ponad 100 osób. 
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maj 
Happening z okazji Konstytucji 3 maja 
Zorganizowaliśmy 3 maja wraz ze Stowarzyszeniem Polonia Nova przy udziale młodzieżowej orkiestry dętej w 
centrum II Dzielnicy Budapesztu. W happeningu wzięły udział wszystkie pokolenia Polonii oraz zainteresowani tym 
wydarzeniem Węgrzy. Relację z wydarzenia wyemitowano w TVP Polonia. 

Warsztaty plastyczne dla uczestników Dni Europy 
8 maja z okazji Dni Europy w Budapeszcie zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Polskim stoisko polskie, 
na którym poprowadziliśmy warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży. 

czerwiec 
Dzień Dziecka 
W tym roku ponownie współpracowaliśmy z kilkoma najaktywniejszymi samorządami narodowości polskiej przy 
organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka. Impreza plenerowa odbyła się w XVIII Dzielnicy Budapesztu i zgromadziła 
ponad 200 uczestników. 

lipiec-
sierpień 

Wystawa „Żywe obrazy”, Budafok 
Od połowy czerwca aż do połowy wakacji można było oglądać wystawę „Żywe obrazy, czyli igraszki z malarstwem 
polskim” w Domu Kultury w Budafoku. Organizatorem wystawy był Samorząd Polski XXII Dzielnicy Budapesztu. 

wrzesień 
Nasze przewodniki na Międzynarodowych Targach Książki w Budapeszcie 
Opublikowane przez Fundację przewodniki „Węgry oczami dziecka” i „Lengyelorszag Gyerekszemmel” 
prezentowane były węgierskiej publiczności na stoisku Instytutu Polskiego podczas Międzynarodowych Targów 
Książki w Budapeszcie. Targom towarzyszyły warsztaty plastyczne o polskich legendach. Uczestnicy warsztatów 
mogli wygrać nasze przewodniki w quizie wiedzy o Polsce. 

październik 
Spektakl teatru lalkowego pt. „O Piecuchu najwspanialszym na świecie” 
Na zaproszenie Fundacji do Budapesztu przyjechał Teatr Barnaby z Gdańska, który specjalnie dla dzieci z 
przedszkola „Mali Odkrywcy” wystawił przedstawienie o Piecuchu.  
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 realizowaliśmy we 
współpracy z Samorządem Polskim XXII Dzielnicy Budapesztu. 

Spekakl 2  „Baśń o rycerzu bez konia” 
We współpracy z Samorządem XXII Dzielnicy Budapesztu zaprosiliśmy polonijną publiczność do udziału w 
spektaklu lalkowym z repertuaru Teatru Barnaby pt. Baśń o rycerzu bez konia. Aplauzom i radości publiczności, 
także tej dorosłej, nie było końca. Honorowym patronem naszego projektu teatralnego była Pani Ambasadorowa 
Izabela Kęciek. 
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 realizowaliśmy we 
współpracy z Samorządem Polskim XXII Dzielnicy Budapesztu. 

Konferencja prasowa pt. Wirtualna galeria „Żywe obrazy” – jak wspierać edukację i kulturę za pomocą nowych 
technologii”, odbyła się 11.10. z udziałem honorowych patronów Ambasadora Sebastiana Kęcieka i Dyrektor 
Instytutu Polskiego, Joanny Urbańskiej w ramach projektu „Żywe obrazy”. Na konferencji zaprezentowana została 
stworzona przez Fundację wirtualna galeria, prezentująca interpretacje 33 wybitnych dzieł malarstwa polskiego. 
Modelami współczesnych interpretacji tych obrazów byli uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Polskiej przy 
Ambasadzie RP w Budapeszcie. 

Wernisaż „Żywe obrazy”, Keszthely 
15 października miało miejsce otwarcie wystawy „Żywych obrazów” w Keszthely nad Balatonem. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. ambasador RP Sebasitan Kęciek i burmistrz miasta Jenő Manninger oraz konsul honorowy Cséba 
Géza, dzięki któremu nasza wystawa gościła w Keszthely. 

listopad 
Warsztaty domkowe 
Zorganizowane zostały w dn. 19.11. dla dzieci, rodziców i dziadków z okazji Święta Niepodległości Polski. 
Międzypokoleniowe zespoły rodzinne dekorowały kartonowe domy w rozmiarze XL. Z powstałych w różnych 
stylach domów stworzyliśmy miniaturowe polskie miasteczko. Impreza organizowana była we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Polonia Nova. 
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 

grudzień 
Mikołajki 
Z radością włączyliśmy się do organizacji imprezy mikołajkowej w dn. 3 grudnia. Oprócz warsztatów ozdób 
choinkowych i przedstawienia świątecznego, dzieci mogły skorzystać z nauki jazdy na nartach na sztucznym stoku. 
Śniegu co prawda jeszcze nie było, ale dzięki zorganizowanym przez nas nartom atmosfera była iście zimowa. 
Współpraca: Samorząd Stołeczny, Stowarzyszenie BEM, Samorządy V, XI, XVII i XVIII Dzielnicy Budapesztu 

 
Nasze konto bankowe: Nazwa: Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány 
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
Numer: 10918001-00000021-78340001 
 

IBAN: HU57 1091 8001 0000 0021 7834 0001 
SWIFT: BACXHUHB 
Numer podatkowy (adószám): 18723854-1-41 
 

Kontakt z nami: Fundacja Rodzice Szkole Polskiej, tel. (w jęz. polskim/angielskim) Binienda-Górzyńska Joanna: + 36 303 305 80 89 
e-mail: lengyelalapitvany@gmail.com, 1022 Budapest, Bimbó út 87/B 1. em. 1. a.       
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


