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Zapraszamy
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Inicjatywa powołania nowego Towa
rzystwa PolskoWęgierskiego pojawiła
się w 1992 roku, kiedy grupa kilku osób po
chodzenia węgierskiego: Andrea Jaworska,
Mihaly Nagy, Miklos Karsay, wraz z sympa
tykami polskimi podjęła pierwsze kroki w tym
celu. I udało się. 7 listopada 1994 roku utwo
rzono Komitet Założycielski, opracowano sta
tut i przygotowano potrzebne dokumenty do
wystąpienia o rejestrację sądową, co nastąpi
ło 18 kwietnia 1995 roku. W skład Zarządu
weszli: Marian Gospodarek  prezes, Mihaly
Nagy  sekretarz i Tadeusz Rokicki  skarb
nik, członkami zostali: Andrea Jaworska, K.
Gajowiak, K. Skiba, M. Sulenta, Alina Waw
rzosek, Jarosław Grocholski, Eulalia Przybo
rowska oraz Anna WójcikMiroń. Towarzy
stwo liczyło wtedy ogółem 29 członków. Obec
nie do Zarządu wchodzą: Tadeusz Rokicki 
prezes, Marian Gospodarek  skarbnik, Ja
dwiga Bochniak i Anna Gospodarek  sekre
tarze, Krzysztof Adach i Eugeniusz Sadowski
 członkowie Komisji Rewizyjnej, a członkiem
Zarządu jest Anna WójcikMiroń. Obecnie
Towarzystwo liczy 17 stałych członków.

Zarząd od początku utrzymuje stały kon
takt z Ambasadą Węgierską i Instytutem Wę
gierskim w Warszawie (WIK), natomiast od
2004 roku nie otrzymuje żadnej dotacji od
władz miasta i województwa. Niemniej za
wsze gotowi jesteśmy, na zasadzie wolonta
riatu, pomagać władzom, jeśli chodzi o spra
wy tłumaczenia czy pomocy w czasie wizyty
węgierskich gości. Towarzystwo należy do Fe
deracji Stowarzyszeń PolskoWęgierskich,
utrzymuje stały kontakt z prezesem Federa
cji Janem Stolarskim, z Federacji dostaje
my m.in. miesięcznik „Polonia Węgierska".
Podstawą działalności Towarzystwa jest jed
nak od 1999 roku stały kontakt z młodzieżą
gimnazjalną i Liceum im. Stefana Batorego
w Lublinie, w którym co najmniej 10osobo
wa grupa pracuje pod naszym kierownictwem.

Od początku Lubelskie Towarzystwo Pol
skoWęgierskie mieści się w Domu Kultury
LSM przy ul. K. Wallenroda 4a i dzięki wiel

kiej życzliwości wcześniejszych i obecnej dy
rekcji mamy zapewnione tu lokum, za co od
wdzięczamy się naszymi okolicznościowymi
imprezami artystycznymi. Imprezy te, mimo
braku dotacji, realizujemy przez współpracę
z lubelskim Stowarzyszeniem Polskich Arty
stów Muzyków i Polskim Związkiem Chórów
i Orkiestr.

Dzięki wcześniejszemu wsparciu finan
sowemu władz Towarzystwo ma w swoim do
robku cały szereg znaczących imprez na ska
lę województwa. Bardzo piękne pierwsze im
prezy międzynarodowe to w 1996 i 1998 roku
spotkania chórów polskich i węgierskich w lu
belskim Trybunale Koronnym i Szkole Mu
zycznej im. Karola Lipińskiego. W 1996 roku
imprezę organizowała głównie Andrea Jawor
ska, wsparta honorowym patronatem amba
sadora Węgier i marszałka województwa.
W maju owego roku chóry węgierskie i lubel
skie dały świetny przegląd pieśni polskich
i węgierskich, a uroczysty bankiet dopełnił
reszty. Następne spotkanie, w 1998 roku, rów
nież w maju, stało na bardzo wysokim pozio
mie, jaki narzucił niejako najlepszy węgierski
Chór Kameralny z Pecs (Pecsi Kamarakorus).
Wprawdzie nie odbywały się już później spo
tkania w tej formie, niemniej Zarząd Towa
rzystwa stale współpracował przy wymianach
czy innych przyjazdach chórów węgierskich
do Lublina bądź województwa.

Istotny elementem pracy Towarzystwa
i głównym zadaniem jest kontakt i z młodzie
żą. Bez tego dalsza egzystencja nie ma racji
bytu, stąd też udało się Towarzystwu po licz
nych zabiegach nawiązać stały kontakt z Gim
nazjum i Liceum im. Stefana Batorego, zwa
nego Pallotyńskim. I od 1999 roku każdego
roku szkolnego odbywają się zajęcia z grupą
1012 osób raz w tygodniu, w czasie których
poznają one język węgierski, mieszkańców
Węgier i ich kraj w myśl motta z „Księgi przy
słów": „Przyjaciel zawsze okazuje miłość, w nie
doli rodzi się bratem".

Tadeusz Rokicki, Audycje Muzyczne i działalność LTPW
[w:] Bo piękno na to jest by zachwycało...

35 lat Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin 2010, s. 100101

ddllaa uucczzcczzeenniiaa

Spotkanie i koncert

Dnia Przyjaźni
PolskoWęgierskiej

LLuubbeellsskkiiee TToowwaarrzzyyssttwwoo PPoollsskkooWWęęggiieerrsskkiiee
Wydział Politologii UMCS



DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

Spotkanie i koncert odbędą się
w czwartek 26 marca 2015 r. o godz. 16.30

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy
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W programie:

 Uroczyste rozpoczęcie i słowo wstępne: Zsombor Zeóld,

attache ds. prasy i kultury w Ambasadzie Węgier w Warszawie

 Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Politologii UMCS

 Koncert Zespołu Kameralnego Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego,

muzyka polska i węgierska

 Degustacja wina węgierskiego

 Pokaz filmu „1956 Wolność i Miłość"

Spotkanie i koncert
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Z okazji Święta Narodowego Węgier upamiętniającego rewolu
cję 1848 roku oraz Dnia Przyjaźni PolskoWęgierskiej pragniemy
zaprosić Państwa na Dzień Kultury Węgierskiej w Lublinie. Organizatorami
wydarzenia są: Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Wydziału
Politologii UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo PolskoWęgierskie. Obchodom
partnerują: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Fundacja Twój Ruch,
Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich UMCS oraz Stowarzyszenie
Studenci dla Rzeczypospolitej. Ambasador Węgier w Warszawie Jego Ekscelencja
Dr Ivan Gyurcsik objął uroczystości swoim honorowym patronatem. Do
Lublina przybędzie delegacja Ambasady Węgier.

W ramach Dnia Kultury Węgierskiej
planujemy następujące punkty programu:

godz. 13:15
Aula im. Ignacego Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS,
Plac Litewski 3

 Uroczyste rozpoczęcie i słowo wstępne: prof. Waldemar Paruch,
kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS

 „Przyjaźń PolskoWęgierska", wystąpienie Zsombora Zeolda, attache
ds. prasy i kultury w Ambasadzie Węgier w Warszawie

 „PolskoWęgierska współpraca młodzieżowa"  film & słowo, mgr Eunika
Chojecka, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS

 Zespół Kameralny Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego, muzyka
polska i węgierska

 Otwarcie wystawy „Węgierska materia" artysty fotografa i grafika Andrasa
Nagya. Fotografiom towarzyszą komentarze pisarza Gabora Nemetha.
Wystawa jest wypożyczona z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

godz. 16:30
Lubelskie Towarzystwo PolskoWęgierskie,
Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a

 Uroczyste rozpoczęcie i słowo wstępne: Zsombor Zeóld,
attache ds. prasy i kultury w Ambasadzie Węgier w Warszawie

 Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Politologii UMCS
 Koncert Zespołu Kameralnego Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego,

muzyka polska i węgierska
 Degustacja wina węgierskiego

godz. 18:00
 Pokaz filmu „1956 Wolność i Miłość"

Wydział Politologii UMCS




