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Czytelnik trzyma w ręku polskie wydanie książki, stanowiącej na Węgrzech kontynuację 
zainicjowanej w 2015 roku serii Węgierskie pamiątki… Jej pierwszy tom, Węgierskie 
pamiątki w Czechach, Centrum Wiedzy im. Józsefa Antalla (Antall József Tudásközpont) 
wydało z okazji czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Pierwotne wydanie 
niniejszego tytułu ukazało się w 2017 roku, kiedy to Węgry po raz piąty przewodziły 
pracom krajów Grupy V4, a w Polsce obchodzono Rok Kultury Węgierskiej 2016/2017.

Książka nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie merytoryczne wsparcie pana 
Ákosa Engelmayera, byłego ambasadora Węgier w Warszawie, któremu należą się 
szczególne podziękowania. Nie możemy też zapomnieć o autorach niniejszego tomu, 
historykach Istvánie Kovácsu i Miklósu Mitrovitsu, którzy od lat niestrudzenie badają 
i popularyzują dzieje relacji polsko-węgierskich. Jesteśmy świadomi, że zebrany oraz 
opracowany przez nich materiał nie jest zamknięty i ostateczny. Świadectwa histo-
rycznych i kulturowych kontaktów między naszymi narodami są niezliczone i wciąż 
powstają nowe – czy to w formie pomników i tablic pamiątkowych, czy też nazw ulic 
i placów. Dlatego jako wydawcy wiemy, że proces ich katalogowania i opisywania nie 
jest i może nigdy nie będzie w pełni ukończony.

Wspólnie z autorami pragniemy też wyrazić podziękowanie panom Jánosowi 
Tischlerowi i Gáspárowi Keresztesowi z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, 
którzy nie tylko okazali nieocenioną pomoc w wydaniu tej książki, ale od 2011 roku 
osobiście wspierają obecność węgierskiej kultury w Polsce, przyczyniając się do 
upamiętnienia wielu ważnych postaci i wydarzeń z naszej wspólnej historii.

Posiadamy także dług wdzięczności wobec pani Adrienne Körmendy, konsul gene-
ralnej Węgier w Krakowie, pana Tamása Melke, attaché wojskowego przy Ambasadzie 
Węgier w Warszawie, pana Andrzeja Małyszko, opiekuna węgierskich pamiątek na 
Warmii, oraz panów Stanisława Machały i Zbigniewa Ungeheuera.

Oddzielne podziękowania kierujemy do następujących osób i instytucji: pani Marii 
Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn i pana Marcina Kowalczyka z Orawskiego Parku Etno-
graficznego w Zubrzycy Górnej, pani Barbary Piotrowskiej z Muzeum Diecezjalnego 
w Płocku, pani Lucyny Borczuch z kościoła świętego Jana Chrzciciela w Orawce, pani 
Barbary Bułdys i pana Andrzeja Szpunara z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pana 
Łukasza Stachowskiego z Muzeum Rzemiosła w Krośnie, pani Beaty Kruk z Zamku 
Królewskiego w Warszawie oraz do Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie.

Wreszcie pragniemy podziękować osobom, które bezpośrednio przyczyniły się 
do powstania publikacji w jej aktualnym kształcie: Danielowi Warmuzowi za przekład, 
uzupełnienie i opracowanie tekstu, Csabie Gedaiemu i Tiborowi Tóthowi za wykonanie 
bogatego materiału fotograficznego, Irenie Szewczyk i Péterowi Kertészowi za użyczenie 
swoich zdjęć oraz Dánielowi Danzigerowi za opracowanie graficzne książki. 

PODZIĘKOWANIA OD WYDAWCY
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WĘGIER NIE MA PRAWA CZUĆ SIĘ OBCO W POLSCE

„Nie można czuć się obcym w Warszawie” – pisał János Pilinszky, jeden z najwy-
bitniejszych poetów węgierskich XX wieku w swoim eseju zatytułowanym Pocz-
tówka z Warszawy, opublikowanym w 1965 roku w katolickim tygodniku „Új Ember" 
(Nowy Człowiek). Węgier w Polsce nie ma prawa czuć się obco – dowodem na to 
jest niniejszy tom wypełniający ważną lukę i pokazujący ponad dwieście tablic 
pamiątkowych, pomników i miejsc pamięci związanych z Węgrami w Polsce. 

Dwa lata temu w opracowaniu Centrum Wiedzy im. Józsefa Antalla ukazał się 
przewodnik kulturalny pod tytułem Węgierskie pamiątki w Polsce, który, w poro-
zumieniu z Wydawcą oraz Autorami, miałam okazję polecić uwadze zainteresowa-
nych. Tom ten prezentuje wspólne momenty z dziejów kultury i historii tysiącletnich 
powiązań polsko-węgierskich. Biorąc go do ręki, polscy czytelnicy mogą się 
przekonać, jak ściśle ich ojczyzna jest związana z historią Węgier. I to nie tylko na 
południu Polski, najbardziej związanym ze wspólnymi historycznymi postaciami 
i miejscami, ale na terenie całego kraju. Wystarczy wspomnieć o upamiętniają-
cym rewolucję węgierską 1956 roku pomniku Węgierskiego chłopca, stojącym 
w Szczecinie. Wspomnieć można też miasto Bydgoszcz, leżące w województwie 
kujawsko-pomorskim. W mieście tym w XVIII wieku Flórián Ferenc Csáki plano-
wał ożywienie handlu, budując kanały łączące rzeki płynące blisko siebie. Jego 
pamięć zachowuje ulica nazwana jego imieniem, ale z jego osobą łączy się także 
pomnik Flisaka, postawiony przez Ambasadę Węgier w grudniu 2017 z okazji 
uroczystego zakończenia Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Polska edycja prze-
wodnika kulturalnego została poszerzona w porównaniu z wydaniem węgierskim, 
gdyż cały czas zwiększa się liczba miejsc związanych z pamiątkami węgierskimi 
w Polsce. Fakt ten jest również dowodem na to, że przyjaźń polsko-węgierska to 
nie komunał i nie przeszłość. 

János Pilinszky tak wypowiadał się o polskiej stolicy, odbudowanej po II wojnie 
światowej: „Nowa Warszawa jest jedyna w swoim rodzaju na całym świecie – to 
miasto zrodzone z miłości.” Czytelniku, trzymasz w ręku wyjątkowe opisy histo-
ryczne, ilustrowany pisemny dowód naszej więzi. Serdecznie zapraszam do lektury!

Warszawa, 23 lipca 2019

SŁOWO WSTĘPNE

Zsuzsanna Orsolya Kovács
Ambasador
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Pamiętam, kiedy podczas pierwszego pobytu stypendialnego w Budapeszcie po-
zytywnie zaskoczyła mnie nazwa ulicy w sąsiedztwie Déli pályaudvar, czyli Dworca 
Południowego w Budzie: Kosciuszkó Tádé utca. Zdumienie było spowodowane nieco-
dziennym zapisem imienia i nazwiska Polaka, którego przecież dobrze znałem z lekcji 
rodzimej historii, a także samym faktem, że patronuje on adresowi w kraju, z którym nie 
łączyło go tyle, co choćby ze znacznie bardziej oddalonymi Stanami Zjednoczonymi... 
Od tamtej pory doskonale rozumiem moich znajomych Węgrów, którzy z entuzjazmem 
oglądają i fotografują w Krakowie tablicę pamiątkową poety Bálinta Balassiego, a poka-
zuję ją zawsze, ilekroć oprowadzam ich po moim rodzinnym mieście. A wyjątkowy dla 
nich obiekt ja z kolei uważam za coś całkiem powszedniego, widywałem go bowiem 
za każdym razem, gdy mijając Pałac pod Baranami przy Rynku Głównym zmierzałem 
na ulicę Gołębią na wykłady z polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przystępując do pracy nad przekładem niniejszej książki i wiedząc, że moim naj-
ważniejszym zadaniem jest rzetelne oddanie informacji faktograficznych, sądziłem, 
że będzie to całkiem rutynowe zajęcie, przy okazji którego poszerzę własną wiedzę 
o historii Węgier i jej związkach z Polską. Nie spodziewałem się jednak, że zadanie 
przyniesie mi tak wiele satysfakcji i nieoczekiwanych odkryć. Na przykład, tłumacząc 
fragmenty poświęcone Sądecczyźnie, przypomniałem sobie o mojej szkolnej wy-
cieczce z czasów szkoły podstawowej, kiedy zwiedzaliśmy Stary i Nowy Sącz, Piw-
niczną, Muszynę. O ile związek tych miast z życiorysem świętej Kingi nie był niczym 
niespodziewanych, to z jakim zaskoczeniem przyjąłem, że schronisko, w którym 
wówczas nocowałem, było niegdyś bazą harcerzy węgierskich, którzy w 1935 roku 
przyjechali do Polski z Pálem Telekim, premierem Węgier, który cztery lata później tak 
wiele uczynił dla sprawy polskiej w pierwszych miesiącach II wojny światowej. W ten 
sposób przekonałem się, że książka Istvána Kovácsa i Miklósa Mitrovitsa z chwilą, 
gdy sięga po nią polski czytelnik, uzyskuje jeszcze jedną wartość – pozwala zgłębić 
nie tylko polski aspekt dziejów i kultury Węgier, ale także dogłębniej poznać historię 
miast i regionów, które my Polacy – wydawać by się mogło – znamy wystarczająco 
dobrze z lekcji rodzimej historii i geografii.

Przy tej okazji za konieczne uważam wyjaśnienie, że polskie wydanie książki różni 
się od oryginału. Wynika to po pierwsze z faktu, że od czasu publikacji na Węgrzech 
w Polsce odsłonięto kolejne węgierskie tablice pamiątkowe i pomniki. Ponadto natra-
fiłem na kilka obiektów i wątków, które uznałem za interesujące na tyle, by włączyć je 
do książki. Dziękuję przy tym Autorom i Wydawcy za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. 
Druga różnica wynika z tego, że wiele rozdziałów oryginalnego wydania Węgierskich 
pamiątek w Polsce uzupełniłem o dodatkowe fakty i komentarze, które w mojej oce-
nie pomogą czytelnikom, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z węgierską 
historią i kulturą.

 
Daniel Warmuz

OD TŁUMACZA

Kraków, 15 maja 2019
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„Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby. Każdy z nich 
wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, 
szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, splatały się 
i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego 
jest drugiego warunkiem życia i zdrowia”

To prawdziwy ewenement w historii powszechnej, by dwa narody, których nie 
łączy pokrewieństwo ani genetyczne, ani językowe, mogły pielęgnować wspólną, 
ponad tysiącletnią przyjaźń. Co więcej, relacje łączące Polaków i Węgrów dowodzą, 
że jest to zasługa nie tylko tradycji, ale również żywego dziś zjawiska. Przyjaźń 
polsko-węgierska należy jednak nie tylko do przeszłości i jest doświadczeniem 
teraźniejszości – to również fundament przyszłości.

Do jakich czasów sięga i czym żywi się ta przyjaźń? Spośród licznych wyda-
rzeń i faktów budujących skomplikowane, częstokrotnie ściśle powiązane dzieje 
naszych narodów warto wyróżnić dwa czynniki. Pierwszym są polityczne i rodzinne 
konotacje średniowiecznych władców Polski i Węgier oraz owoce ich kulturalnej 
i gospodarczej współpracy. Drugim jest dziedzictwo dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych ruchów narodowych i narodowowyzwoleńczych, które w przypadku Po-
laków i Węgrów doprowadziło do ukształtowania tak silnej świadomości wspólnego 
losu, że do dziś jesteśmy świadkami jego politycznych i kulturalnych następstw.

Polskie i węgierskie rody dynastyczne już od czasów rodzącej się państwowości 
budowały między sobą trwałe kontakty dyplomatyczne, najwyraźniej realizowane 
poprzez związki pokrewieństwa i powinowactwa swych przedstawicieli. W tworze-
niu tych relacji szczególną rolę odegrał także kościół katolicki. Wystarczy wymienić 
tu świętych Wojciecha, Emeryka, Kingę, błogosławioną Jolentę, czy syna polskiej 
matki, a naszego króla, świętego Władysława. Do panteonu najważniejszych po-
staci, utożsamiających średniowieczne kontakty między Polską a Węgrami, należą 
też Ludwik Węgierski i jego córka, święta Jadwiga. Z ich działalnością wiąże się 
sprowadzenie do Polski paulinów (jedynego zakonu założonego na Węgrzech), 
ufundowanie dla ich zgromadzenia klasztoru na Jasnej Górze oraz wzbogacenie 
go o najważniejszy dla Polaków obiekt sztuki sakralnej – portret Czarnej Madonny. 
Ślady średniowiecznych kontaktów naszych narodów widoczne są w całej Polsce 
do dziś, a ich znaczenie na trwałe wpisało się w dziedzictwo kulturowe obydwu 
krajów.

Tradycja ruchów niepodległościowych z XIX i XX wieku niesie z kolei istotne, 
również współcześnie aktualne przesłanie. Po tym, jak od 1772 roku Polska była 
stopniowo pozbawiana swego terytorium na rzecz Austrii, Rosji i Prus, aż wreszcie 

POLAK, WĘGIER – DWA BRATANKI,
I DO SZABLI, I DO SZKLANKI
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w 1795 roku zniknęła z mapy Europy, w poszczególnych zaborach – przede 
wszystkim zaś w rosyjskim – dochodziło do kolejnych prób odzyskania niepodle-
głości w walce zbrojnej. W powstaniu listopadowym, a szczególnie styczniowym, 
po stronie Polaków wzięły udział również setki węgierskich ochotników. Wielu z nich 
solidarność z bratnim narodem przypłaciło śmiercią lub zesłaniem na Syberię. Lecz 
przykład bezinteresownego poświęcenia nie był jednostronny. W 1848 i 1849 roku 
tysiące polskich legionistów i honwedów walczyło wspólnie pod dowództwem 
Józefa Wysockiego i Józefa Bema. Ich celem była obrona węgierskiej konstytucji 
wywalczonej wiosną 1848 roku i niepodległości uzyskanej po detronizacji dynastii 
Habsburgów 14 kwietnia 1849 roku.

Tradycja niesienia dobrowolnej pomocy odżyła w wieku XX. W 1920 roku Węgrzy 
ponownie stanęli po stronie Polaków, tym razem w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Osiemdziesiąt wagonów z bronią i amunicją, która nie bez przeszkód dotarła 
z Budapesztu nad Wisłę, przyczyniła się do zwycięstwa armii Józefa Piłsudskiego. 
Polacy rozbili pod Warszawą armię bolszewicką i obronili odzyskaną zaledwie dwa 
lata wcześniej niepodległość. Z kolei w 1939 roku, po niemieckiej i sowieckiej agresji 
na Polskę, blisko 100 tysięcy polskich cywilów i wojskowych zostało przyjętych 
na Węgrzech, skąd dziesiątki tysięcy udały się na Zachód kontynuować walkę 
po stronie aliantów. W 1956 roku Polacy znów byli narodem, który w tygodniach 
trwającej rewolucji udzielił Węgrom największego wsparcia duchowego i material-
nego. Nie jest zatem przypadkowe, że w latach 80. grupy polskich i węgierskich 
opozycjonistów politycznych nawiązały ze sobą ścisłe kontakty.

Pokłosiem wspólnych walk o niepodległość są dwa cytaty użyte jako motto 
wstępu do niniejszej książki. Znane powiedzenie zaczynające się od słów „Po-
lak, Węgier – dwa bratanki” zrodziło się w kręgach polskich uchodźców, którzy 
po upadku konfederacji barskiej i próbie organizacji antyrosyjskiego powstania 
znaleźli schronienie na węgierskim wówczas Spiszu i w Preszowie. Drugą z kolei 
sentencję w 1849 roku przelał na papier Stanisław Worcell, polski pisarz i polityk 
emigracyjny, zwolennik Lajosa Kossutha. 

Z uwagi na unikatowy charakter relacji łączących dwa kraje, a także celem 
pogłębienia historycznej świadomości ich istnienia wśród polskiego i węgierskiego 
społeczeństwa, polski Sejm i węgierskie Zgromadzenie Narodowe zdecydowały 
w 2007 roku o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. To 
właśnie tego dnia, prezydent Polski Lech Kaczyński i prezydent Węgier László 
Sólyom odsłonili w 2006 roku w Győr pomnik przyjaźni, którego kopia kilka lat 
później stała się ozdobą Jarosławia. Od tamtego czasu co roku w innym mieście 
Polski i Węgier są obchodzone wspólne uroczystości, którym patronują głowy 
obydwu państw.

Celem niniejszej książki jest próba zebrania i opisania możliwie wszystkich 
pamiątek związanych z Węgrami w Polsce oraz przypomnienie o działalności 
Polaków zasłużonych w obustronnych relacjach. Ich dogłębnemu poznaniu służą 
historyczne i kulturalne opracowania, opisy faktograficzne, a także przytoczone 
legendy, podania i anegdoty. Pośród niemal trzystu pamiątek na przygotowa-
nej przez nas liście figurują kościoły, kaplice, obrazy, rzeźby, pomniki, tablice 
pamiątkowe, eksponaty muzealne, zamki, kamienice, cmentarze, pojedyncze 
mogiły, przydrożne kaplice, krzyże… Wszystkie one dowodzą wielowiekowej róż-
norodności i autentyczności polsko-węgierskich kontaktów, a także – co warto 
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podkreślić – skutecznej działalności dyplomacji kulturalnej polskich i węgierskich 
władz różnego szczebla.

W 2016 roku obchodziliśmy 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca i Węgierskiego 
Października. W tym samym czasie w Warszawie zainaugurowano Rok Kultury 
Węgierskiej 2016/2017. W ramach jego obchodów Polska wzbogaciła się o nowe 
węgierskie pamiątki i obiekty, przypominające o ważnych dla naszych narodów 
wydarzeniach i postaciach. Pracując nad niniejszą książką, staraliśmy się nie 
pominąć żadnych.

Mamy nadzieję, że po naszą książkę sięgną nie tylko osoby zainteresowane 
historią polsko-węgierskich kontaktów, ale także turyści, którzy pragną zwiedzić 
różne zakątki Polski.

Budapeszt, 31 sierpnia 2017 Miklós Mitrovits
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Początki polsko-węgierskich kontaktów politycznych i kulturalnych sięgają IX–X 
stulecia. Z prac wykopaliskowych i tekstów naukowych wybitnego krakow skiego 
profesora archeologii Michała Parczewskiego i jego przemyskiego współpracownika 
Andrzeja Koperskiego, a także z badań znawczyni wczesnego średniowiecza Elżbiety 
Dąbrowskiej wiemy, że na terenach ziemi przemyskiej, halickiej i włodzimierskiej – 
prawdopodobnie w czasie przybycia Węgrów do Kotliny Panońskiej i tak zwanego 
zajęcia ojczyzny – utworzono osadę madziarskich wojów, którzy gospodarowali 
na tych terenach do połowy X wieku, a ich głównym zadaniem była obrona przełę-
czy karpackich. W tym samym rejonie oraz na zachód i północny zachód od niego 
żyli Lędzianie. Pamiątką po tamtym sąsiedztwie jest węgierskie słowo oznaczające 
Polaka – lengyel. Nazwa ta pojawiła się we współczesnej pisowni już w jedenasto-
wiecznych dokumentach sporządzonych na Węgrzech.

Polacy i Węgrzy organizowali swoje państwa niemal w tym samym czasie, 
w drugiej połowie X wieku. Elity polityczne obu narodów wybrały chrześcijaństwo 
w obrządku łacińskim, a przeciw silnym wpływom politycznym cesarstwa rzymsko-
niemieckiego poszukiwały wsparcia nie tylko w Państwie Koś cielnym, lecz także 
w swoich rodach dynastycznych.

Kronika polsko-węgierska Jana Długosza opisuje misję polskiego i węgier-
skiego posła, którzy około 1000 roku przybyli do Rzymu, aby wyprosić koronę 
u Sylwestra II. Dziejopisarz, wkładając w usta papieża swoje własne argumenty 
natury moralnej, gani Polaków, którzy zostają zmuszeni poczekać jeszcze na uzy-
skanie insygniów królewskich – te trafiły się Węgrom. Przy tej jednak okazji papież 
poleca wysłannikom przyrzec, że ich rodacy zawsze będą się wspierać, nigdy nie 
wystąpią przeciwko sobie, a kto się tego dopuści, sprowadzi na siebie i swój na-
ród nieszczęście. Dla Jana Długosza, który jako pierwszy opracował żywot Kingi, 
uważanej przez niego jako świętą, było zupełnie naturalne, by w poszukiwaniu 
polskich źródeł udać się do Waradynu do archiwum biskupa Jana (Vitéza) Zered-
naia. Za coś równie naturalnego uznał swój dar dla krakowskiej Akademii profesor 
Marcin Bylica z Olkusza, który choć wiele lat spędził na dworze Macieja Korwina 
w Budzie, to swoje przyrządy astronomiczne przekazał w testamencie z 1493 
roku właśnie na rzecz krakowskiej Alma Mater (można je dziś oglądać w zbiorach 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Z analizy rozwoju kontaktów polsko-węgierskich wynika, że solidne fundamenty 
kulturalnej, społecznej i politycznej współpracy między tymi dwoma sąsiadującymi 
narodami zrodziły się właśnie w średniowieczu. Złota Bulla Andrzeja II, która od 
1222 roku gwarantowała szlachcie węgierskiej zbiór przywilejów (łącznie z możli-
wością uzasadnionego wystąpienia przeciw królowi), a także budańskie i koszyckie 
edykty Ludwika Węgierskiego w znaczący sposób wpłynęły na ukształtowanie 
społecznej struktury, świadomość praw i mentalność również polskiej szlachty. 
O ile jednak na Węgrzech stan szlachecki stanowił około pięć procent całego 

TYSIĄC LAT KONTAKTÓW
POLSKO-WĘGIERSKICH
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społeczeństwa, to już w państwie polsko-litewskim ten odsetek wynosił od ośmiu 
do dziesięciu procent. Liczby te wyraźnie pokazują, jak bardzo o kształcie życia 
politycznego w XIV i XV wieku decydowało w Polsce i na Węgrzech „społeczeń-
stwo”, co nie miało miejsca nigdzie indziej w Europie.

W latach 40. XVI stulecia, kiedy Węgry były podzielone na trzy części (Królestwo 
Węgier we władaniu Habsburgów, terytorium włączone do Imperium Osmańskie-
go i Księstwo Siedmiogrodu, nad którym kontrolę sprawowała Porta), ośrodek 
węgierskiego życia kulturalnego przeniósł się częściowo do Krakowa. Było to 
następstwem klęski pod Mohaczem (1526), kiedy obok 18 tysięcy węgierskich 
rycerzy poległy też 3 tysiące żołnierzy polskich, przysłanych przez Zygmunta 
Starego na pomoc swego bratanka, Ludwika Jagiellończyka. W ówczesnej stolicy 

16 czerwca 1999 roku podczas mszy kanonizacyjnej księżnej Kingi w Sta-
rym Sączu Jan Paweł II zaznaczył, że „szlachetny naród węgierski” i dyna-
stia Arpadów dali kościołowi katolickiemu i historii powszechnej najwięk-
szą ilość błogosławionych i świętych. To razem czterdzieści osób, których 
galerię portretów można podziwiać w pięknym kościele w Orawce (zob. 
s. 309–310). Część z nich za swych patronów uznaje także naród polski. 
Są to uważana za wzór świętości królowa Jadwiga, wspomniana święta 
Kinga i błogosławiona Jolenta. Te dwie ostatnie – a siostry jeszcze jednej 
świętej, Małgorzaty – były królewskimi dziećmi Béli IV, odnowiciela pań-
stwa węgierskiego po najeździe tatarskim. Czwarta córka tego władcy, 
beatyfikowana w 1674 roku Konstancja, w 1252 roku wyszła za mąż za 
księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza, po śmierci którego 
wstąpiła do klasztoru we Lwowie. Prócz córek Béli IV do godności 
błogosławionego został wyniesiony także młodszy brat króla, Koloman 
Halicki, który w 1241 roku został śmiertelnie ranny w starciu z Tatarami 
na równinie Mohi. Błogosławioną została również wdowa po Kolomanie, 
księżna Salomea z dynastii Piastów. Wspomnijmy też o jednym z naj-
zacniejszych w historii średniowiecznej Europie królu-rycerzu, świętym 
Władysławie, który do XVII wieku stanowił wzór dla władców Międzymo-
rza, rozciągającego się od Bałtyku do Morza Czarnego i Adriatyckiego. 
Władysław, wnuk Mieszka II ( jego matka prawdopodobnie miała na imię 
Rycheza), dorastał na dworze Bolesława Śmiałego. Ucieczka polskiego 
króla na Węgry po zabójstwie biskupa Stanisława wywołała na dworze 
Władysława niemałe zamieszanie moralne i dyplomatyczne, lecz wę-
gierski władca i z tej sytuacji – podobnie jak z osaczenia przez watahę 
kumańskich pogan – wyszedł cało. Nie bez powodu figura świętego 
Władysława zdobi jedną z kaplic katedry wileńskiej – był on wzorem do 
naśladowania i patronem czterech polskich królów i licznych książąt, 
ochrzczonych tym samym imieniem.

WSPÓLNI ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
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Polski wydano blisko 160 węgierskich książek. Na założonym przez Kazimierza 
Wielkiego, a odnowionym z fundacji królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły uni-
wersytecie studiowało do tamtej pory 8 tysięcy Węgrów, z czego 20 procent, 
a więc 1200 żaków, uczyło się tam w drugiej połowie XV wieku. Dla porównania, 
liczba węgierskich stypendystów w Krakowie w ostatnich pięciu dekadach nie 
przekroczyła 50 osób.

Niemal każda kamienica w obrębie krakowskich Plant ma jakąś madziarską 
historię. Prócz budynku Akademii i pałacu Spiskiego bodaj najbogatszym dzie-
dzictwem węgierskim może poszczycić się pałac Potockich, w którego miejscu 
w XVI wieku stał Dom pod Baranami, dar Stefana Batorego dla dowódcy wojsk 
Kaspra Bekiesza. Wdowę po nim, a późniejszą żonę Franciszka Wesselényiego 
Annę Szárkándy odwiedzał w Krakowie Bálint Balassi, największy węgierski poeta 
renesansu, tworzący w czasach Jana Czahrowskiego, żołnierza-poety walczącego 
z Turkami w Egerze.

Polską i węgierską szlachtę łączyły w historii ścisłe kontakty. Działo się tak 
od panowania księcia siedmiogrodzkiego Stefana Bocskaya, przez rządy króla 
Polski Jana III Sobieskiego po okres przywództwa księcia Siedmiogrodu Fran-
ciszka II Rakoczego. Dowodem tych relacji jest chociażby przyjaźń Kazimierza 
Pułaskiego i Mihálya Kovátsa, którzy ponieśli śmierć w walkac h o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Po polskich zrywach narodowowyzwoleńczych XIX wieku 
na Węgrzech zrodziło się osobliwe pojęcie „naszego Polaka”. Dla bodaj każdego 
dworu szlacheckiego z północnych kresów Węgier sprawą honoru było przyjęcie 
w gościnę polskiego uchodźcy, który przeważnie podawał się za hrabiego lub 
księcia. Pomoc okazana Polakom po 1831 roku znalazła odzwierciedlenie nie 
tylko w nastawieniu węgierskiej elity politycznej, ale również mentalności całego 
społeczeństwa. Dług wdzięczności został spłacony w latach 1848–1849, kiedy 
blisko 5 tysięcy Polaków walczyło w szeregach legionów polskich organizujących 
się na terenach Węgier i Siedmiogrodu oraz w armii honwedów. Najbardziej znanym 
Polakiem i symbolem węgierskich dążeń do niepodległości stał się generał Józef 
Bem, nazwany przez Seklerów „ojczulkiem”. Z kolei w styczniu 1863 roku, kiedy 
na terenie byłego Królestwa Polskiego wybuchło powstanie (pozbawione zresztą 
jakichkolwiek szans na powodzenie), u boku Polaków stanęło niespełna czterystu 
węgierskich ochotników. Niebywale bogaty katalog polsko-węgierskich kontak-
tów w XIX wieku sporządził w 2003 roku historyk Mieczysław Adamczyk. Z jego 
książki, zatytułowanej Szkoły obce w edukacji Galicji. Kraje Korony Węgierskiej, 
dowiadujemy się, że w latach 1770–1867 w węgierskich gimnazjach pijarskich po-
bierało nauki 8 tysięcy galicyjskich uczniów. Należy jeszcze wspomnieć, że jednym 
z najbardziej aktywnych działaczy na rzecz utworzenia autonomii galicyjskiej był 
Gyula Andrássy, pierwszy premier Węgier po ugodzie zawartej z Austrią (1867).

Kolejnym wymownym dowodem na przyjaźń łączącą nasze narody jest to, 
że najbardziej stabilną granicę Europy stanowiła od XI wieku do 1920 roku wła-
śnie granica polsko-węgierska, która w ciągu tych wszystkich stuleci zmieniła się 
najwyżej na dwudziesto-dwudziestopięciokilometrowym odcinku. Kres jej istnienia 
przyniósł sławetny traktat z Trianon (1920), który sprawił, że zmniejszone teryto-
rium Węgier było pod względem proporcji podobne do Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów po drugim rozbiorze. Węgry otoczył wtedy pierścień wrogich państw 
Małej Ententy – Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Z politycznej izolacji Węgry 
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próbowały wydostać się z pomocą Polski. Był to jeden z celów rewizjonistycznej 
polityki regenta Miklósa Horthyego. Wtedy jednak interesy polityczne II Rzeczy-
pospolitej, dla której system wersalski okazał się korzystny, skupiały się wokół 
Francji. Kwestii węgierskiej nie sprzyjał również zawarty w 1926 roku sojusz militarny 
Polski z Rumunią, której stosunki z Węgrami – ze względu na Siedmiogród – były 
napięte. Mimo chwilowych rozbieżności w interesach politycznych, węgierskie 
społeczeństwo nadał było przesiąknięte duchem przyjaźni z Polakami. Węgierscy 
harcerze i uczniowie szkół podstawowych obowiązkowo uczyli się pieśni Boże 
coś Polskę. Dowodem szczerej sympatii Węgrów stało się w latach drugiej wojny 
światowej przyjęcie dziesiątek tysięcy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. 
Wiernymi świadkami tamtej pomocy są między innymi „Boglarczycy”, abiturienci 
gimnazjum polskiego w Balatonboglár, które było wówczas jedyną na świecie 
legalnie działającą polską szkołą średnią.

Po rozpadzie Czechosłowacji w marcu 1939 roku na Zakarpaciu ponownie 
powstała granica polsko-węgierska, która niespełna pół roku później okazała się 
czynnikiem decydującym o losach Polaków. Kiedy 17 września sprzymierzona 
z Hitlerem Armia Czerwona napadła na Polskę, już następnego dnia premier Węgier 
Pál Teleki zarządził, by granica została oficjalnie otwarta dla polskich uchodźców. 
Dziesięć dni wcześniej doszło do wymiany not między Joachimem von Ribben-
tropem a szefem węgierskiego rządu, który odrzucił prośbę Niemców dotyczącą 
skorzystania z linii kolejowej Koszyce–Medzilaborce celem wykorzystania jej do 
przeprowadzenia inwazji na Polskę i bezpośredniego uderzenia w kierunku Lwowa. 
Teleki odmówił podobnej prośby rządu słowackiego, który w sojuszu z hitlerowskimi 
Niemcami wysłał przeciwko Polsce cztery dywizje. Nie bez powodu minister spraw 
zagranicznych III Rzeszy zanotował w swym dzienniku, że należy zadać kres temu 
irrealnemu sentymentowi Węgrów do Polaków.

Węgierskie oddziały stacjonujące na okupywanych przez III Rzeszę terenach 
Polski nie budziły zaufania niemieckiego dowództwa, gdyż honwedzi niejedno-
krotnie stawali w obronie polskiej ludności. Węgrzy ratowali też niejedną polską 
wioskę i kolonię na Wołyniu i we Wschodniej Galicji, którym w 1943 i 1944 roku 
groziło unicestwienie przez Ukraińską Powstańczą Armię, bezlitośnie pacyfikującą 
tamte obszary. Dokądkolwiek węgierscy żołnierze by nie trafili, wszędzie mogli 
doświadczyć współczucia i wsparcia ze strony Polaków. Z tych samych pobudek 
Armia Krajowa i inne formacje polskiego podziemia próbowały uniknąć bezpo-
średniego starcia z Węgrami. Niezwykłą lekcję historii tamtych czasów stanowią 
odbijane na powielaczu słowniczki dwujęzyczne z rozmówkami, które miały pomóc 
Węgrom i Polakom w realizacji rozmaitych form współpracy. Powszechnie wiado-
mo, że węgierski korpus stanowiący część kordonu otaczającego Warszawę od 
strony Żoliborza został w połowie września 1944 roku odesłany przez niemieckie 
dowództwo na Węgry – właśnie ze względu na udzielenie pomocy warszawskim 
powstańcom. Opowiada o tym pierwsza część filmu Eroica Andrzeja Munka 
z 1958 roku, którego na Węgrzech nie wyświetlono ze względu na ideologiczne 
przemilczanie tego faktu.

Wyjątkowa postawa Węgrów z czasów drugiej wojny światowej stała się fun-
damentem dwudziestowiecznej przyjaźni z Polakami, której kolejny ważny epizod 
przyniosła węgierska rewolucja 1956 roku. Najszybciej solidarność z Węgrami, 
samotnie stawiającymi czoła dyktaturze stalinowskiej, okazali Polacy. Pierwszy 
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polski samolot z transportem krwi, opatrunków i lekarstw wylądował na lotnisku 
Ferihegy już 25 października, dwa dni po wszczęciu walk na ulicach Budapesztu. 
Błyskawiczna pomoc była zasługą dowództwa wojskowego zaopatrzenia, które 
podjęło decyzję o przekazaniu Węgrom części zapasów polskiej armii. Do 3 li-
stopada z Polski wysłano w sumie trzynaście samolotów, na pokładzie których 
do Budapesztu dotarły zakupione z publicznych zbiórek koce, medykamenty 
i prowiant. Istotną częścią pomocy była też akcja krwiodawstwa. W ciągu półtora 
tygodnia 5–6 tysięcy Polaków oddało w sumie 769 litrów krwi.

Dzięki ofiarności polskiego społe czeń  stwa, które nie ustawało w zbieraniu fun-
duszy na rzecz poszkodowanych w rewolucji, do 19 listopada 1956 roku na Węgry 
dostarczono wszelakiego ro dza ju towary o łącznej wartości 2 milionów dolarów, 
co stanowiło dwukrotność pomocy finansowej przekazanej przez społeczeństwo 
amerykańskie. Prócz lekarstw i produktów spożywczych były to też materiały 
budowlane. Do stycznia 1957 roku do kasy Polskiego Czerwonego Krzyża trafiło 
31 milionów złotych, a wartość przekazanych leków, żywności, koców i ubrań 
przekroczyła kolejne 11 milionów złotych (średnia miesięczna pensja wahała się 
wówczas w Polsce w granicach 800–1000 złotych). Na uwagę zasługuje również 
to, że wybrany 20 października 1956 roku na pierwszego sekretarza Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka bez uprzedniej zgody Moskwy 
udzielił Węgrom bezzwrotnej pożyczki 100 milionów złotych w formie żywności, 
materiałów budowlanych, drewna opałowego i węgla. Polski naród jeszcze nigdy 
w swojej historii nie zorganizował tak wielkiej akcji pomocy humanitarnej, co 
w tamtych dwóch ostatnich miesiącach 1956 roku.

Salföld, 31 lipca 2017 István Kovács
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POLSKA – MAPA WOJEWÓDZTW

siedziba władz wojewódzkich

W okresie międzywojen-
nym Polska była podzie-
lona na 16 województw 
oraz jedno miasto na  
prawach wojewódzkich, 
którym była Warszawa. 
Wprowadzony w 1999 r. 
trójstopniowy podział  
administracyjny kraju 
zlikwidował 49 woje-
wództw, funkcjo nujących 
od czasu rządów Edwarda 
Gierka, w ich miejsce 
przywracając tradycyjną 
liczbę 16 województw.
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Pod względem powierzchni i populacji to największe województwo Polski. Jego 
centralną część stanowi Mazowsze, do 1526 roku samodzielne księstwo, które po 
śmierci ostatniego władcy włączono do Królestwa Polskiego. Siedzibą jego władz 
była Warszawa.

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

WARSZAWA
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Leżąca na obydwu brzegach Wisły stoli-
ca Polski jest obok Budapesztu najwięk-
szym miastem Europy Środkowej. We-
dług ostatniego powszechnego spisu 
ludności jej populacja wynosi 1.753.977 
mieszkańców.

Warszawa otrzymała prawa miejskie 
w 1323 roku. W myśl postanowień Unii 
Lubelskiej od 1569 roku była stałym 
miejscem posiedzeń sejmu, choć stoli-
cą kraju był wówczas Kraków. Od 1573 
roku w Warszawie wybierano polskich 
królów elekcyjnych (zob. s. 79), a w la-
tach 1569–1611 stopniowo przeprowa-
dza się do niej władca z dworem kró-
lewskim (zob. s. 28–31).

Po trzecim rozbiorze Polski (1795) 
Warszawa została włączona w granice 
Królestwa Prus. Wyzwolił ją Napole-
on, ustanawiając Księstwo Warszaw-
skie ze stolicą właśnie w Warszawie. 
Po ostatecznej klęsce Napoleona miasto 
na mocy postanowień kongresu wiedeń-
skiego (1815) zostało stolicą tak zwanej 
Kongresówki, czyli Królestwa Polskiego 
związanego przez osobę panującego 
(cara, który był jednocześnie królem) 
z Imperium Rosyjskim. W tamtych latach 

wytyczono aleje Jerozolimskie, zbudo-
wano Teatr Wielki, pałac Staszica i Bel-
weder, a także założono Uniwersytet 
Warszawski.

Po upadku powstania listopadowe-
go w ramach systematycznej rusyfikacji 
podległych terenów namiestnicy carscy 
wznieśli w mieście kilka świątyń prawo-
sławnych, spośród których do dziś prze-
trwała tylko jedna – na Pradze. Warsza-
wa odegrała też znaczącą rolę w trakcie 
zrywów narodowowyzwoleńczych skie-
rowanych przeciwko Rosji. To tu w la-
tach 1830–1831 i 1863–1864 działała 
centrala polityczna walk o niepodle-
głość, ale miasto odegrało też istotną 
rolę w rewolucji 1905 roku na terenie 
zlikwidowanego Królestwa Polskiego.

Podczas pierwszej wojny światowej 
Warszawa podlegała niemieckiej admi-
nistracji wojskowej, a w 1918 roku na po-
wrót została stolicą niepodległej Polski. 
W 1920 roku nieopodal miasta stoczono 
sławną bitwę, nazywaną „cudem nad 
Wisłą”. Polacy – przy wsparciu węgier-
skiej broni i amunicji – pokonali Armię 
Czerwoną i uratowali Europę przed za-
grożeniem bolszewizmu.
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W konsekwencji zawartego w 1939 
roku paktu Ribbentrop-Mołotow stolicą 
utworzonej na ziemiach polskich Ge-
neralnej Guberni został Kraków, choć 
to Warszawa, stawiająca czynny opór 
i bombardowana przez cztery tygodnie 
września 1939 roku, była – zarówno przez 
rodaków jak i nazistowskiego okupanta 

– uważana za centrum polskiego pod-
ziemia. W listopadzie 1940 roku utwo-
rzono w mieście największe w Polsce 
getto, w którym skoncentrowano nie tyl-
ko warszawską społeczność żydowską, 
ale również część Żydów z okupowanej 
prowincji. Wiosną 1942 roku liczba jego 
mieszkańców zbliżała się do pół miliona. 
W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy 
80 procent populacji getta zamordo-
wano w obozie zagłady w Treblince. Ci, 
którzy pozostali w getcie, 19 kwietnia 
1943 roku wszczęli zbrojne powstanie, 
stłumione przez niemieckie oddziały 
po trzech tygodniach walk. 1 sierpnia 
1944 roku na wieść o zbliżającej się Ar-
mii Czerwonej kierownictwo polskiego 
państwa podziemnego zdecydowało 
o rozpoczęciu Powstania Warszawskie-
go. Jego celem było nie tylko wyzwole-
nie stolicy, ale także stworzenie gruntu 
pod ustanowienie przeciwwagi dla tak 
zwanego rządu lubelskiego, powołane-
go przez komunistów 22 lipca 1944 roku. 
Krwawe walki z Niemcami i oddziałami 
SS, w skład których wchodzili żołnie-
rze różnych narodowości, trwały 63 dni. 
W beznadziejnych starciach z wrogiem 
Polaków wspierały stacjonujące w okoli-
cy oddziały węgierskie (zob. s. 86–94).

Niemcy zdławili powstanie, w któ-
rym poległo 16 tysięcy powstańców 
oraz 180 tysięcy cywilów. W trakcie ca-
łej wojny życie straciło w sumie 700 ty-
sięcy warszawiaków. Czerwonoarmiści 
zajęli zrównane z ziemią miasto dopiero 
17 stycznia 1945 roku. W jego ruinach 
pozostało niespełna 1–2 tysiące ukry-
wających się ludzi.

W 1945 roku rozpoczęła się odbudo-
wa Warszawy. Ulice, kamienice i zabytki 
Starówki, Nowego Miasta, Krakowskie-
go Przedmieścia oraz Nowego Świata 
wiernie zrekonstruowano na podstawie 
dawnych zdjęć, obrazów i rycin. Pozo-
stałe części miasta zabudowano w stylu 
panującego w latach 50. socrealizmu 
(tzw. „baroku stalinowskiego”). W tym 
samym duchu wzniesiono Pałac Kultury 
i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. Ten 
drugi rozebrano, a w jego miejscu posta-
wiono nowoczesny Stadion Narodowy, 
będący jedną z aren Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej w 2012 roku. Najbardziej 
charakterystyczne cechy architektury lat 
50. reprezentuje zabudowa ulicy Mar-
szałkowskiej (Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa) i placu Konstytucji, a tak-
że liczne osiedla na przedmieściach.

Od zmiany ustroju w 1989 roku War-
szawa rozwija się dynamicznie, a dziś 
jest nie tylko polityczną i kulturalną 
stolicą Polski, ale także gospodarczym 
i biznesowym centrum Europy Środko-
wej. W skład miasta wchodzi obecnie 
osiemnaście dzielnic, a podstawę komu-
nikacji miejskiej tworzą dwie linie metra 
i dwadzieścia siedem linii tramwajowych. 
W Śródmieściu wyrosło wiele nowocze-
snych wieżowców i drapaczy chmur, 
za sprawą których Warszawa stała się 
ulubioną siedzibą banków i międzyna-
rodowych korporacji.

Warszawa jest obok Krakowa naj-
chętniej odwiedzanym przez turystów 
miastem w Polsce. Rocznie przybywa 
ich tu blisko 10 milionów. Zbudowane 
w ostatnich latach nowoczesne instytu-
cje (np. Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin, Muzeum Powstania Warszawskie-
go czy Centrum Nauki Kopernik) jak ma-
gnes przyciągają zwiedzających, którzy 
czas spędzają też chętnie w śródmiej-
skich i staromiejskich restauracjach, ka-
wiarniach i klubach jazzowych.



Warszawa, plac Zamkowy
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WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE

  Zamek Królewski, plac Zamkowy 4

PORTRETY KRÓLÓW WĘGIERSKICH W ZAMKU KRÓLEWSKIM

Pokój Marmurowy to jedno z najstar-
szych pomieszczeń Zamku Kró-
lewskiego, mieści się ono w czę-
ści wzniesionej około 1640 roku. 
Po przebudowie, którą w latach 
1768–1791 kierował Jakub Fontana, 
umiesz czono tu poczet władców 
Polski – tak zwany fryz portretowy, 
zamówiony przez Stanisława Augu-
sta u Marcello Bacciarelliego.

Pierwszym punktem zwiedzania Sta-
rówki jest tradycyjnie plac Zamkowy. To 
tu kończy się Krakowskie Przedmieście, 
a rozpoczyna trakt prowadzący na Ry-
nek Starego Miasta. Nad placem góruje 
Kolumna Zygmunta, najstarszy w Pol-
sce pomnik osoby świeckiej, wzniesiony 
w 1644 roku dla uczczenia pamięci Zyg-
munta III Wazy. To jego decyzją w 1596 
roku dwór królewski przeniósł się na sta-
łe z Krakowa do Warszawy oraz rozpo-
częto budowę Zamku Królewskiego.

W jego miejscu w XIII wieku istniała 
fortyfikacja będąca pierwotnie rezyden-
cją książąt mazowieckich. Od końca XVI 
stulecia mieściła się tu siedziba władz 
Rzeczypospolitej szlacheckiej – rezy-
dencja króla i miejsce obrad sejmu. 
W ciągu historii Zamek był kilkukrotnie 
zajmowany i plądrowany. Po zdławieniu 
powstania listopadowego działała w nim 
carska administracja państwowa, w cza-
sie pierwszej wojny światowej gmach 
był siedzibą niemieckiego generalne-
go gubernatora, a w latach 1926–1939 
roku stanowił rezydencję prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od września 
1939 roku Zamek był systematycznie 

okradany i bombardowany przez Niem-
ców, a w odwecie za powstanie war-
szawskie 1944 roku jego pozostałości 
zostały wysadzone w powietrze. Po woj-
nie zgliszcza zostały uprzątnięte, lecz 
zabytku nie odbudowano.

O rekonstrukcji Zamku w obecnym 
kształcie zadecydowały władze komu-
nistyczne w 1971 roku. Zarządzenie 
stanowiło część polityki, którą Edward 
Gierek (od końca 1970 roku pierwszy 
sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej) próbował realizować celem 
pozyskania wsparcia ze strony społe-
czeństwa. Zamek Królewski otwarto dla 
publiczności w 1984 roku, ale prace wy-
kończeniowe trwały jeszcze cztery lata. 
W 1980 roku budynek wraz ze Starym 
Miastem wpisano na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Ludwik Węgierski
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Choć Zamek został wzniesiony przed 
zaledwie czterema dekadami, wiernie 
oddaje klimat siedemnasto-osiemna-
stowiecznego zabytku, co jest ogromną 
zasługą pracy restauratorów. W Pokoju 
Marmurowym prócz dużego portretu 
Zygmunta Augusta wiszą podobizny 22 
władców, poprzedników fundatora. To 
oryginalne dzieła Marcello Bacciarellie-
go, ocalone jesienią 1939 roku przed 
Niemcami. Wśród nich są też oczywi-
ście wspólne dla historii Polski i Wę-
gier postaci: król Węgier (1342–1382) 

i Polski (1370–1382) Ludwik Węgierski 
(węg. Nagy Lajos), jego córka Jadwiga 
(węg. Hedvig), królowa Polski (1384–
1399); Władysław III Warneńczyk, który 
na Węgrzech panował jako Władysław 
I (węg. I. Ulászló; 1440–1444) oraz Ste-
fan Batory (węg. Báthory István), książę 
siedmiogrodzki (1571–1586) i król Polski 
(1576–1586). Fresk na owalnym plafonie 
to również dzieło mistrza Bacciarelliego, 
zaś umieszczone nad lustrem posągi 
Pokoju i Sprawiedliwości wykonał André 
Le Brun.

Pokój Marmurowy Zamku Królewskiego

Batory pod Pskowem, obraz Jana Matejki
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  Dawne mury obronne Starego Miasta, ulica Podwale

TABLICA PAMIĄTKOWA JÓZSEFA ANTALLA SENIORA

József Antall senior (1896–1974) był prawnikiem, sekretarzem ministerialnym  
IX Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Węgier, w kompeten-
cjach którego należały sprawy opieki społecznej i socjalnej. Od jesieni 1939 
roku był także odpowiedzialny za udzielenie pomocy materialnej, opieki 
kulturalnej i wsparcia moralnego uchodźcom polskim. W czasie II wojny 
światowej pomógł kilkudziesięciu tysiącom Polaków, w tym 5 tysiącom Ży-
dów, którzy szukali schronienia na Węgrzech. Spośród wielu poświęconych 
mu w Warszawie pamiątek (zob. s. 54, 69, 83) jedna znajduje się na murach 
obronnych Starego Miasta, nieopodal Kolumny Zygmunta.

23 sierpnia 1939 roku nazistowskie 
Niemcy i stalinowski Związek Radziecki 
zawarły osławioną umowę międzynaro-
dową, znaną jako pakt Ribbentrop-Mo-
łotow. Jej tajna klauzula zakładała roz-
biór Polski pomiędzy dwa mocarstwa. 
1 września Hitler bez wypowiedzenia 
wojny napadł na Polskę, a 17 września 
do działań wojennych dołączyła Armia 
Czerwona, gnębiąc Polaków wycofu-
jących się na wschodnie rubieże kraju. 
Jedyna otwarta droga z okupowanej 
ojczyzny prócz na Litwę wiodła do Ru-
munii i na Węgry. Członkowie polskiego 
rządu, urzędnicy ministerialni, dowódcy 
wojskowi i żołnierze, tysiące polskich 
cywilów oraz akredytowani dyplomaci 
skierowali się do Bukaresztu. Na Wę-
grzech pierwsi polscy uchodźcy pojawili 
się 10 września, a ich liczba stale rosła. 

Nazajutrz po sowieckim ataku na Polskę 
premier Pál Teleki (zob. s. 321) polecił 
ministrowi spraw wewnętrznych Feren-
cowi Keresztesowi-Fischerowi otwarcie 
węgierskich granic oraz wpuszczenie 
do kraju wszystkich proszących o azyl 
Polaków. W ciągu kilku tygodni na Wę-
gry przedostało się niemal 100 tysięcy 
polskich uchodźców.

W przypadku wojskowych sytuacja 
była stosunkowo prosta, gdyż w 1936 
roku Węgry przyjęły drugą konwencję 
genewską, regulującą prawa żołnierzy 
internowanych podczas działań wojen-
nych. W ramach resortu obrony naro-
dowej powołano 21. Podwydział, który 
miał zajmować się polskimi uchodźcami 
wojskowymi. Kierował nim pułkownik 
Zoltán Baló. Inaczej miały się sprawy 
osób cywilnych. Zadanie ich rozloko-
wania i zapewnienia potrzeb życiowych 
powierzono Biuru do Spraw Uchodźców, 
działającemu przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Jego kierownikiem zo-
stał doktor József Antall senior.

Dzięki jego staraniom i wysiłkom 
współpracowników polscy uchodźcy 
otrzymywali żołd i miesięczną zapomogę, 
przekraczającą średnią węgierską pła-
cę. Mogli też podejmować zatrudnienie, 
korzystać z darmowej opieki zdrowotnej, 
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  Muzeum Wojska Polskiego, aleje Jerozolimskie 3

WĘGIERSKIE EKSPONATY Z CZASÓW DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 
W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

W 1944 roku stacjonujące pod War-
szawą węgierskie siły z II Korpusu 
Rezerwo we go oraz 1. dywizji kawa-
lerii udzie l ały wsparcia powstań-
com war szawskim. W 2009 roku 
Béla Danielisz, Ildikó Sikó, Péter 
Pálvölgyi i Edit Harastovich prze-
kazali Muzeum Wojska Polskie-
go liczne eksponaty i pamiątki po 
honwedach: granaty, karabiny, lor-
netki, telefon polowy, modlitewnik 
i kalendarz.

Dawne mury obronne

a uczniowie i studenci mieli dostęp do 
edukacji. Był okres, kiedy w prawie 30 
szkołach podstawowych i internatach 
odbywała się edukacja w języku pol-
skim, z kolei w Balatonboglár działało 
jedyne legalne w Europie gimnazjum 
polskojęzyczne, którego świadectwo 

umożliwiało kontynuację nauki na wę-
gierskich uczelniach. Ponadto kilkaset 
młodych Polaków mogło ukończyć roz-
poczęte w Polsce studia. Wsparcie hu-
manitarne okazane polskim uchodźcom 
na Węgrzech nie miało w całej Europie 
drugiego takiego przykładu.
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Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela
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  Bazylika archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela, ulica Świętojańska 8

TABLICA PAMIĄTKOWA POLSKICH UCHODŹCÓW NA WĘGRZECH

Wchodząc do przedsionka Bazy-
liki prawymi drzwiami, od razu po 
prawej stronie znajdziemy tablicę 
pamiątkową, wyrażającą wdzięcz-
ność Węgrom za przyjęcie w 1939 
roku polskich uchodźców w Bala-
tonzamárdi i Balatonboglár. Tablicę 
powieszono z inicjatywy Mieczy-
sława Ostoi-Mitkiewicza, jednego 
z uchodźców (zob. s. 75).

Archikatedra pod wezwaniem świętego 
Jana jest jedną z najstarszych świątyń 
katolickich Warszawy. To ważny zabytek 
dla polskiej kultury i historii. W murach 
kościoła swoje kazania głosił teolog je-
zuicki Piotr Skarga, Zygmunt III Waza 
złożył obietnicę dotrzymania przywilejów 
szlacheckich, a 3 maja 1791 roku przy-
jęto rezultat prac Sejmu Czteroletniego 

– pierwszą konstytucję Polski. Ponadto 
świątynia była miejscem koronacji Sta-
nisława Leszczyńskiego (w 1705 roku), 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(w 1764 roku) oraz cara Mikołaja I jako 
króla polskiego (w 1829 roku).

Archikatedra jest również miejscem 
spoczynku wybitnych reprezentantów 
polskiego narodu. Pochowano tu kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
dwóch prezydentów II Rzeczypospolitej 
Polskiej (Gabriela Narutowicza i Igna-
cego Mościckiego), premiera Ignace-
go Jana Paderewskiego oraz genera-
ła Kazimierza Sosnkowskiego, który 
przez pewien czas był ministrem spraw 
wojskowych w rządzie na emigracji 
oraz wodzem naczelnym polskich sił 
zbrojnych. W świątyni mieszczą się też 
sarkofagi najbardziej zasłużonych pry-
masów Polski: Augusta Hlonda, Stefana 

Wyszyńskiego i Józefa Glempa. Spo-
śród ludzi kultury warto wspomnieć na-
grobek Henryka Sienkiewicza, noblisty, 
którego dzieła również na Węgrzech 
cieszą się popularnością.

Budynek Archikatedry znacznie 
ucierpiał w czasie II wojny światowej. 
W 1944 roku był scenerią zaciętych walk 
toczonych w Powstaniu Warszawskim. 
Upamiętnia to wmurowany w ścianę 
nawy południowej fragment gąsienicy 
zdalnie sterowanego niemieckiego czoł-
gu-miny „Goliat”.
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TABLICA PAMIĄTKOWA IGNACEGO RZECKIEGO

  Krakowskie Przedmieście 7

Choć tablica upamiętnia postać fikcyjną, warto o niej wspomnieć za sprawą 
życiorysu, jakim Ignacego Rzeckiego – bo o nim mowa – obdarzył na kartach 
powieści Lalka Bolesław Prus. Tablicę umieszczono w bramie kamienicy 
Józefa Grodzickiego, w której miał mieszkać. Obiekt jest częścią ścieżki 
literackiej śladami bohaterów książki.

Sławny pamiętnikarz, stary subiekt 
w sklepie Stanisława Wokulskiego, miał 
niezwykle bujny życiorys. Był zagorza-
łym bonapartystą i zapatrzonym w prze-
szłość romantykiem, który do końca wie-
rzył w rychłą wojnę, mającą przynieść 
Polsce niepodległość. Jak głosi napis 
na tablicy, jako oficer piechoty uczestni-
czył w powstaniu węgierskim 1848 roku, 
gdzie walczył „o wolność waszą i naszą”. 

Do Polski powrócił w 1853 roku, przyj-
mując posadę w sklepie galanteryjnym 
brata na Krakowskim Przedmieściu.  
Interes przejął później Wokulski. Rzecki 
zmarł w 1879 roku. 

Tablicę pamiątkową odsłonięto w 1931 
roku. Została ona zniszczona w 1944 roku 
i odtworzona 44 lata później. Lalkę znają 
też czytelnicy węgierscy – powieść prze-
łożył István Mészáros.
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FIGURA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

Spacerując gwarną ulicą Święto-
jańską, łatwo przeoczyć figurę 
świętej Elżbiety Węgierskiej – ozdo-
bę okna jednej z kamienic Starego 
Miasta, mieszczącej się niemal na-
przeciwko Bazyliki archikatedralnej 
świętego Jana.

  Ulica Świętojańska 9/11

Elżbieta (węg. Erzsébet, 1207–1231) była 
trzecim dzieckiem króla Węgier Andrzeja 
II (węg. II. András) i Gertrudy z Meran. 
Po śmierci męża, landgrafa Turyngii 
Ludwika IV, została odsunięta od życia 
dworskiego przez regenta swego mało-
letniego syna, w następstwie czego opu-
ściła zamek w Wartburgu i przeniosła 
się do Eisenach. Ogromny wpływ na jej 
życie wywarł dominikański kaznodzieja 
i osobisty spowiednik Konrad z Marbur-
ga. Kiedy rodzina proponowała jej nowe, 
korzystne małżeństwo, Elżbieta złożyła 

na ręce franciszkanów śluby czystości 
i poświęciła się służbie ubogim i chorym. 
W 1228 roku została jedną z pierwszych 
tercjarek franciszkańskich. Zmarła 17 li-
stopada 1231 roku w wieku zaledwie 24 
lat. Została kanonizowana przez papieża 
Grzegorza IX, a Marburg stał się miej-
scem jej kultu (zob. też s. 180–181).



|  Województwo Mazowieckie

38

  Katedra Polowa Wojska Polskiego, ulica Długa 13/15

TABLICA PAMIĄTKOWA POLSKICH UCHODŹCÓW NA WĘGRZECH 

Na ścianie po lewej stronie od przedsionka znajdziemy dwujęzyczną tablicę 
pamiątkową, ufundowaną w 1999 roku przez polskich uchodźców z okazji 
60. rocznicy przekroczenia granicy węgierskiej.

W miejscu dzisiejszej barokowej świą-
tyni w 1642 roku z inicjatywy Władysła-
wa IV Wazy, pijarzy zbudowali niewielki 
drewniany kościół, który w 1656 roku 
spłonął podczas potopu szwedzkie-
go. Po wojnie Jan Kazimierz polecił 
odbudowanie świątyni z kamienia. Po 
upadku powstania listopadowego feld-
marszałek Iwan Paskiewicz, książę war-
szawski, później namiestnik Królestwa 
Polskiego, przekazał świątynię Kościo-
łowi prawosławnemu, który dokonał jej 
przebudowy zgodnie ze wschodnimi 
zwyczajami. Podczas pierwszej wojny 
światowej Niemcy zwrócili budynek ka-
tolikom, a w 1919 roku papież Benedykt 
XV mianował biskupa Stanisława Galla 
biskupem polowym Wojska Polskiego. 

To wówczas świątynia została Katedrą 
Polową Wojska Polskiego, a noszący 
prawosławne znamiona gmach prze-
budowano w stylu barokowym. Zruj-
nowaną w czasie II wojny światowej 
katedrę udało się odbudować w 1960 
roku. W związku z tym, że władze komu-
nistyczne zlikwidowały posługę duszpa-
sterską w armii, kościół dopiero w 1991 
roku odzyskał rangę katedry polowej.

W świątyni znajdują się pamiątki 
polskich męczenników. Wśród nich jest 
kaplica katyńska, w której na blisko 15 
tysiącach tabliczek wypisano nazwiska 
ofiar NKWD z 1940 roku. Dwa z nich, 
Emánuela Korompaya (zob. s. 43–44, 
65, 66, 165) i Oskara Rudolfa Kueh-
nela (zob. s. 165), należą do polskich 

oficerów węgierskiego 
pochodzenia. Kolejne 
7 tysięcy bezimiennych 
tabliczek poświęco-
no tym, którzy spo-
czywają anonimowo 
w licznych masowych 
grobach. W kaplicy 
znajduje się także ta-
blica upamiętniająca 
ofiary katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem 
z 2010 roku. W podzie-
miach świątyni funkcjo-
nuje muzeum, prezen-
tujące dzieje Polski od 
Mieszka I do czasów 
współczesnych.
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Katedra Polowa Wojska Polskiego
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TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKIEJ POMOCY UDZIELONEJ ARMII 
POLSKIEJ PODCZAS WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

  Krakowskie Przedmieście 11 (od strony placu Piłsudskiego)

Węgry wsparły Polskę w wojnie z bolszewikami, przekazując kilka transpor-
tów materiałów wojennych. W podzięce za ten gest i „w hołdzie narodowi 
węgierskiemu” wystawiono tę dwujęzyczną tablicę. Jej napis przypomina, 
że w sierpniu 1920 roku tylko Węgrzy udzielili wojskowej pomocy Polakom 
walczącym z armią bolszewicką. Tablicę odsłonięto w 2011 roku na ścianie 
garnizonu od strony placu Piłsudskiego, w pobliżu pomnika Marszałka.

Stawką wojny polsko-bolszewickiej 
rozegranej pomiędzy styczniem 1919 
i październikiem 1920 roku była nie-
podległość Polski i przyszłość Europy 

– należało powstrzymać sowietyzację 
kontynentu. Granice powstałej 11 listo-
pada 1918 roku II Rzeczypospolitej Pol-
skiej były jeszcze nadzwyczaj niepewne. 
Nowe państwo było skonfliktowane ze 
swoimi wszystkimi sąsiadami, a naj-
większe siły mobilizowała właśnie woj-
na z Rosją. Polska nie znajdowała się 
wówczas w łatwym położeniu. Był okres, 
kiedy żadna potęga, która z I wojny 
światowej wyszła zwycięsko, nie mogła 
jej wspomóc. Jedynie przegrane Węgry 
wyciągnęły do Polaków pomocną dłoń.

Walki z bolszewikami rozpoczęły się 
na początku 1919 roku, ale do najwięk-
szych starć doszło dopiero kolejnej wio-
sny, po rozpoczęciu wyprawy kijowskiej, 
której celem było wywalczenie nieza-
leżnej Ukrainy. Marzeniem marszałka 
Józefa Piłsudskiego było utworzenie 
na terenach między Polską i bolsze-
wicką Rosją pierścienia niezależnych 
państw, ciągnących się od Bałtyku do 
Morza Czarnego. Miały być one zjed-
noczone w wielkiej konfederacji środko-
woeuropejskiej, która mogłaby stanowić 
przeciwwagę dla wpływów niemieckich 
i rosyjskich. Celem osiągnięcia tej wi-
zji, Piłsudski chciał przesunąć granice 

rosyjskiego państwa dalej na wschód. 
Bolszewicy z kolei planowali ekspansję 
na Zachód – uważali, że w ten sposób 
zacieśnią kontakty z niemieckimi i wę-
gierskimi komunistami, a łącząc z nimi 
siły, doprowadzą do wybuchu światowej 
rewolucji. Wiarę w to wyrażał rozkaz ge-
nerała Michaiła Tuchaczewskiego: „Żoł-
nierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas 
rozrachunku. Armia Czerwonego Sztan-
daru oraz armia drapieżnego Białego 
Orła stanęły naprzeciw siebie przed bo-
jem na śmierć i życie. Przez trupa Białej 
Polski prowadzi droga ku ogólnoświa-
towej pożodze. Na naszych bagnetach 
przyniesiemy szczęście i pokój masom 
pracującym. Na zachód! Wybiła godzina 
natarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę! 
Naprzód marsz!”*.

Siły Piłsudskiego, wsparte przez 
armię ukraińską dowodzoną przez ata-
mana Symona Petlurę, bez większych 
przeszkód dotarły 7 maja 1920 roku do 
Kijowa. Znacząco wzmocniona armia 
bolszewicka uderzyła jednak do kon-
trataku i odparła Polaków aż do linii Wi-
sły. 14 sierpnia 1920 roku Armia Czer-
wona stacjonowała już w Radzyminie, 
kilka kilometrów od Warszawy. Gdyby 

* Cyt. za: Norman Davies, Orzeł biały. Czerwona 
gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, 
tłum. Andrzej Pawelec, Kraków 1997, s. 145.
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Radzymin upadł, siły bolszewickie bez 
trudu wkroczyłyby do polskiej stolicy, 
ale 15 sierpnia nastąpił „cud”. Polacy 
odwrócili przebieg wojny, przypuszcza-
jąc atak na Rosjan i zmuszając ich do 
odwrotu. Zwycięstwo w bitwie warszaw-
skiej miało kolosalne znaczenie, bo od-
daliło zagrożenie włączenia Polski w or-
bitę wpływów rodzącego się Związku 
Radzieckiego. Ponadto na mocy trakta-
tu pokojowego zawartego w Rydze 18 
marca 1921 roku, Polacy mogli zatrzy-
mać większą część terenów zajętych 
przez swoje wojsko, choć musieli uznać 
włączenie Ukrainy do sowieckiej Rosji.

W zwycięstwie, wspominanym jako 
„cud nad Wisłą”, niemałą rolę odegra-
ła pomoc węgierska. Nawet jeśli nie 
przesądziła o losach wojny, to znaczą-
co przyczyniła się do sukcesu Polaków. 
Rząd węgierski już od końca 1918 roku 
prowadził z władzami Polski rokowania 
w sprawie możliwości udzielenia pomo-
cy zbrojnej. W ich konsekwencji Węgrzy 
nie tylko przekazali pozostałe po I wojnie 
światowej zapasy militarne – produkcją 
broni i amunicji dla armii polskiej zajęły 
się zakłady Manfréda Weissa z Csepe-
lu. Pierwszy transport z 20 milionami 
nabojów do karabinu Mannlicher oraz 
20 tysiącami sztuk pocisków artyleryj-
skich dotarł nad Wisłę na kilka dni przed 
proklamowaniem Węgierskiej Republiki 
Rad (21 marca 1919 roku). W zamian 
za pomoc węgierski rząd oczekiwał od 
Polski wsparcia w odzyskaniu Górnych 
Węgier, przyznanych w 1920 roku Cze-
chosłowacji. W marcu 1920 roku w kie-
runku Polski ruszyłby kolejny transport, 
ale zatrzymała go armia rumuńska, wy-
cofująca się wtenczas z Budapesztu. 
Latem zrodziły się nowe plany pomocy 
Polakom: dowództwo węgierskiej armii 
zamierzało wysłać do Polski kontyngent 
30 tysięcy żołnierzy, uniemożliwił to 
jednak opór Czechosłowacji. Niedługo 
później to polska strona prosiła o nową 

dostawę amunicji i materiałów wojen-
nych. W odpowiedzi 8 lipca zakłady 
Weissa dostarczyły 890 tysięcy sztuk 
nabojów do Mausera.

W związku ze znacznymi stratami 
liczebnymi polskiej kawalerii poproszo-
no też Węgrów o dostarczenie 20–30 
tysięcy koni. Z odpowiedzi premiera 
Pála Telekiego wynikało, że Węgrzy nie 
dysponują taką ilością zwierząt, ale jeśli 
Ententa wyrazi zgodę, jego kraj wesprze 

Polskę mniejszym kontyngentem koni 
lub inną pomocą wojskową.

Wreszcie 12 sierpnia 1920 roku drogą 
kolejową przez Rumunię, a więc z omi-
nięciem Czechosłowacji, do Skierniewic 
dotarł węgierski skład liczący 80 wago-
nów. Nastąpiło to akurat w momencie, 
gdy istnienie państwa polskiego wisiało 
na włosku. Dostawa zawierała 30 tysię-
cy sztuk karabinów Mausera wraz z 48 
milionami sztuk nabojów, 10 milionów 
sztuk amunicji do karabinu Mannlichera 
i liczne wyposażenie wojskowe, co sta-
nowiło ogromną pomoc w zwalczeniu 
armii bolszewickiej (zob. też s. 170).
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TABLICA PAMIĄTKOWA EMÁNUELA KOROMPAYA

Emánuel Korompay był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
lektorem języka węgierskiego na Uniwersytecie Warszawskim, redakto-
rem pierwszego kieszonkowego słownika polsko-węgierskiego oraz jedną 
z węgierskich ofiar zbrodni, dokonanej na rozkaz Stalina wiosną 1940 roku.
21 listopada 2002 roku w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go – niegdyś siedzibie Katedry Filologii Węgierskiej – odsłonięto poświęconą 
mu tablicę pamiątkową.

  Gmach Protektorski Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

Emánuel Aladár Korompay urodził się 
w 1890 roku w Budapeszcie jako szó-
ste dziecko małżeństwa węgierskich 
katolików. Po zdaniu matury w 1908 
roku chciał zostać aktorem, ale rodzice 
zaplanowali dla niego karierę nauczy-
ciela. Zgodnie z tym kontynuował na-
ukę na Uniwersytecie Pétera Pázmánya, 
gdzie uzyskał dyplom filologa klasycz-
nego. Po ukończeniu studiów przeniósł 
się do Lewoczy (węg. Lőcse, ob. Levoča 
na Słowacji), gdzie uczył węgierskiej 
literatury, greki i łaciny. Po wybuchu 
I woj ny światowej trafił na front galicyj-
ski. W Przemyślu poznał Mieczysławę 
Grabarz, pracującą w sądzie tłumacz-
kę języka niemieckiego. Pobrali się 
w 1917 roku. Po wojnie mieszkali krótko 
w Budapeszcie, skąd zdecydowali się 
przenieść do Polski. Z ich małżeństwa 
na świat przyszły trzy córki: Ilona, Márta 
i Elżbieta.

Korompay wstąpił do Wojska Polskie-
go i wraz z kilkoma setkami węgierskich 
rodaków przyczynił się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Pilnie uczył 
się języka małżonki, a w 1919 roku 
przyjął polskie obywatelstwo. Dziesięć 
lat później odszedł w stan spoczynku 
w randze kapitana.

W 1930 roku przeniósł się z rodziną 
do Warszawy, gdzie poznał Adorjána Di-
vékyego (1880–1965), który powierzył 
mu prowadzenie lektoratu języka wę-
gierskiego na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W tym czasie Korompay został też 
przewodniczącym Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko-Węgierskiej oraz objął stanowi-
sko referenta prasowego i kulturalnego 
w Ambasadzie Węgier. W 1936 roku 
wydał zawierający 2800 haseł pierwszy 
słownik polsko-węgierski i węgiersko-

-polski, a dwa lata później ukazały się 
dwujęzyczne rozmówki jego autorstwa.

W sierpniu 1939 roku wraz ze studen-
tami przebywał na Węgrzech. Na wieść 
o wybuchu wojny jako jedyny z grupy 
zdecydował się na powrót do Polski. 
Z uwagi na działalność dyplomatyczną 
był zwolniony ze służby wojskowej, ale 
czuł, że nie może bezczynnie patrzeć 
na unicestwienie swojej drugiej ojczyzny. 
Znalazł się ponownie w Galicji. Po tym, 
jak 22 września 1939 roku Sowieci wkro-
czyli do Lwowa, wraz z 3909 kompanami 
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   Akademia Sztuk Pięknych, Krakowskie Przedmieście 5

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Rewolucja węgierska 1956 roku spotkała się z natychmiastowym odzewem 
polskiego społeczeństwa. Od końca października Polacy udzielili Węgrom 
największego wsparcia materialnego i moralnego. Przypomina o tym dwujęzy-
czna tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie pałacu Czapskich, obecnie 
siedziby Akademii Sztuk Pięknych.

trafił do obozu jenieckiego w Starobiel-
sku. 5 marca 1940 roku władze sowieckie 
wydały rozkaz rozstrzelania 15 tysięcy 
policjantów, oficerów Korpusu Ochrony 
Pogranicza i Wojska Polskiego. Część 
tych ostatnich służyła w rezerwie oraz 
stanowiła trzon polskiej inteligencji. Ofiarą 
NKWD padło też 7–8 tysięcy więźniów 
politycznych. Zbrodni dokonano w Katy-
niu pod Smoleńskiem, w Miednoje koło 
Tweru i w lasach piatichackich pod Char-
kowem. Emánuel Korompay był węgier-
ską ofiarą tej sowieckiej rzezi. Jego ciało 
wraz ze szczątkami kilku tysięcy Polaków 
pochowano w 2000 roku w zbiorowej 
mogile na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu 
w Piatichatkach (zob. też s. 165).

Koszmar wojny odcisnął piętno 
również na żonie i córkach Korompaya. 
Marta w 1939 roku pracowała jako sani-
tariuszka w Hotelu Europejskim. Zginęła 

dwa dni przed kapitulacją Warszawy 
w następstwie ataku bombowego. Elż-
bietę, która działała jako łączniczka 
w Armii Krajowej, w 1943 roku pojmali 
gestapowcy. W obecności matki była 
torturowana i gwałcona, wreszcie po-
pełniła samobójstwo. Żona Korompaya 
została aresztowana i osadzona na Pa-
wiaku, w osławionym więzieniu Warsza-
wy. Pál Domszky (zob. s. 51), oficjalnie 
reprezentujący interesy Węgrów miesz-
kających w Generalnej Guberni, czynił 
starania, by ją uwolnić, ale nie przynio-
sły one rezultatu. Mieczysława trafiła do 
obozu Auschwitz, gdzie na początku 
1944 roku zmarła na tyfus. Trzecia cór-
ka Korompaya, Ilona, została zesłana 
na Syberię i dopiero w latach 50. mogła 
wrócić do ojczyzny. Zmarła w Warsza-
wie w 2010 roku, dożywając wieku 92 
lat (zob. s. 66).

W miejscu tym utworzono największy 
w Warszawie punkt zbiórki darów dla 
walczących Węgrów. Tablicę, wyraża-
jącą Polakom wdzięczność za sponta-
niczną i ofiarną demonstrację poparcia 
rewolucji, uzupełnia emblemat z płaczą-
cym gołąbkiem pokoju – dzieło znanego 
na całym świecie malarza Franciszka 
Starowieyskiego. Znak, kojarzący się 
z gołąbkiem pokoju Picassa, wyrażał 
w 1956 roku solidarność polskiego spo-
łeczeństwa z narodem węgierskim.

Młodzi polscy robotnicy, studenci 
i intelektualiści od pierwszych dni rewo-
lucji z wielką uwagą i ogromnym współ-
czuciem śledzili wydarzenia toczące się 
w Budapeszcie i na prowincji. Kiedy 24 
października 1956 roku Władysław Go-
mułka przemawiał przed Pałacem Kul-
tury i Nauki, w kilkusettysięcznym tłu-
mie obok polskich flag pojawiały się też 
węgierskie. Po wiecu ponad 10 tysięcy 
warszawiaków przeszło pod siedzibę 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
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tak zwany „Biały Dom”, mieszczący się 
w pobliżu dzisiejszego ronda Charle-
sa de Gaulle’a. Na miejscu rozwinięto 
transparent z napisem: „Węgrzy wzywa-
ją pomocy”. Z kolei na pobliskim placu 
Trzech Krzyży, przed ówczesną siedzibą 
Węgierskiego Instytutu Kultury, studenci 
zaciągnęli wartę honorową. Wielu mia-
ło założone biało-czerwone przepaski, 
a na jednej z węgierskich flag widniał 
tekst: „W hołdzie narodowi węgierskie-
mu”. Druga część demonstrantów ze-
brała się przed Ambasadą Węgier (ul. 
Chopina 2), zaś trzecia – z hasłem „War-
szawa–Budapeszt–Belgrad” – udała się 
pod Kolumnę Zygmunta. Uczestników 
tych wieców natychmiast rozproszyły 
jednostki Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, ORMO i milicji, która aresz-
towała 70 osób. „Porządek” w stolicy 
przywrócono o godzinie 10 wieczorem. 
Na drugi dzień 5 tysięcy studentów zor-
ganizowało wiec na Politechnice War-
szawskiej, skąd młodzi ludzie wysłali do 
Budapesztu list wyrażający solidarność 
z węgierskimi studentami.

Polskie społeczeństwo nie tylko śledzi-
ło węgierskie wydarzenia, wspierało Wę-
grów symbolicznymi gestami i demon-
stracjami, ale także konkretnymi czynami 
wyraziło solidarność z narodem, który 
chwycił za broń przeciwko komunistom. 
Już trzeciego dnia rewolucji rozpoczęła 
się akcja krwiodawstwa oraz zbiórka da-
rów, a 26 października Polskie Radio we-
zwało wszystkich do pomocy Węgrom. 
Od tego momentu polscy robotnicy i stu-
denci tłumnie zgłaszali się do punktów 
poboru krwi, które działały dniem i nocą. 
Krew oddało ponad 5 tysięcy polskich 
obywateli.

Pierwszy polski samolot z darami wy-
lądował w Budapeszcie 25 października, 
a do 3 listopada dotarło tam kolejnych 
trzynaście transportów lotniczych. We-
dług statystyk sporządzonych 9 listopa-
da przez Polski Czerwony Krzyż Węgrzy 

otrzymali w sumie 769 litrów krwi, 415 
litrów osocza, 16 i pół kilograma sub-
stytutu krwi, serum, lekarstw i środków 
opatrunkowych oraz 24 tony produktów 
spożywczych. Według danych zebranych 
przez Jánosa Tischlera, wsparcie udzie-
lone przez Polaków osiągnęło wówczas 
wartość 2 milionów dolarów, co 11 lat po 
zakończeniu wojny światowej oznaczało 
ogromną pomoc. Co więcej, wartość po-
mocy zorganizowanej przez polskie spo-
łeczeństwo dwukrotnie przewyższała tę, 
którą Węgrom udzieliły łącznie inne kraje 
świata.

Polska pomoc nie przestała napły-
wać na Węgry również po interwencji 
wojsk radzieckich. Do końca stycznia 
1957 roku zebrano w sumie 31 milio-
nów złotych oraz dary o wartości około 
11 milionów złotych. Dostarczono je za 
pośrednictwem Polskiego Czerwonego 
Krzyża, który wysłał na Węgry 42 cięża-
rówki i 104 wagony kolejowe. Prócz tego 
na prośbę rządu Jánosa Kádára polskie 
władze udzieliły Węgrom bezzwrotnego 
kredytu towarowego o wartości 600 mi-
lionów złotych.
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  Krakowskie Przedmieście 1 (nad wejściem do apteki)

TABLICA PAMIĄTKOWA FRANCISZKA II RAKOCZEGO

Franciszek II Rakoczy (węg. II. Rákóczi 
Ferenc, 1676–1735) zbiegł do Polski po 
procesie za obrazę majestatu, w którym 
groziła mu kara śmierci. 7 listopada 1701 
roku przybył do Warszawy, gdzie poznał 
hrabiego Miklósa Bercsényiego, również 
pozostającego na emigracji z powodu 
represji, jakie go spotkały po organizacji 
spisku antyhabsburskiego. Niebawem 
przekonali się, że nie mogą liczyć na 
wsparcie ani polskiej szlachty, ani kró-
la Polski i elektora Saksonii Augusta II 
Mocnego. Mimo to Rakoczy właśnie 
w Polsce odnalazł swego największe-
go stronnika.

Z Elżbietą Sieniawską, żoną hetmana 
Adama Sieniawskiego, zapoznał Rako-
czego ambasador Francji w Warszawie. 
Do spotkania doszło w grudniu 1701 
roku. Sieniawska należała do grona 
najbogatszej szlachty polskiej i dyspo-
nowała znaczącymi kontaktami dyplo-
matycznymi. Węgierski magnat i żona 
polskiego hetmana wkrótce zapałali do 
siebie uczuciem, co potwierdza ich wza-
jemna korespondencja.

W miejscu tym stał dom, w którym Franciszek II Rakoczy, przywódca powstania 
antyhabsburskiego z lat 1703–1711, mieszkał po ucieczce z więzienia w Wiener 
Neustadt. Tablicę odnowiono w 2009 r. oraz ponownie odsłonięto w obecności 
prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Węgier László Sólyoma.

Rakoczy nie mógł długo pozostać 
w Warszawie. Z pomocą Sieniawskiej 
przeniósł się do Brzeżan (ob. Berezhany 
na Ukrainie). Prócz tego Elżbieta osobi-
ście zabiegała u Ludwika XIV o wsparcie 
materialne dla Rakoczego, w podobnej 
sprawie kontaktowała się też ze Szwe-
dami i Prusami. To za jej pośrednictwem 
na Węgry popłynęła pomoc finansowa 
z Francji, sama też posyłała tam broń. 
Ponadto na prośbę żony hetman Sie-
niawski wysłał 600 dragonów, mających 
wesprzeć armię węgierskich powstań-
ców – tak zwanych kuruców.

Po abdykacji Augusta II w 1706 roku 
Sieniawska czyniła starania, by to Rako-
czy, wówczas już książę siedmiogrodz-
ki, objął tron Polski. Nie spotkało się to 
z aprobatą zwolenników króla szwedz-
kiego Karola XII. Przeciwnicy Rakoczego 
pojmali Sieniawską i dopiero po inter-
wencji władcy Francji wypuścili ją wol-
no. Książę Siedmiogrodu również działał 
aktywnie w swoim interesie. Jesienią 
1707 roku odbył podróż do Warszawy, 
gdzie prowadził negocjacje z Piotrem 
Wielkim, oczekując od Rosji finanso-
wego i militarnego wsparcia swej kan-
dydatury na króla Polski oraz pomocy 
w przywróceniu suwerenności Węgrom 
i Siedmiogrodowi. Car mógł za to liczyć 
na francuskie kontakty Rakoczego (Piotr 
I chciał, by władca Francji pośredniczył 
w wojnie rosyjsko-szwedzkiej), ale plany 
pozostały niezrealizowane.

W ostatnich tygodniach węgierskich 
walk o niepodległość Rakoczy powrócił 
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  Polska Akademia Nauk, Nowy Świat 72

TABLICA PAMIĄTKOWA POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Głównym powodem wybuchu powsta-
nia listopadowego były działania cara 
rosyjskiego, a równocześnie polskiego 
króla, który nie przestrzegał zasad Kon-
stytucji Królestwa Polskiego, przyjętej 
na mocy postanowień kongresu wie-
deńskiego z 1815 roku. Powstanie, za-
początkowane 29 listopada 1830 roku 
przez warszawskich podchorążych, 
prędko przerodziło się w ogólnokrajową 
walkę o wolność oraz w wojnę pomię-
dzy Imperium Rosyjskim a Królestwem 
Polskim. Wojska carskie, w ostatniej 
fazie powstania kierowane przez feld-
marszałka Iwana Paskiewicza, miały 

znaczną przewagę nad fatalnie dowo-
dzonymi korpusami polskimi. Po zaję-
ciu Warszawy we wrześniu 1831 roku 
Mikołaj I rozpoczął stopniową likwidację 
Królestwa Polskiego. Zamykano kolejne 
polskie szkoły, ofiarami retorsji padł też 
Uniwersytet Warszawski oraz Uniwer-
sytet Wileński, założony przez Stefana 
Batorego w 1579 roku (uczelnię prze-
kształcono w uniwersytet rosyjski dzia-
łający w Kazaniu). Po upadku powstania 
niemal 10 tysięcy Polaków opuściło kraj, 
z czego kilka tysięcy udało się do Europy 
Zachodniej. Centrum tak zwanej „wiel-
kiej emigracji” został Paryż.

Polskojęzyczna tablica na ścianie dawnego pałacu Staszica, gdzie swą sie-
dzibę ma obecnie Polska Akademia Nauk, przypomina o sprawie powsta-
nia listopadowego, podniesionej na węgierskim Zgromadzeniu Krajowym 
w Preszburgu (węg. Pozsony, ob. Bratysława, dawna nazwa słowacka: 
Prešporok). Tablica została odsłonięta w 100. rocznicę wybuchu powsta-
nia z inicjatywy Polaków wdzięcznych Węgrom za gest z 1830 roku.

do Polski. Na wieść o zawarciu po-
koju w Szatmár (1711) przeniósł swą 
siedzibę z Jarosławia (zob. s. 325) do 

Gdańska (zob. s. 124–125), skąd jesz-
cze długo prowadził korespondencję 
z Sieniawską.
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Na Węgrzech okresu reform brutal-
ne zdławienie powstania listopadowego 
spotkało się z silną reakcją inteligencji. 

„Kwestia polska” zaistniała w tamtej-
szej opinii publicznej, a także znalazła 
oddźwięk w poezji – jej motyw pojawił 
się w wierszu Apoteoza Józsefa Bajzy 
z 1834 roku oraz w poemacie Mihálya 
Vörösmartyego Żywy posąg (1839–1841). 
Co więcej, jedna ze strof Wezwania 
Vörösmartyego (1836) – obok Hymnu 
najważniejszej pieśni patriotycznej Wę-
grów – traktuje nie o dramacie później-
szej rewolucji węgierskiej 1848 roku, ale 
właśnie o zlikwidowanym Królestwie Pol-
skim i o polskim narodzie „złożonym do 
grobu”: „A grób, gdzie naród nasz leży, / 
Otoczy ludów krąg / I łzy się z oczu po-
leją / Na miliony rąk”*. Ponadto w 1836 

roku Gábor Kazinczy, siostrzeniec po-
ety Ferenca Kazinczyego, przełożył na 
węgierski Księgi narodu i pielgrzymstwa 
polskiego Adama Mickiewicza.

Polacy od początku byli świadomi 
współczucia, jakim darzyli ich Węgrzy. 
Polski sejm wyraził im za to wdzięczność 
już w 1831 roku. Z kolei 17 lat później 
Polacy aktywnie okazali swą solidarność 
i brak obojętności wobec trudnej sprawy 
węgierskiej. Według dzisiejszego stanu 
badań około 5 tysięcy polskich honwe-
dów i legionistów wsparło Węgry i Sied-
miogród w walkach o wolność roku 1848 
i 1849. W pomoc tę włączyli się również 
Józef Wysocki i Józef Bem, weterani 
powstania listopadowego, którzy jako 
generałowie węgierskiej armii zdobyli 
sławę i wieczne uznanie.

  Aleja Solidarności 93

TABLICA PAMIĄTKOWA JÓZEFA BEMA

Miasto Stołeczne Warszawa i To-
warzystwo Przyjaciół Warszawy 
w grudniu 2013 roku upamiętniły 
miejsce, w którym od 1809 roku 
mieszkał Józef Bem, podówczas 
uczeń Szkoły Elementarnej Ar-
tylerii i Inżynierii, a później Szko-
ły Aplikacyjnej. Dom, pierwotnie 
własność rodziny Bemów, stał 
w tym miejscu do początku XX 
wieku. Niecałe 400 metrów dalej 
przy ówczesnym placu Dzierżyń-
skiego (ob. plac Bankowy) w latach 
1964–1966 działał Węgierski Insty-
tut Kultury.

* Mihály Vörösmarty, Wezwanie, tłum. Tadeusz Nowak, w: Antologia poezji węgierskiej, wyb. i układ 
István Csapláros, Gracja Kerényi, Andrzej Sieroszewski, red. poetycka Mieczysław Jastrun, Warszawa 
1975, s. 146.
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  Ulica Matejki (park przed gmachem Sejmu)

POMNIK PAMIĘCI HONWEDÓW

19 września 2017 roku przed gmachem Sejmu uroczyście odsłonięto pomnik 
pamięci honwedów, którzy w 1944 roku wsparli warszawskich powstańców.

Dwujęzyczny tekst wyryty w czarnym 
granicie przypomina, że jesienią 1944 
roku trzy węgierskie dywizje stacjonu-
jące pod Warszawą przekazały żołnie-
rzom Armii Krajowej broń i amunicję, 
a także zaopiekowały się rannymi po-
wstańcami Warszawy (zob. więcej s. 86).

Pomnik został postawiony przez 
Instytut Pamięci Narodowej oraz Wę-
gierski Instytut Kultury w Warszawie. 
Na tę okoliczność instytucje wydały 
też wspólnie dwujęzyczną broszurę 

pod tytułem Polacy to nasi przyjaciele. 
Węgrzy i Powstanie Warszawskie 1944, 
zawierającą teksty o polsko-węgierskim 
braterstwie broni oraz archiwalne foto-
grafie. Wygłoszone podczas uroczysto-
ści przemowy jednoznacznie doceniły 
ówczesną postawę węgierskich żoł-
nierzy, społeczeństwa i kierownictwa 
politycznego. Marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński podkreślił w napisanym z tej 
okazji liście, że „pomnik stanowi dowód 
polskiej wdzięczności”.
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  Ulica Nowogrodzka 36

TABLICA PAMIĄTKOWA PÁLA DOMSZKYEGO

Pál Domszky (Herencsvölgy, ob. Hriňová 
na Słowacji, 1903 – Budapeszt, 1974) 
był synem Niemki i Polaka, potomkiem 
bocznej linii rodu Lubrańskich. Jeden 
z jego przodków, Nikodem Dąmbski, 
jako oficer Legionu Polskiego w 1849 
roku brał udział w wiosennej kampanii 
rewolucji węgierskiej. Po wejściu w ży-
cie traktatu z Trianon (1920) rodzina 
Domszkyego przeniosła się z Górnych 
Węgier do Budapesztu. Po ukończe-
niu gimnazjum Domszky kontynuował 
naukę w Berlinie, Paryżu, Budapesz-
cie i Rzymie. W 1928 roku założył 

Węgiersko-Polski Związek Akademicki. 
Również wtedy zaczął zajmować się za-
gadnieniami kulturalnych i historycznych 
związków pomiędzy dwoma krajami, 
a także poświęcił się badaniom gene-
alogii mieszanych rodzin polsko-węgier-
skich. W 1929 roku został członkiem 
Krajowego Komitetu Pamięci Józefa 
Bema, który współorganizował przewóz 
prochów generała z Aleppo do Tarnowa 
(zob. s. 269). Z inicjatywy Domszkyego 
w 1934 roku w Budapeszcie odsłonięto 
pomnik Bema, a w Esztergomie posta-
wiono pomnik Jana III Sobieskiego.

W 1933 roku w związku z prowa-
dzonymi badaniami genealogicznymi 
Pál Domszky przeniósł się do Polski, 
gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Annę. 
Wspólnie zamieszkali w wynajmowanym 
mieszkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej 
w Warszawie. Niedługo później urodziło 
im się dwóch synów. Domszky utrzymy-
wał rodzinę z pisania artykułów i reda-
gowania książek.

Wraz z wybuchem II wojny światowej 
zamknięto w Polsce Poselstwo Króle-
stwa Węgier. Wówczas Pál Domszky 
utworzył Związek Węgierski (Magyar 
Szövetség), którego filie rozpoczęły pra-
ce w Krakowie, a później we Lwowie. 

W okresie międzywojennym Pál Domszky angażował się w prace różnych 
organizacji polonofilskich, a także poświęcał się badaniu i pielęgnowaniu kon-
taktów polsko-węgierskich. Jako członek ligi rewizjonistycznej czynił aktyw nie 
starania na rzecz przywrócenia granicy między Polską a Węgrami. Pod czas  
II wojny światowej zdobył wiekopomne zasługi jako reprezentant Węgrów 
mieszkających w Generalnej Guberni, równocześnie stając w obronie Polaków. 
Poświęconą mu dwujęzyczną tablicę pamiątkową odsłonięto 19 października 
1998 roku na ścianie kamienicy na rogu ulic Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej, 
gdzie Pál Domszky mieszkał z rodziną oraz częściowo funkcjonował Związek 
Węgrów, któremu przewodniczył.
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Do zadań organizacji należała pomoc 
pozostającym w Polsce Węgrom oraz 
rodzinom mieszanym, a także ułatwienie 
ich powrotu na Węgry. Związek Węgier-
ski wykonywał swe zadania za pośred-
nictwem Ambasady Królestwa Węgier 
w Berlinie: najbardziej potrzebującym 
wydawał węgierskie paszporty i legity-
macje, a gdy zaszła taka potrzeba, inter-
weniował w sprawie węgierskich więź-
niów politycznych. Dokumenty z godłem 
pań stwowym Królestwa Węgier niemal 
zawsze gwarantowały ich posiadaczom 
względne bezpieczeństwo.

Przy nieistniejącej dziś ulicy Wielkiej, 
Pál Domszky otworzył pod numerem 9 
sklep z artykułami spożywczymi i ubra-
niami, które potrzebujący otrzymywali 
często za darmo. Miejsce służyło także 
celom konspiracyjnym. Prócz tego zaj-
mowano się tam sprawami obywateli 
chcących wrócić na Węgry. Domszky 
ponad 10 tysiącom osób wystawił pa-
piery poświadczające o węgierskim 
pochodzeniu lub związkach rodzinnych. 
W ich ewakuacji na Węgry pomagały 
stacjonujące w Polsce oddziały węgier-
skie oraz Czerwony Krzyż.

Po likwidacji getta wraz z żoną przy-
garnął ośmioletnią dziewczynkę, którą 
opiekowali się w mieszkaniu przy ulicy 
Nowogrodzkiej, a na początku 1944 
roku przekazali pod opiekę przyjaciół. 
Z ich pomocą dziecko trafiło do Stanów 
Zjednoczonych.

W 1943 roku Domszky utworzył w Ar-
mii Krajowej komórkę „H” (Hungaria), 
której najważniejszym zadaniem było 
dostarczanie broni i amunicji walczącym 
Polakom, zabezpieczanie szlaków ku-
rierskich między Warszawą i Budapesz-
tem, a także pomoc ściganym przez 
Niemców Polakom w przedostaniu się 
na Węgry. W 1944 roku pośredniczył 
w negocjacjach między Armią Krajową 
a węgierskimi oddziałami stacjonujący-
mi pod Warszawą. Rozmowy dotyczyły 
przejścia Węgrów na stronę Polaków.

W lipcu 1944 roku Domszky po-
wrócił na Węgry, gdzie kontynuował 
prace na rzecz rozwoju kontaktów pol-
sko-węgierskich oraz przyczynił się do 
znacznego powiększenia zbiorów Mu-
zeum Wsi w Isaszeg. Z jego inicjatywy 
w tej samej miejscowości postawiono 
tablicę pamiątkową Legionu Polskiego, 
a w ogrodzie Węgierskiego Muzeum 
Narodowego w Budapeszcie – miejscu 
powstania formacji w listopadzie 1848 
roku – odsłonięto popiersie generała 
Józefa Wysockiego. Obydwa pomysły 
zostały zrealizowane już po jego śmierci. 
Urnę z prochami Domszkyego złożono 
w kościele świętego Gellérta w Buda-
peszcie. W 1999 roku za pomoc udzie-
loną polskiemu podziemiu zbrojnemu 
i Armii Krajowej prezydent Aleksander 
Kwaśniewski odznaczył go pośmiert-
nie Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

  Łazienki Królewskie, ulica Agrykola

PLAC ZABAW WŁADYSŁAWA I ŚWIĘTEGO

4 grudnia 2017 roku przy wejściu do Parku Łazienkowskiego otwarto niezwy-
kłe miejsce na mapie warszawskich i polskich obiektów związanych z historią 
i kulturą Węgier – polsko-węgierski plac zabaw. Inicjatorem i fundatorem jego 
budowy jest Ambasada Węgier w Polsce.
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Patronem obiektu jest Władysław I Święty (węg. 
I. Szent László), król Węgier w latach 1077–1095. 
Na jego terenie zainstalowano liczne urządzenia 
i rekwizyty nawiązujące do dziejów, kultury oraz 
sztuki ludowej Polski i Węgier, gdyż wedle zamysłu 
twórców plac zabaw ma być nie tylko miejscem 
rekreacji, ale także ciekawą formą lekcji historii. 
Znajdziemy tam na przykład symbole religijne i dy-
nastyczne, za pośrednictwem których dzieci mogą 
poznać historię relacji polsko-węgierskich. Twórcą 
wszystkich zabawek jest znany węgierski projek-
tant placów zabaw Boldizsár Kő.
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  Park w Dolince Szwajcarskiej

POMNIK JÓZSEFA ANTALLA SENIORA I HENRYKA SŁAWIKA

József Antall senior przyszedł na świat 
w 1896 roku w Oroszi, niewielkiej wsi 
na północ od Balatonu. Szkołę podsta-
wową ukończył w Lewoczy (węg. Lő-
cse, ob. Levoča na Słowacji), później 
uczęszczał do gimnazjum pijarskiego 
w Budapeszcie. Niedługo po tym, jak 
zdał maturę, wybuchła I wojna świato-
wa, a on znalazł się na froncie wschod-
nim. Po opuszczeniu rosyjskiego obozu 
jenieckiego powrócił do kraju i ukoń-
czył prawo, rozpoczynając karierę jako 
urzędnik państwowy. Od 1932 roku pra-
cował w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych, gdzie zajmował się sprawami so-
cjalnymi i samorządowymi. Brał aktywny 
udział w tworzeniu polityki socjalnej cza-
sów regencji Miklósa Horthyego.

Niemal natychmiast po wybuchu 
II wojny światowej na węgierskiej granicy 
zjawili się polscy uchodźcy. W związku 
z tym, że ówczesne umowy międzyna-
rodowe nie rozpatrywały w szczególny 
sposób statusu uchodźcy osób cywil-
nych, państwo węgierskie próbowało 
rozwiązać zastaną sytuację we własnym 
zakresie. Po kilku tygodniach na Węgry 
przybyło blisko 100 tysięcy Polaków. Do 
zajęcia się ich sprawami Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wyznaczyło IX 

Departament odpowiadający za opie-
kę socjalną. Pełnomocnikiem do spraw 
uchodźców został József Antall, a jego 
pracę wspierali premier Pál Teleki, mi-
nister spraw wewnętrznych Ferenc 
Keresztes-Fischer i zaufany współpra-
cownik László O’sváth (zob. s. 81). Nie 
mogłoby to oczywiście nastąpić bez 
zgody regenta Miklósa Horthyego.

Antall poznał Henryka Sławika 
(1894–1944) we wrześniu 1939 roku, 
kiedy tamten przybył na Węgry jako 
uchodźca. Wcześniej Sławik (zob. też 
s. 197, 202) był członkiem Polskiej Partii 
Socjalistycznej i redaktorem naczelnym 
katowickiej „Gazety Robotniczej”. Kiedy 
Antall złożył wizytę u jednej z grup pol-
skich uchodźców, Sławik poinformował 
go, że Polacy nie mają zamiaru pasoży-
tować na węgierskim narodzie i dopóki 
nie zaistnieje dla nich możliwość walki 
z okupantem, chcą uczyć się i uczciwie 
pracować. Spotkanie stało się zalążkiem 
późniejszej przyjaźni Antalla i Sławika.

W listopadzie 1939 roku utworzono 
Komitet Obywatelski, który odpowiadał 
za sprawy socjalne, oświatowe i kul-
turalne polskich uchodźców, a także 
reprezentował polskie interesy przed 
władzami węgierskimi. Kierownictwo 

Z inicjatywy Grzegorza Łubczyka (w latach 1997–2001 ambasadora Polski 
w Budapeszcie) oraz dzięki jego wieloletnim i konsekwentnym działaniom, 
8 listopada 2016 roku w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i ambasa-
dora Węgier w Polsce Ivána Gyurcsíka w niewielkim parku sąsiadującym 
z Ambasadą Węgier w Warszawie odsłonięto pomnik Józsefa Antalla se-
niora i Henryka Sławika. Politycy siedzą przy stoliku i toczą przyjacielską 
dyskusję. Umieszczona przed nimi tablica przypomina w języku polskim 
i angielskim o tym, że pomiędzy 1939 i 1944 rokiem Antall i Sławik pomogli 
ponad 30 tysiącom polskich uchodźców, ratując tym samym życie 5 tysię-
cy Żydów.
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organizacji powierzono Henrykowi Sła-
wikowi, którego działalność wspierał ge-
nerał Władysław Sikorski, premier rządu 
polskiego w Londynie. Kiedy 1 stycznia 
1941 roku Ambasada Polska w Buda-
peszcie została zmuszona zaprzestać 
swojej działalności (wskutek niemiec-
kiego i sowieckiego protestu), jej rolę 
przejął Komitet Obywatelski do Spraw 
Opieki nad Uchodźcami Polskimi.

W październiku 1939 roku na Wę-
grzech działało już 88 cywilnych i 91 
wojskowych obozów dla uchodźców. Te 
cywilne nie miały zamkniętego charakte-
ru, ich obszar wyznaczały często grani-
ce administracyjne miejscowości, w któ-
rych się znajdowały, a Polacy mogli tam 
swobodnie się poruszać. Zakwaterowa-
nie zapewniano w prywatnych domach, 
pensjonatach, hotelach robotniczych 

i budynkach gospodarczych. Ponadto 
polscy uchodźcy otrzymywali miesięcz-
ny żołd i zapomogę przewyższające 
średnią węgierską pensję. Mogli też 
podejmować pracę, a młodzież kon-
tynuować naukę. W Balatonboglár 
(dzięki wsparciu proboszcza Béli Vargi) 
od grudnia 1939 roku do marca 1944 
roku działało legalnie jedyne w Euro-
pie polskojęzyczne gimnazjum. Jego 
absolwenci stanowili po wojnie kadrę 
znakomicie wykształconej, patriotycznie 
wychowanej inteligencji.

Z kolei w miejscowości Vác pod Bu-
dapesztem Antall i Sławik założyli Schro-
nisko dla Polskich Sierot Uchodźczych 
(Lengyel Menekült Árvák Otthona). In-
stytucja tylko z nazwy sprawowała pie-
czę nad osieroconymi dziećmi polskich 
żołnierzy – w rzeczywistości była też 
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ochronką dla nieletnich żydowskiego 
pochodzenia. Ponadto do 19 marca 
1944 roku, a więc do rozpoczęcia nie-
mieckiej okupacji Węgier, niemal 5 ty-
siącom polskich Żydów Antall i Sławik 
wydali fałszywe dokumenty, dzięki któ-
rym tamci mogli przeżyć wojnę i Holo-
caust. Za tę działalność Instytut Jad Va-
shem uhonorował pośmiertnie Sławika 
(w 1977 roku) i Antalla (w 1989 roku) me-
dalami Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata. Na Węgrzech Henryk Sławik jest 
też pamiętany jako „polski Wallenberg” 
(o Wallenbergu zob. s. 69).

W marcu 1944 roku okupujące Bu-
dapeszt wojska hitlerowskie aresztowały 
Antalla i Sławika. Ten drugi był torturo-
wany, a mimo to nie zdradził swojego 
węgierskiego przyjaciela. Kiedy jeszcze 
w więzieniu Antall uścisnął dłoń ledwo 
żywego Henryka, dziękując mu za ura-
towanie życia, w odpowiedzi usłyszał: 

„Tak płaci Polska…”. Sławik stracił życie 
w obozie koncentracyjnym Mauthausen. 
Po wojnie József Antall był do 1950 
roku posłem węgierskiego Parlamen-
tu z ramienia Niezależnej Partii Drob-
nych Posiadaczy. W 1945 roku pełnił 
też funkcję sekretarza stanu i ministra 
do spraw odbudowy kraju. Ponadto był 
przewodniczącym Polsko-Węgierskiej 
Izby Handlowej. Później wycofał się z ży-
cia politycznego, a po rewolucji 1956 
roku był pod nieustanną obserwacją 
bezpieki. Zmarł w Budapeszcie w 1974 
roku. Jego syn, József Antall młodszy 
(1932–1993), był pierwszym premierem 
Węgier po upadku komunizmu.

Wiosną 2016 roku w dzielnicy XI Bu-
dapesztu przy placu Györgya Goldman-
na (Goldmann György tér) postawiono 
wierną kopię warszawskiego pomnika 
Józsefa Antalla starszego i Henryka 
Sławika.

  Łazienki Królewskie 
(w pobliżu Amfiteatru)

POPIERSIE JÓZEFA BEMA

Popiersie Józefa Bema odsłonięto 
19 marca 1927 roku na dziedzińcu 
koszar 1. dywizjonu artylerii konnej, 
które zresztą nosiły imię generała 
(ul. 29 listopada). Po wojnie pomnik 
został zapomniany, aż w czerwcu 
2004 roku przeniesiono go z za-
mkniętego terenu wojskowego do 
ulubionego parku warszawiaków 
i turystów. W Łazienkach Królew-
skich niedaleko od Pałacu na Wo-
dzie znajdziemy Amfiteatr, a za nim 
dzieło Bogdana Święcickiego.
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   Muzeum Fryderyka Chopina, ulica Okólnik 1

FORTEPIAN FERENCA LISZTA

W 1955 roku w Zamku Ostrogskich utworzono muzeum biograficzne Fryde-
ryka Chopina, dokumentujące jego życie i twórczość. W 2010 roku, z okazji 
200. rocznicy urodzin kompozytora, w placówce otwarto specjalną ekspozycję 
multimedialną.

Wśród licznych eksponatów Muzeum, 
na dolnym poziomie wystawy odnajdzie-
my fortepian należący do Ferenca Liszta, 
którego z Chopinem łączyła przyjaźń 
(zob. też s. 61, 200). Instrument został 
wyprodukowany w 1856 roku w pary-
skim zakładzie Sébastiena Érarda. Do 
kolekcji Muzeum należy też list Ferenca 
Liszta do Gustave’a Neipperga datowa-
ny na 8 września 1840 roku.
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  Aleje Ujazdowskie (Park Ujazdowski, naprzeciwko Ambasady Węgier)

POMNIK SOLIDARNOŚCI POLAKÓW Z WĘGRAMI W 1956 I 1986 ROKU

W ramach Roku Kultury Węgierskiej, 19 kwietnia 2017 
roku, naprzeciwko siedziby Ambasady Węgier odsłonięto 
Pomnik Solidarności Polaków z Węgrami w 1956 i 1986 
roku. Monument wyraża ideę przyjaźni polsko-węgierskiej, 
wspólnotę losu dwóch narodów oraz wzajemnej solidarno-
ści. W ceremonii odsłonięcia udział wzięli przewodniczący 
węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér, 
marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz ambasador 
Węgier w Polsce Zsuzsanna Orsolya Kovács.

W 30. rocznicę wybuchu węgierskiej rewolucji 1956 roku, 23 paź-
dziernika 1986 roku, działacze „Solidarności Walczącej” na ogro-
dzeniu Parku Ujazdowskiego przed budynkiem Ambasady Węgier 
umieścili transparent z napisem: „Węgry 1956. Pamiętamy”. Akcję 
udokumentowano na zdjęciu, a także napisano o niej w gazetce 
„Solidarności Walczącej”. W tym samym czasie w Podkowie Leśnej 
odsłonięto pierwszą w Europie Wschodniej tablicę pamiątkową 
rewolucji 1956 roku (zob. s. 95).

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
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  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego,
ulica Myśliwiecka 6

POMNIK STEFANA BATOREGO

Utworzone w 1918 roku Królewsko-Polskie Gimnazjum otrzymało za patrona 
Stefana Batorego, księcia siedmiogrodzkiego, jednego z największych pol-
skich królów. Jego pomnik postawiono na dziedzińcu szkoły w 1933 roku. 

Szkoła, utworzona 1 września 1918 roku 
jako Królewsko-Polskie Gimnazjum im. 
Stefana Batorego, od 1924 roku mieści 
się w budynku przy ulicy Myśliwieckiej. 
Kamień węgielny pod jego budowę 
wmurowano w 1922 roku. Nauczanie od 
początku istnienia placówki odbywało 
się na wysokim poziomie, a w murach 
szkoły pracowało wielu znakomitych 
pedagogów. 27 września 1933 roku 
z okazji 400. rocznicy urodzin Batore-
go na dziedzińcu szkoły odsłonięto po-
mnik patrona placówki. Rzeźba uległa 
zniszczeniu w czasie II wojny światowej, 
ale dzięki determinacji uczniów została 
odrestaurowana i postawiona na nowo. 
Okupujący Polskę Niemcy nie tylko 
zdewastowali pomnik, ale także zaka-
zali nauczania w języku polskim. Jako 
język edukacji wprowadzono niemiecki, 
co zainaugurowała obecność samego 
Hansa Franka, generalnego gubernato-
ra okupowanych ziem polskich. Patronat 
Stefana Batorego przywrócono szkole 
po wojnie. Placówka zyskała szczegól-
ny rozgłos, gdy jej mury w 1996 roku 
odwiedziła królowa Elżbieta II, a w 1997 
roku Michael Jackson. W dniach 17–19 
października 2008 roku, w 90. rocznicę 
utworzenia szkoły oraz w 475. roczni-
cę urodzin Stefana Batorego, w uro-
czystości na cześć patrona wzięła też 
udział prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.

Stefan Batory (Szilágysomlyó, ob. 
Șimleu Silvaniei w Rumunii, 1533 – 
Grodno 1586) już w młodości świadomie 

przygotowywał się do kariery politycznej. 
Studiował na Uniwersytecie w Padwie, 
gdzie zdobył staranne wykształcenie 
humanistyczne oraz posiadł znajomość 
łaciny, w którym to języku często pisał li-
sty. Sprawy kultury i szkolnictwa były mu 
zawsze bliskie, nie jest zatem przypad-
kiem, że wiele szkół w Polsce nosi jego 
nazwisko. Choć był głęboko wierzącym 
katolikiem, za istotne uważał przestrze-
ganie zasad tolerancji religijnej, które 
poznał w Siedmiogrodzie, a później, już 
jako król, praktykował w Rzeczypospo-
litej szlacheckiej.

Po śmierci Jana II Zygmunta Zápolyi 
(węg. Szapolyai János Zsigmond) Bato-
ry został w 1571 roku wybrany na księcia 
Siedmiogrodu. Władca był przekona-
ny, że tylko umocniony Siedmiogród 
może zapewnić ponowne zjednocze-
nie podzielonego na trzy części Kró-
lestwa Węgier. Jego panowanie dało 
podwaliny pod późniejszy złoty okres 
Siedmiogrodu: założył sieć szkół, pod-
danym zagwarantował wolność wyzna-
nia, zorganizował silną armię. W 1575 
roku pokonał pod Kerelőszentpál (ob. 
Sânpaul w Rumunii) siły prohabsbur-
skie dowodzone przez Kaspra Bekiesza 
(węg. Bekes Gáspár), co umocniło po-
zycję Księstwa Siedmiogrodu na arenie 
międzynarodowej. Po tym, jak w 1572 
roku męska linia rodu Jagiellonów wy-
marła, a wybrany na króla Polski Henryk 
Walezy zbiegł do Paryża, szlachta pol-
ska na króla wskazała Batorego. Wa-
runkiem elekcji było małżeństwo z Anną 
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Jagiellonką oraz odzyskanie ziem za-
jętych przez cara Iwana IV Groźnego 
nad Bałtykiem. Batory podjął się zada-
nia, wiedząc, że silna Polska i Wielkie 
Księstwo Litewskie pomogą wyzwolić 
spod tureckiego jarzma Królestwo Wę-
gier, którego odnowę uważał za swój 
życiowy cel.

Na tronie Polski Batory prowadził po-
dobną politykę jak w Siedmiogrodzie. 
Próbował ograniczyć prawa szlachty wy-
stępującej przeciwko centralnej władzy, 
a w polityce zagranicznej nie dopusz-
czał, by ktokolwiek ingerował w sprawy 
wewnętrzne kraju. Za jego panowania 

rozkwitła kultura, przeprowadzono 
reformę szkolnictwa oraz utrzymano 
swobodę wyznania, w duchu której 
Batory ostro potępił antyprotestanckie 
wystąpienia studentów w Krakowie. Król 
zorganizował też silną armię, która stała 
się kluczowym narzędziem w jego poli-
tyce zagranicznej. Jako wybitny strateg 
i dowódca, Batory był świadomy, że za-
chodnie podboje carskiej Rosji stano-
wią zagrożenie dla międzynarodowej 
pozycji Rzeczypospolitej szlacheckiej 
i samego kraju. Dlatego chciał osłabić 
pozycję cara. W 1579 rozpoczął wojnę 
o odebranie zagarniętych w poprzednim 
roku Inflant i utraconej 16 lat wcześniej 
ziemi połockiej. Po ich zajęciu rozpoczął 
kolejną kampanię, w wyniku której dotarł 
aż pod Psków. Wojnę zakończył rozejm, 
po którym Batory nie wyrażał zaintere-
sowania dalszym podbojem ziem rosyj-
skich. Po śmierci Iwana Groźnego część 
rosyjskiej szlachty widziała go chętnie 
na carskim tronie. Realizację daleko-
siężnych planów uniemożliwiła nagła 
śmierć w grudniu 1586 roku. Wielu po-
dejrzewało, że Batory został otruty.

Stefan Batory zapisał się w historii 
Polski jako jeden z najwybitniejszych 
władców. Był ostatnim, a w swoich 
czasach bodaj jedynym królem, który 
nie tylko dostrzegał krytyczną sytuację 
państwa polsko-litewskiego (na którą 
składały się anarchistyczne zapędy 
szlachty, rozwój terytorialny Rosji i eks-
pansja Imperium Osmanów w Europie), 
ale przede wszystkim próbował ją na-
prawiać. Jednym ze sposobów była 
próba wcielenia Kozaków do służby we 
władzy centralnej kraju.

Rzeźbę przedstawiającą Stefana Ba-
torego umieszczono też w Rotundzie 
Pałacu na Wodzie w pobliskich Łazien-
kach Królewskich. Towarzyszą jej po-
mniki trzech innych, wielkich władców 
Polski: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta 
Starego i Jana III Sobieskiego.
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  Łazienki Królewskie (w pobliżu pomnika Fryderyka Chopina)

POPIERSIE FERENCA LISZTA

Kompozytor, prócz tego, że był jednym z największych węgierskich for-
tepianistów wszechczasów, przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem i był 
autorem jego pierwszej biografii. Tę wyjątkową relację podkreśla fakt, że 
w sąsiedztwie pomnika Chopina w Łazienkach Królewskich umieszczono 
popiersie Ferenca Liszta. To w ich towarzystwie w każdą niedzielę lata naj-
lepsi muzycy świata dają koncerty fortepianowe. Rzeźba autorstwa Katalin 
Gerő jest darem Dzielnicy I (Budavár) Budapesztu.

Ferenc Liszt (Doborján, ob. Raiding 
w Austrii, 1811 – Bayreuth, 1886) grać 
na fortepianie zaczął na dworze Mikló-
sa Esterházyego. Prędko wykazał się 
ogromnym talentem, a dzięki wsparciu 
magnatów mógł wyjechać do Wiednia 
na naukę gry pod okiem Carla Czerne-
go i Antonio Salieriego. W wieku 11 lat 
z wielkim sukcesem dał swój pierwszy, 
samodzielny koncert w Wiedniu. Otrzy-
mywał kolejne zagraniczne zaproszenia, 
koncertował w Anglii, Francji i Szwajcarii. 
W 1827 roku osiadł w Paryżu, gdzie po-
znał najwybitniejszego polskiego kom-
pozytora tamtych czasów, Fryderyka 
Chopina. Artystów wkrótce połączyła 
głęboka przyjaźń. To Chopin przedsta-
wił Lisztowi Marie d’Agonet, późniejszą 
matkę trojga dzieci węgierskiego pianisty. 
Liszt zawarł znajomości również z innymi 
polskimi muzykami, na przykład z Hen-
rykiem Wieniawskim i Zygmuntem No-
skowskim. W Paryżu poznał też wielkich 
przedstawicieli polskiej emigracji: Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Ju-
liana Ursyna Niemcewicza.

Liszt czterokrotnie dawał koncerty 
w Polsce. Wystąpił w Warszawie, w Po-
znaniu, na Śląsku (zob. s. 200) i w Krako-
wie (zob. s. 237). Jak niegdyś wyznał, jego 
najzdolniejszym uczniem był zmarły mło-
do Juliusz Zarębski. Liszt nie tylko uwiel-
biał, ale również popularyzował polską 
muzykę i kulturę. Napisał po francusku 

biografię Chopina, która po raz pierwszy 
ukazała się w odcinkach w magazynie 

„France Musical” w 1851 roku. Publikację 
w 1873 roku wydano w przekładzie na 
węgierski, po polsku książka ukazała się 
w 2011 roku. 

Pamiątki po węgierskim kompozyto-
rze można oglądać w Muzeum Fryderyka 
Chopina (s. 57), z kolei Towarzystwo jego 
imienia działa we Wrocławiu nieprzerwa-
nie od 1989 roku.
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WARSZAWA – MOKOTÓW

  Ulica Czerniakowska 137

PARAFIA ŚWIĘTEGO STEFANA KRÓLA I SZKOŁA SIÓSTR NAZARETANEK

Ta rzymskokatolicka świątynia 
– gdzie odprawiane są też msze 
w języku węgierskim – w czasie 
II wojny światowej funkcjonowała 
jako węgierski szpital wojskowy.

Kościół zbudowano w latach 1922–1926 
dla domu Sióstr Nazaretanek. 24 grud-
nia 1926 roku poświęcił go arcybiskup 
Antoni Szlagowski. Historia gmachu 
jest ściśle związana z sąsiednim Zgro-
madzeniem Sióstr Najświętszej Rodzi-
ny z Nazaretu. Cały kompleks oddano 
do użytku w 1936 roku, a do wybuchu 
II wojny światowej działała w nim pry-
watna kaplica oraz szkoła zakonna.

Uszkodzony w wyniku działań wo-
jennych budynek w 1944 roku przejęło 
wojsko węgierskie, organizując w nim 

szpital polowy. Według ustaleń Marii 
Zimy, badaczki losów żołnierzy węgier-
skich na ziemiach polskich w czasie 
II wojny światowej, na dziedzińcu szkoły 
pochowano siedmiu honwedów. Praw-
dopodobnie do dziś w nieoznaczonych 
mogiłach spoczywają tam: Ferenc Buzi 
(zm. 25 sierpnia 1944), Mihály Matyiák 
(zm. 24 sierpnia 1944), János Török (zm. 
27 lipca 1944), Imre Nagy (zm. 24 wrze-
śnia 1944), Sándor Molomsoki (zm. 24 
lipca 1944), János Guttermuth (zm. 21 
lipca 1944) i Gyula Solymos (zm. 27 lip-
ca 1944).

W czasie Powstania Warszawskiego 
część walk toczyła się w murach świą-
tyni, która przez jeden miesiąc znajdo-
wała się w rękach Polaków (kilka kilo-
metrów od kościoła znajduje się właz 
prowadzący do kanału, który służył do 
komunikowania się pomiędzy Starym 

Parafia Świętego Stefana Króla i szkoła Sióstr Nazaretanek
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Miastem a Mokotowem). Po wkroczeniu 
Armii Czerwonej do Warszawy budynki 
przejęli Rosjanie. 20 stycznia 1945 roku 
do świątyni mogły powrócić siostry na-
zaretanki. Po wojnie działały tu różne 
szkoły, a zakon odzyskał cały kompleks 
dopiero po zmianie ustroju.

Decyzją Prymasa Polski Stefana Wy-
szyńskiego, mieszcząca się w budynku 
kaplica od 1 marca 1973 roku działa 
jako parafia pod wezwaniem Świętego 
Stefana Króla (węg. Szent István). Pleba-
nię zbudowano na sąsiedniej działce na-
leżącej do Sióstr Nazaretanek. W latach 
1971–1974 odrestaurowano stary kościół, 
który otrzymał nowy ołtarz. Warto zwró-
cić uwagę na sufit jednonawowej świą-
tyni – kryształowy strop należy w Polsce 
do rzadkości.

Od 23 października 2007 roku w każ-
dą rocznicę wybuchu węgierskiej rewo-
lucji 1956 roku w kościele odprawiana 
jest msza w języku węgierskim. Z okazji 
uroczystości w 2009 roku parafia otrzy-
mała portret patrona, namalowany przez 
Veronikę M. Simon. Rok później Prymas 
Węgier Péter Erdő przekazał parafii reli-
kwie świętego Stefana.

Pod dębem na dziedzińcu szkoły 
i kościoła umieszczono z kolei tablicę 
pamiątkową Emánuela Korompaya, ofi-
cera Wojska Polskiego i ofiary zbrodni 
katyńskiej. Jego córki były uczennicami 
szkoły sióstr nazaretanek (o Korompay-
ich zob. więcej s. 43–44, 65–66, 165).

  Ulica Tadeusza Hołówki 3 

TABLICA PAMIĄTKOWA EMÁNUELA KOROMPAYA

Na ścianie domu, w którym miesz-
kała rodzina Ko rom pay ich, 12 kwiet-
nia 1992 roku ambasador Węgier w 
Polsce Ákos Engelmayer odsłonił 
ufundowaną z częściowo prywat-
nych środków dwujęzyczną tablicę 
pamiątkową. Jej napis głosi: „W tym 
domu mieszkał Emánuel Korompay, 
oficer Wojska Polskiego, więzień 
Starobielska zamordowany w 1940 
roku przez NKWD w Charkowie”.
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  Cmentarz Czerniakowski, ulica Powsińska 44/46

GROBOWIEC RODZINY KOROMPAYICH

Na Cmentarzu Czerniakowskim, 
który znajduje się trzy kilometry na 
południe od ówczesnego mieszka-
nia Korompayich, pochowano dwie 
córki Emánuela Korompaya, Mártę 
i Ilonę. Na odnowionej płycie nagrob-
nej widnieją też imiona i daty śmier-
ci Emánuela Korompaya, jego żony 
Mieczysławy i trzeciej córki, Elżbiety.

Grobowiec łatwo odnaleźć, jeśli na teren 
cmentarza wejdziemy niewielką bramą 
na rogu ulic Czerniakowskiej i Świętego 
Bonifacego. Około 20 metrów udajemy 
się w głąb nekropolii, między grobow-
cami rodzin Doboszów i Starnawskich 
skręcamy w lewo, skąd mniej więcej 
dziesiąty grób należy do rodziny Korom-
payich (zob. s. 43).

WARSZAWA – URSYNÓW

  Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, park Przy Bażantarni 3

POPIERSIE JÁNOSA ESTERHÁZYEGO

Dzieło rzeźbiarza Jánosa Blaskó odsłonięto 15 czerwca 2015 roku w ogrodzie 
kościoła pod wezwaniem błogosławionego Władysława z Gielniowa. Wyko-
nane z brązu popiersie ofiarował dzielnicy Ursynów László Kövér, przewod-
niczący Zgromadzenia Narodowego Węgier. Kamienny postument, na którym 
stoi popiersie, ufundował lokalny samorząd. Niedaleko od monumentu Ester-
házyego działa LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha (ul. Ludwi-
ka Hirszfelda 11). Jedną ze ścian tej szkoły pomalowano barwami narodowymi 
Węgier. Również wiele ulic w tej części miasta nazwano na cześć węgierskich 
osób, które pomagały polskim uchodźcom na Węgrzech (zob. s. 85).
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Matką Jánosa Esterházyego była hrabian-
ka Elżbieta Tarnowska, córka Stanisława 
Tarnowskiego, historyka literatury, profe-
sora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a także prezesa Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Ze strony ojca 
János był potomkiem arystokratyczne-
go rodu Esterházych, wywodzącego się 
z Siedmiogrodu. W konsekwencji traktatu 
z Trianon (1920) rodzina utraciła 90 pro-
cent majątku ziemskiego.

Esterházy (Újlak, ob. Veľké Zálužie na 
Słowacji, 1901 – Mírov, 1957) uczęszczał 
do szkół w Budapeszcie, a po zdobyciu 
wykształcenia powrócił do pozostałości 
rodzinnego majątku, leżącego już w grani-
cach Czechosłowacji. W połowie lat 20. XX 
wieku zaangażował się w działalność poli-
tyczną. Bronił praw mniejszości węgierskiej, 
stanowczo sprzeciwiając się radykalizmo-
wi czechosłowackich ustaw asymilacyj-
nych. W 1935 roku uzyskał mandat posła 
do Zgromadzenia Narodowego Republiki 
Czechosłowackiej z okręgu koszyckiego. 
Wspierał słowackie dążenia do autonomii. 
Wierzył, że Słowacja mogłaby wówczas 

dobrowolnie przyłączyć się do Węgier. 
Wiosną 1938 roku prowadził negocjacje 
z polskim rządem, ufając, że wesprze 
on realizację tego projektu. W 1939 roku 
Esterházy nie tylko pomógł w ucieczce 
generała Kazimierza Sosnkowskiego na 
Zachód, ale także zorganizował w swoim 
budapeszteńskim mieszkaniu tajne spo-
tkanie generała i regenta Węgier Miklósa 
Horthyego. Dzięki pomocy Esterházyego 
Sosnkowski dotarł bezpiecznie do Fran-
cji, gdzie został mianowany komendan-
tem głównym Związku Walki Zbrojnej oraz 
ministrem bez teki w rządzie Władysława 
Sikorskiego, a po jego śmierci latem 1943 
roku uzyskał nominację na Wodza Naczel-
nego Polskich Sił Zbrojnych.

W 1942 roku János Esterházy głoso-
wał w słowackim parlamencie przeciwko 
ustawie o deportacji Żydów. Jako jedyny 
polityk o randze międzynarodowej otwar-
cie potępił zbrodnię katyńską, winę za nią 
przypisując Sowietom. W 1944 roku po-
magał w ucieczkach Czechom, Słowa-
kom, Żydom i Polakom. Gestapo ścigało 
go listem gończym, ale dopiero komuni-
stom udało się go schwytać. Na polecenie 
słowackiego przywódcy komunistyczne-
go Gustáva Husáka w 1945 roku wydano 
go Związkowi Radzieckiemu, gdzie został 
skazany na dziesięć lat pobytu w Gułagu. 
W 1947 roku Słowacki Trybunał Narodo-
wy skazał go zaocznie na karę śmierci 
za „współpracę z faszystami”, a dwa lata 
później Sowieci przekazali go Czechosło-
wacji. Zaangażowanie jego siostry, Marii 
z Esterházych Mycielskiej (zob. s. 370) 
pomogło zamienić wyrok na dożywocie. 
Ostatnie lata życia János Esterházy spę-
dził w więzieniu w Mírovie. Nie został do 
tej pory rehabilitowany ani w Czechach, 
ani na Słowacji. W 2009 roku prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. W 2018 roku zrodziła się 
inicjatywa wszczęcia jego procesu be-
atyfikacyjnego (zob. też. s. 371).
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  Cmentarz Pyry, ulica Farbiarska 30

GRÓB CAMILLI MONDRAL

Camilla Mondral był jedną z najwybitniejszych tłumaczek i popularyzatorek 
literatury węgierskiej w Polsce. Zmarła 12 lutego 2012 roku, dożywszy stu 
jeden lat. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Pyry w Warszawie.

Camilla Mondral urodziła się 30 czerwca 
1911 roku w Paryżu. Była córką mala-
rza i grafika Karola Mondrala. W 1926 
roku przeprowadziła się do Polski, gdzie 
studiowała ekonomię w Wyższej Szko-
le Handlowej w Poznaniu. Była wybitną 
sportsmenką, reprezentantką Polski we 
florecie i lekkoatletyce. W 1933 roku 
podjęła pracę jako urzędniczka w mię-
dzynarodowej firmie spedycyjnej, później 
zatrudniła się jako referent w Minister-
stwie Spraw Wojskowych. Po wybuchu 
II wojny światowej wraz z całym gabi-
netem ministra została ewakuowana 
do Rumunii, gdzie przez trzy tygodnie 
pracowała w konsulacie RP w Czerniow-
cach. W połowie października 1939 roku 
trafiła na Węgry, gdzie brała aktywny 
udział w działalności polskiego pod-
ziemia – przede wszystkim pomagała 
polskim oficerom w ucieczce za granicę. 
Węgierskie wspomnienia zawarła mię-
dzy innymi w książce Węgry moja miłość. 
Podczas wojny została aresztowana 
przez Gestapo, w 1944 roku wysłano ją 

na przymusowe roboty do Austrii, skąd 
rok później wróciła do Polski. W latach 
1950–1955 pracowała w warszawskim 
wydawnictwie Czytelnik, poświęciła się 
też pracy przekładowej. Była jedną z naj-
lepszych tłumaczek węgierskiej literatu-
ry klasycznej, przełożyła na polski dzieła 
między innymi Móra Jókaiego, Kálmána 
Mikszátha, Ferenca Sánty, Tibora Déry-
ego, László Németha, Istvána Örkénya, 
Miklósa Mészölya, Imre Sarkadiego, 
Gézy Gárdonyiego, Istvána Fekete i Ár-
páda Göncza.

W latach 70. była przewodniczącą 
zarządu Klubu Tłumaczy przy Związku 
Literatów Polskich. Pozostawała w ści-
słym kontakcie z węgierską opozycją 
antykomunistyczną. Często jeździła 
na Węgry, pomagała też w przewoże-
niu nielegalnych materiałów do Francji, 
gdzie od końca lat 50. utrzymywała 
kontakt z Kulturą Paryską. W 1998 roku 
wydała autobiografię zatytułowaną Bieg 
przez stulecie.
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WARSZAWA – WILANÓW

  Park Wilanowski

DRZEWA PAMIĘCI JÓZSEFA ANTALLA SENIORA, 
RAOULA WALLENBERGA I HENRYKA SŁAWIKA

Z okazji 100. rocznicy urodzin Raoula Wallenberga, szwedzkiego dyplomaty 
działającego w Budapeszcie, w parku Pałacu w Wilanowie w 2012 roku zasa-
dzono trzy lipy ku czci Wallenberga, Józsefa Antalla seniora i Henryka Sławika 

– Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Każde z drzew oznaczono osobną 
tablicą pamiątkową. Na uroczystości ich zasadzenia obecni byli ambasadoro-
wie Szwecji, Węgier i Izraela oraz prezydent miasta Warszawy.

Raoul Wallenberg (1912 – prawdopo-
dobnie 1947) od lipca 1944 roku był se-
kretarzem Ambasady Szwecji w Buda-
peszcie. We współpracy z nuncjuszem 
apostolskim oraz Szwedzkim i Międzyna-
rodowym Czerwonym Krzyżem wystawił 
ponad 10 tysięcy dokumentów i paszpor-
tów, które umożliwiły węgierskim Żydom 
przetrwanie II wojny światowej. Henryk 
Sławik, dziennikarz i poseł na Sejm 
z ramienia partii socjalistycznej, trafił na 
Węgry jako uchodźca w 1939 roku (zob. 
s. 202). Wspólnie z Józsefem Antallem 
seniorem, ówczesnym kierownikiem IX 

Departamentu Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych (zob. s. 32–33), uratował 
życie 5 tysiącom polskich Żydów prze-
bywających na Węgrzech.

Wallenberg został aresztowany przez 
NKWD w lutym 1945 roku. Dwa lata póź-
niej został stracony w Moskwie. Henryk 
Sławik zginął w 1944 roku w obozie kon-
centracyjnym Mauthausen. József Antall 
został pojmany przez Gestapo, ale dzię-
ki poświęceniu Sławika został puszczo-
ny wolno (o przyjaźni Antalla i Sławika 
zob. s. 54–56, 196–197).
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WARSZAWA – WOLA

  Cmentarz ewangelicko-reformowany, ulica Żytnia 42

GRÓB JANA REYCHMANA

Profesor Jan Reychman (1910–1975) był historykiem, lingwistą, orientalistą. 
Jego szerokie zainteresowania badawcze przyczyniły się do rozwoju polskiej 
turkologii, hungarologii i armenologii. 

W 1940 roku Jan Reychman przedostał 
się na Węgry, gdzie współpracował ze 
Zdzisławem Antoniewiczem, wicedy-
rektorem Instytutu Polskiego w Buda-
peszcie i redaktorem polskich gazet. Był 
stałym gościem w polskim gimnazjum 
w Balatonboglár. Kiedy Sowieci rozpo-
częli na Węgrzech ofensywę, w 1945 

roku przez Debreczyn i Rumunię wrócił 
do Polski. W latach 1955–1971 kiero-
wał Katedrą Filologii Węgierskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jego wielką 
zasługą było zredagowanie Wielkiego 
słownika węgiersko-polskiego z 1958 
roku, z którego do dziś korzystają pol-
scy hungaryści i węgierscy poloniści.
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Wiktor Woroszylski (Grodno, ob. na Bia-
łorusi 1927 – Warszawa, 1996) debiu-
tował jako autor poezji publicystyczno-

-agitacyjnej. Po 1955 roku zaczął pisać 
lirykę refleksyjną, opowiadania, szkice, 
utwory dla dzieci i młodzieży oraz zajął 
się przekładem literackim z języka ro-
syjskiego (tłumaczył m.in. utwory Maja-
kowskiego, Sołżenicyna, Brodskiego). 
Pracował też jako redaktor czasopism 

„Głos Ludu”, „Po Prostu”, „Zapis” i „Nowa 
Kultura”, a od 1956 roku był redakto-
rem naczelnym tego ostatniego. Jego 
zaangażowanie w sprawy socrealizmu 
osłabło po brutalnym stłumieniu rewo-
lucji węgierskiej 1956 roku, której był 
naocznym świadkiem. Od tamtej pory 
reprezentował coraz bardziej krytycz-
ne stanowisko wobec systemu komu-
nistycznego, zaczął aktywnie włączać 
się w walkę o prawa obywatelskie (choć 
do 1966 roku był formalnie członkiem 
PZPR). W latach 70. związał się z opo-
zycją antykomunistyczną, a także został 
współpracownikiem Komitetu Obrony 
Robotników, co poskutkowało zakazem 
publikacji, a po wprowadzeniu stanu 
wojennego – internowaniem.

„A więc – po rozmaitych perypetiach, 
protekcjach, zaklęciach – jestem na 
pokładzie samolotu, odwożącego do 
Budapesztu kolejny transport polskiej 
krwi i lekarstw” – brzmi pierwsze zdanie 
relacji, jaką poeta sporządzał na Wę-
grzech od 30 października do 11 listo-
pada 1956 roku. Jego pobyt zamknął się 

w okresie pomiędzy pierwszą a drugą 
interwencją wojsk radzieckich. W tym 
czasie Woroszylski odnotowywał kolej-
ne zdarzenia, opisywał ulice ogarnięte-
go rewolucją miasta, relacjonował spory 
toczone między odmiennymi środowi-
skami węgierskiej inteligencji, cytował 
odezwy publikowane w prasie. Notatki 
ułożyły się w Dziennik węgierski 1956, 
którego druk rozpoczęła „Nowa Kultura”. 
Tekst został szybko zdjęty przez cen-
zurę i dopiero na przełomie lat 70. i 80. 
zaczął krążyć w drugim obiegu, a jego 
pełne wydanie stało się możliwe tylko 
za granicą, w Niemczech Zachodnich 
i we Francji. W latach 1976, 1981 i 1986 
zapiski Dziennika Woroszylski uzupełniał 
glosami, w których odnosił się do bieżą-
cych przemian społeczno-politycznych 
w Polsce, na Węgrzech i w całej Europie 
Środkowej. Pierwsze oficjalne wydanie 
Dziennika węgierskiego 1956 wraz ze 
wszystkimi komentarzami ukazało się 
w 1990 roku.

W tym miejscu należy jeszcze wspo-
mnieć o kontaktach Wiktora Woroszyl-
skiego z przedstawicielami węgierskiego 
świata kultury. Poeta przyjaźnił się mię-
dzy innymi z wybitnymi tłumaczami lite-
ratury polskiej na węgierski, Györgyem 
Gömörim i Gracją Kerényi. Świadectwem 
tych relacji są zachowane koresponden-
cje oraz zapiski w trzytomowym wydaniu 
Dzienników Woroszylskiego, obejmują-
cych lata 1953–1996 (wyd. Ośrodek 
KARTA, Warszawa 2017–2019).

  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, ulica Powązkowska 43/45

GRÓB WIKTORA WOROSZYLSKIEGO

Na Powązkach Wojskowych znajduje się miejsce spoczynku Wiktora Wo-
roszylskiego, poety, prozaika, tłumacza i recenzenta filmowego, którego 
nazwisko jest nierozerwalnie związane z polskim wątkiem rewolucji węgier-
skiej 1956 roku. Jego grób rodzinny, w którym pochowano też żonę Janinę, 
znajduje się w kwaterze G (rząd 14, miejsce 6).
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István Csapláros (Baja, 1910 – Warsza-
wa, 1994) rozpoczął studia z zakresu 
filologii węgierskiej i romańskiej w Peczu, 
później uzyskał też dyplom nauczyciela 
języka niemieckiego. Część studiów od-
był na paryskiej Sorbonie oraz w nale-
żącym wówczas do Niemiec Wrocławiu. 
Z językiem polskim zetknął się po raz 
pierwszy latem 1934 roku w Keszthely 
nad Balatonem, gdzie prowadził wykła-
dy dla polskich studentów. Od tamtej 
pory obok węgiersko-francuskich kon-
taktów literackich zaczął zajmować się 
też związkami kulturowymi Polski i Wę-
gier. W 1938 roku wystąpił w Keszthely 
z odczytem Polski los i polska świado-
mość narodowa w literaturze węgierskiej. 
Była to jego pierwsza praca naukowa 
związana z Polską.

W sierpniu 1939 roku kilka dni przed 
niemiecką agresją militarną odwiedził 
Gdynię. Wybuch II wojny światowej zastał 
go w Polsce. Zamiast pociągiem wrócić 
na Węgry odbył długą, pełną przygód 
drogę. Między innymi został zatrzymany, 
gdyż podejrzewano go o szpiegostwo 
na rzecz III Rzeszy. W czasie tej podró-
ży poznał swoją przyszłą żonę, Halinę 
Doroszkiewicz.

Podczas wojny nadal zajmował się 
badaniem związków polsko-węgierskich, 

wstąpił też do Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza. W 1948 roku 
został mianowany na pierwszego dy-
rektora Węgierskiego Instytutu Kultury 
w Warszawie. W 1951 roku rozpoczął 
pracę w Katedrze Filologii Węgierskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie naj-
pierw był asystentem, od 1955 roku ad-
iunktem, od 1962 roku docentem, a od 
1971 roku kierownikiem katedry, zastę-
pując na stanowisku Jana Reychmanna 
(zob. s. 71). W 1980 roku przeszedł na 
emeryturę, do końca życia mieszkając 
w Warszawie.

Był autorem i redaktorem kilkuna-
stu książek, analiz, bibliografii i antologii, 
opublikował kilkaset artykułów nauko-
wych. Po polsku wydał między innymi 
tom Sprawy polskie w literaturze węgier-
skiej epoki Oświecenia (1961), Kraszew-
ski a Węgry (1964), Zarys elementarnej 
gramatyki języka węgierskiego (1966). 
Był też współzałożycielem Towarzystwa 
Przyjaźni Węgiersko-Polskiej. W 1979 
roku został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzie-
sięć lat po śmierci ukazała się w Polsce 
jego najważniejsza monografia: Przy-
jaciele w biedzie. Związki polsko-wę-
gierskie w okresie niewoli 1772–1918 
(2004).

  Cmentarz rzymskokatolicki na Woli, ulica Wolska 180/182

GRÓB ISTVÁNA CSAPLÁROSA
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W 1939 roku Ostoja-Mitkiewicz pró-
bował przedostać się przez Węgry do 
Francji, aby dołączyć do formowanych 
tam polskich sił zbrojnych. Plan się nie 
powiódł, w związku z czym pozostał 
na Węgrzech. Prędko trafił do Balaton-
boglár, gdzie zdał maturę w polskim 
gimnazjum. Latem 1945 roku powrócił 
do Polski i osiadł w Słupsku, gdzie pra-
cował w Państwowym Urzędzie Imigra-
cyjnym. W 1950 roku przeniósł się do 
Warszawy i rozpoczął pracę w kiero-
wanym przez Istvána Csaplárosa (zob. 
obok) Węgierskim Instytucie Kultury, 
a także ukończył filologię węgierską na 
Uniwersytecie Warszawskim. Od 1966 
roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej (ob. 
Instytut Polski) w Budapeszcie. Po po-
wrocie do Polski otrzymał posadę w te-
lewizji. Wśród licznych tekstów jego au-
torstwa na szczególną uwagę zasługuje 
wydana w 2001 roku książka Wojna jest 
grzechem, przedstawiająca przykłady 
braterstwa polsko-węgierskiego w okre-
sie II wojny światowej. 

Z jego inicjatywy kilkanaście war-
szawskich ulic, głównie na Ursynowie 
i w Białołęce, otrzymało za patrona po-
staci z węgierskiej historii i kultury (zob. s. 
85). Zawdzięcza mu się także uporząd-
kowanie węgierskich grobów z czasów II 
wojny światowej, które znajdują się pod 
Warszawą. Ostoja-Mitkiewicz przyczynił 
się też do upamiętnienia przyjęcia pol-
skich uchodźców na Węgrzech w for-
mie tablicy pamiątkowej w Archikatedrze 

świętego Jana Chrzciciela (zob. s. 35), 
a także postawienia tablicy pamiątko-
wej węgierskim uczestnikom powstania 
styczniowego na Cmentarzu Powąz-
kowskim (zob. s. 76). Z kolei w Laskach 
z jego inicjatywy upamiętniono pomoc 
honwedów udzieloną powstańcom war-
szawskim (zob. s. 91).

Mieczysław Ostoja-Mitkiewicz był 
również pomysłodawcą umieszczenia 
w jednym z okien kościoła na Białołę-
ce witrażu przedstawiającego korona-
cję świętego Stefana (zob. s. 83). W tej 
samej części miasta z jego inicjatywy 
postawiono pomnik László O’svátha 
(zob. s. 81). Efekty jego działań na rzecz 
przyjaźni polsko-węgierskiej widoczne 
są też w Budapeszcie – to on zapocząt-
kował odnowienie kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej w grocie Góry Gellérta 
w Budapeszcie, gdzie polscy uchodźcy 
modlili się w czasie II wojny światowej.

  Cmentarz prawosławny na Woli, ulica Wolska 138/140

GRÓB MIECZYSŁAWA OSTOI-MITKIEWICZA

Zmarły w wieku 88 lat Mieczysław Ostoja-Mitkiewicz został pochowany 8 lutego 
2013 roku w obecności przedstawicieli Ambasady Węgier w Warszawie. Na 
jego tablicy nagrobnej umieszczono napis: Hungaria semper fidelis, czyli: „Na 
zawsze wierny Węgrom”.
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  Cmentarz Powązkowski, ulica Powązkowska 1

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKICH UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Poległych uczestników powstania styczniowego pochowano w większości na 
polach bitewnych. W latach 30. ubiegłego wieku, w 70. rocznicę wybuchu po-
wstania, na warszawskich Powązkach utworzono miejsce spoczynku weteranów 
tamtej wojny. Na ścianie w centralnej części kwatery powstańczej umieszczono 
pod krzyżem napis: Bohaterom powstania 1863. W tym miejscu znajdziemy też 
tablicę pamiątkową poświęconą węgierskim ochotnikom, którzy ramię w ramię 
z Polakami walczyli o wolność przeciwko Rosjanom. Tablicę umieszczono z ini-
cjatywy ambasadora Węgier w Warszawie Ákosa Engelmayera i radcy do spraw 
kulturalnych Istvána Kovácsa, a odsłonił ją György Szabad, ówczesny przewodni-
czący Zgromadzenia Narodowego Węgier.

Polacy mieszkający w zachodnich pro-
wincjach Imperium Rosyjskiego i na te-
renie Królestwa Polskiego w styczniu 
1863 roku – ponad trzydzieści lat po 
powstaniu listopadowym – ponownie 
chwycili za broń. Węgierska emigracja 
tamtego okresu, z Lajosem Kossuthem 
na czele, z wielką uwagą śledziła wy-
darzenia w Polsce. Kossuth miał nawet 
zamiar utworzyć samodzielny legion 
węgierski, ale pomysł odrzucili polscy 
przywódcy, pokładając nadzieję przede 
wszystkim we wsparciu ze strony Au-
strii. W konsekwencji do walk z Rosja-
nami mogli przystąpić jedynie ochotnicy. 

Na wieść o wybuchu powstania kilka-
set węgierskich studentów, żołnierzy, 
kupców i rzemieślników przekroczyło 
nielegalnie granicę Imperium Rosyj-
skiego, by dołączyć do polskiej armii. 
Węgrzy nawet w trudnych okoliczno-
ściach wykazali się męstwem i odwagą, 
a działalność ich dowódców – kapitana 
Zoárda Bornemisszy, kapitana Alberta 
„Ottó” Esterházyego (zob. s. 208), ma-
jora Eduárda (Edwarda) Nyáryego (zob. 
s. 377), podporucznika Béli Wallisa czy 
komendanta oddziału kawalerii Aladára 
Pálfiego – rozsławiła na polskiej ziemi 
dobre imię Węgrów.
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  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, ulica Powązkowska 43/45

GRÓB TIBORA CSORBY I JEGO ŻONY

Grobowiec Tibora Csorby i jego żony Heleny znajdziemy na Cmentarzu Woj-
skowym na warszawskich Powązkach w kwaterze B 23 (rząd 10, miejsce 26).

Tibor Csorba (Szepesváralja, ob. Spišské 
Podhradie na Słowacji, 1906 – Warszawa, 
1985) uczęszczał do szkoły w Lewoczy 
(węg. Lőcse), ale po traktacie z Trianon 
(1920) był zmuszony opuścić z rodziną 
wcielone do Czechosłowacji Górne Wę-
gry, stąd naukę kontynuował w gimnazjum 
w stolicy Węgier. Od 1925 roku studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Budapesz-
cie, ukończył także Wyższą Szkołę Peda-
gogiczną w Szegedzie. W latach 1930–
1934 pracował jako nauczyciel rysunku 
w gimnazjum w Kiskunhalas. Zdobyte tam 
doświadczenia stały się przyczynkiem do 
napisania kilku opowiadań i jednej powie-
ści. Już wtedy zaczęła go nurtować kwe-
stia budowy „mostów międzykulturowych”. 
Jak pisał w wydanym pośmiertnie eseju: 
„Coraz wyraźniej widziałem potrzebę kultu-
ralnej współpracy ludów zamieszkujących 
dawną monarchię”. Los sprawił, że Csorba 
powziął budowę „mostów” pomiędzy na-
rodem polskim i węgierskim.

W 1936 roku na zaproszenie Między-
narodowej Ligi Nowego Wychowania 
udał się na konferencję do Cheltenham 
w Anglii, gdzie po raz pierwszy zetknął 
się z polskimi intelektualistami. Nowe kon-
takty sprawiły, że postanowił prowadzić 
w Polsce badania nad oświatą i metoda-
mi nauczania w plastyce. Zorganizowana 
w tym celu wizyta studyjna odmieniła całe 
jego późniejsze życie. W Polsce poznał 
przyszłą żonę, Helenę Miller. W lipcu 
1939 roku małżeństwo wróciło do Pol-
ski ze swojej ostatniej podróży naukowej 
do Anglii. Csorba zaczął uczyć się pol-
skiego, choć w obliczu braku słowników 
i podręczników do nauki języka nie było 

to łatwe zadanie. Był zaskoczony, jak oby-
dwa narody, mimo łączącej je tysiącletniej 
przyjaźni, niewiele wiedzą o swoich kul-
turach. Stąd pierwszym zadaniem, przed 
jakim stanął w swojej misji „budowania 
mostów”, było przygotowanie podręcz-
nika do nauki języka i dużego słownika 
dwujęzycznego.

We wrześniu 1939 roku na zaprosze-
nie Józsefa Antalla seniora (zob. s. 32–33, 
54) włączył się w sprawy polskich uchodź-
ców na Węgrzech. Dzięki znajomości pol-
szczyzny był jednym z najbliższych współ-
pracowników Antalla, który zawsze mógł 
liczyć na podwładnego. Csorba odegrał też 
aktywną rolę w nawiązywaniu i pogłębianiu 
kontaktów polsko-węgierskich. Pomagał 
przy zakładaniu polskich szkół na Wę-
grzech, kwaterowaniu polskiej młodzieży, 
a także organizowaniu ucieczki żołnierzy 
na Zachód.

W 1944 roku obronił pracę doktorską 
pod tytułem Batory jako humanista. Było 
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to w czasie, kiedy naziści głosili, że nie 
istnieje coś takiego jak polska kultura. Od 
1945 roku kierował Węgierskim Instytutem 
Kultury w Krakowie. W 1949 roku węgier-
skie kierownictwo polityczne zdecydowało 
o jego powrocie na Węgry, gdzie na długie 
lata pozostał z żoną. Mieszkali w Buda-
peszcie w pokoju gościnnym dawnego 
Kolegium Eötvösa. W 1955 roku osiedli 
się na stałe w Polsce. Od 1952 roku wraz 
z profesorem Janem Reychmanem (zob. 
s. 71) Csorba nadzorował prace zespołu 
redakcyjnego, który przygotował pierw-
szy – i jak dotąd jedyny – wielki słownik 
polsko-węgierski. Prócz tego przełożył 
na polski poezję Attili Józsefa i powieści 
László Németha. Wspólnie z żoną wydał 

książki Losy młodzieży polskiej na Węg-
rzech w latach II wojny światowej (1981) 
oraz Ziemia węgierska azylem Polaków 
1939–1945 (1985), przedstawiające życie 
polskich uchodźców na Węgrzech. Za 
działalność na rzecz oświaty został ka-
walerem Orderu Uśmiechu.

Jako malarz tworzył przede wszystkim 
akwarele, uwieczniając krajobrazy polskie 
i siedmiogrodzkie oraz ulice Paryża. Jego 
pracownia mieściła się przy ulicy Piwnej 
na Starym Mieście. Ciekawostką jest, 
że kilkanaście swoich akwarel ofiarował 
szkole podstawowej w Bolesławcu, gdzie 
utworzono później galerię imienia Tibora 
Csorby. Prace artysty można też zobaczyć 
na stałej wystawie w galerii w Kiskunhalas.

Kiedy w 1572 roku wraz ze śmiercią Zyg-
munta II Augusta wymarła męska linia dy-
nastii Jagiellonów, zebrał się sejm elekcyj-
ny, do udziału, w którym upoważnieni byli 
wszyscy reprezentanci stanu szlacheckie-
go. Choć zdrowy rozsądek podpowiadał, 
by na następcę Augusta wybrać władcę 
pochodzącego z jego rodu, pierwszy wy-
bór padł na Henryka Walezego. Ten jednak 
po koronacji na króla polskiego w 1574 
roku zbiegł do Francji, by objąć tron po 
zmarłym Karolu IX. W Polsce rozpoczęło 
się kolejne interregnum, aż w 1575 roku 
(w miejscu pomnika Electio Viritim) szlach-
ta polska wybrała na króla Stefana Batore-
go, księcia Siedmiogrodu (zob. s. 59–60). 

  Zbieg ulic Młynarskiej, Jana Ostroroga i Obozowej

POMNIK ELECTIO VIRITIM – MIEJSCE KORONACJI STEFANA BATOREGO

Z okazji 400. rocznicy przeniesienia 
stolicy z Krakowa do Warszawy 17 
czerwca 1997 roku odsłonięto pom-
nik Electio Viritim, upamiętniający 
miejsce wyboru polskich królów na 
sejmie elekcyjnym.

Według tablicy umieszczonej na obelisku 
w miejscu tym dokonano wyboru dziesię-
ciu koronowanych władców Polski.

Warto przy tym wspomnieć, że pol-
skie słowo „rokosz”, oznaczające zbrojne 
wystąpienie szlachty przeciw królowi pod 
hasłem obrony zagrożonych swobód, po-
chodzi z węgierskiego Rákos-mező – na-
zwy peszteńskiego przedpola, na którym 
po wymarciu dynastii Arpadów węgier-
ska szlachta organizowała zgromadzenie 
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Electio Viritim emlékműve – Báthory István koronázási helye

WARSZAWA – BEMOWO

  Ulica Powstańców Śląskich 70

POPIERSIE JÓZEFA BEMA

Dzielnica od 1947 roku nosi na-
zwisko Bema i pielęgnuje jego 
historyczną spuściznę. Wszystko 
dlatego, że we wrześniu 1831 roku 
Józef Bem, wówczas w randze 
generała polskiej artylerii, bronił 
Warszawy przeciwko napierającym 
z tej strony Rosjanom. Znajdujące 
się przed ratuszem dzielnicowym 
popiersie, dzieło Ferdynanda Jaro-
chy, odsłonięto w 2003 roku. Pod-
pis na postumencie głosi: „Generał 
Józef Zachariasz Bem, 1794–1850, 
bohater narodowy Polski i Węgier”.

narodowe i sejm elekcyjny. To tam na kró-
la Węgier wybrano Karola Roberta (węg. 
Károly Róbert) i Władysława II Jagielloń-
czyka (węg. II. Jagelló Ulászló). Za czasów 
panowania Batorego język polski wzboga-
cił się też innymi, licznymi zapożyczeniami 
z węgierszczyzny. W związku z tym, że 
Batory zorganizował polską armię na wzór 

siedmiogrodzkiej, to właśnie wyrażenia 
związane z militariami weszły do użycia 
także nad Wisłą: batorówka, katana (węg. 
katona – „żołnierz”), huzar (huszár), forga 
(forgó), czako (csákó), szyszak (sisak), do-
łman (dolmány), bekiesza (bekecs), szereg 
(sereg – „rota, hufiec”), dobosz (dobos), 
szabla (szablya), magierka (magyar).
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Popiersie powstało z inicjatywy Fundacji Kultura 
i Sztuka ponad Granicami oraz Ambasady Wę-
gier w Warszawie. Uroczystość odsłonięcia od-
była się w ramach obchodów święta narodowego 
Węgier, zorganizowanego w Polsce przez Urząd 
Dzielnicy Bemowo. W huczne obchody włączy-
ła się też działająca na Woli Szkoła Podstawowa 
nr 132 im. Sándora Petőfiego (ul. Grabowska 1), 
której uczniowie i nauczyciele przygotowali cykl 
wydarzeń promujących historię i kulturę Węgier. 
Na uroczystości obecni też byli przedstawiciele 
Dzielnicy III (Óbuda) Budapesztu, którą z Bemo-
wem łączy współpraca partnerska.

  Park Górczewska, ulica Raginisa (obok Amfiteatru)

POPIERSIE SÁNDORA PETŐFIEGO

Niedaleko od popiersia Józefa Bema można znaleźć dzieło warszawskiego rzeź-
biarza Jerzego Tepera przedstawiające podobiznę Sándora Petőfiego (1823–
1849), poety i uczestnika węgierskich walk o wolność. Popiersie odsłonięto 
wiosną 2013 roku w parku Górczewska w 165. rocznicę wybuchu węgierskiej 
rewolucji 1848–1849 roku. Na postumencie widnieje napis: „Wybitny poeta węgi-
erski. Adiutant gen. J. Bema. Poległ za wolność”.

1 lipca 2011 roku, kiedy Polska przekazywała Węgrom prezydencję w Radzie Unii 
Europejskiej, w Warszawie odsłonięto pomnik László O’svátha. Jego autorem był 
znany węgierski artysta Lajos Győrfi. Również rondo znajdujące się u zbiegu ulic 
Hanki Ordonówny i Strumykowej nazwano na cześć O’svátha. Na znajdującej się 
za rzeźbą marmurowej tablicy umieszczono następujący tekst w języku polskim 
i węgierskim: „Rzecznik historycznej przyjaźni polsko-węgierskiej, w latach 1939–
1943 organizator przyjęcia ponad 130 tysięcy uchodźców z Polski, zapewnienia 
im schronienia na Węgrzech i pomocy w przedostaniu się na Zachód, wbrew 
siłom skrajnej lewicy i prawicy. Orędownik odnowy demokracji chrześcijańskiej 
w Europie Środkowej”. Z kolei na innej tablicy znajdują się nazwiska 34 osób, 
które w czasie II wojny światowej odegrały znaczącą rolę w niesieniu pomocy 
polskim uchodźcom na Węgrzech.

WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA

  Rondo László O’svátha

POMNIK LÁSZLÓ O’SVÁTHA
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László O’sváth (Csengerújfalu, 1892 – 
Budapeszt, 1970) pochodził z rodziny 
zubożałej szlachty, która jeszcze w śre-
dniowieczu przeniosła się z Siedmio-
grodu do komitatu Szatmár. Krewni od 
strony ojca od XVI wieku byli protestan-
tami, a z rodziny wywodziło się wielu 
urzędników, sędziów, radców prawnych, 
żołnierzy i pastorów. Najwybitniejszym 
przedstawicielem rodu w XX wieku był 
László O’sváth. Po traktacie w Trianon 
(1920) jako kierownik jednego z departa-
mentów Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych odpowiadał on za organizację no-
wej administracji państwowej.

Od 1939 roku kierował pracami in-
stytucji zajmujących się sprawami mi-
gracyjnymi na Węgrzech. Był jednym 
z najbardziej zaufanych współpracow-
ników ministra spraw wewnętrznych Fe-
renca Keresztesa-Fischera, który wraz 
z Józsefem Antallem seniorem (zob. s. 

32–33, 54) przez kilka lat pomagał przy-
bywającym na Węgry polskim uchodź-
com. W swoich wspomnieniach Antall 
w następujący sposób opisał O’svátha: 

„Był nie tylko uosobieniem przyzwoito-
ści, ale nade wszystko Węgrem z krwi 
i kości, człowiekiem o głęboko humani-
stycznym sposobie myślenia i wyczuciu 
spraw socjalnych. (…) László O’sváth 
zrobił wiele dla pomyślnego rozwiąza-
nia kwestii uchodźczej; przekazywał do 
naszej dyspozycji niezbędne narzędzia, 
wspierał nas mądrymi radami i pośredni-
czył w sprawach, które wymagały ludz-
kiego i politycznego taktu”.

Z końcem wojny O’sváth zaczął być 
uważany za wroga ojczyzny – najpierw 
w 1944 roku przez węgierską nazistow-
ską partię strzałokrzyżowców, a w 1945 
roku przez komunistów. Został przesie-
dlony do Újfehértó na północno-wschod-
ni skrawek Węgier, gdzie początkowo 
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  Ulica Józsefa Antalla

ULICA I TABLICA PAMIĄTKOWA JÓZSEFA ANTALLA SENIORA

WITRAŻ PRZEDSTAWIAJĄCY KORONACJĘ ŚWIĘTEGO STEFANA

W 1981 roku nazwiskiem Antalla seniora 
(zob. s. 32–33, 54) nazwano długą, krętą 
ulicę na Białołęce. Prócz tego przy skrzy-
żowaniu ulic Józsefa Antalla i Pojarów 
umieszczono niewielki kamień granitowy, 
który opatrzono tablicą pamiątkową ku 
czci Józsefa Antalla seniora, księdza Béli 
Vargi, pułkownika żandarmerii Lajosa Ku-
dara i Henryka Sławika (zob. s. 54–56, 197, 
202). Obelisk postawili mieszkańcy dzielnicy 
z wdzięczności za pomoc udzieloną polskim 
uchodźcom na Węgrzech w 1939 roku.

  Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości, ulica Myśliborska 10

W jednym z okien kościoła umiesz-
czono witraż przedstawiający ko-
ronację świętego Stefana, a do-
kładnie moment, w którym Matka 
Boska nakłada na głowę władcy 
Świętą Koronę Węgierską. Scenę 
uzupełniają z dwóch stron godła 
Polski i Węgier. Witraż powstał z ini-
cjatywy Mieczysława Ostoi-Mitkie-
wicza (zob. s. 75), który w ten spo-
sób wyraził Węgrom wdzięczność 
za pomoc okazaną podczas drugiej 
wojny światowej.

zajmował się rolnictwem, a później pra-
cował jako księgowy. Dożywszy wieku 78 
lat, zmarł w Budapeszcie w 1970 roku. 
Jego syn, György O’sváth (1931–2017), 

założył w miejscowości Csenger funda-
cję noszącą nazwisko ojca, której głów-
nym celem jest opieka nad pokaźnymi 
zbiorami bibliotecznymi rodziny.
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WARSZAWA – ŻOLIBORZ

  Park im. Stefana Żeromskiego

TABLICA PAMIĄTKOWA FERENCA LISZTA

26 marca 2015 roku z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w ramach 
trwającego wówczas Roku Chopina na warszawskim Żoliborzu odsłonięto ta-
blicę pamiątkową poświęconą Ferencowi Lisztowi.

W latach 1925–1932 z inicjatywy Towa-
rzystwa Przyjaciół Żoliborza na terenie 
wyznaczonym przez obecny plac Wilso-
na oraz ulice Mickiewicza, Krasińskiego, 
Czarnieckiego i Mierosławskiego utwo-
rzono park im. Stefana Żeromskiego, 
okalający Fort Sokolnickiego. W czasie 
Powstania Warszawskiego ta część 
miasta odegrała znaczącą rolę w kon-
taktach polsko-węgierskich.

Częściowo zniszczony w czasie 
wojny park zmodernizowano w latach 
2003–2006, biorąc pod uwagę orygi-
nalny projekt. Na jego obszarze znajduje 

się kilka ciekawych obiektów: fontanna 
z rzeźbą Dziewczyna z dzbanem dłuta 
Henryka Kuny ( jeden z symboli Żolibo-
rza), kamienie pamiątkowe z okazji 5. 
i 75. rocznicy (1923, 1993) odzyskania 
niepodległości przez Polskę, głaz upa-
miętniający Jacka Kuronia, legendarną 
postać polskiej opozycji antykomuni-
stycznej, a także tablica pamiątkowa Fe-
renca Liszta. Ta ostatnia, umieszczona 
na ścianie fortu, została ufundowana 
przez samorząd dzielnicowy w 2011 
roku, w 200. rocznicę urodzin węgier-
skiego kompozytora (zob. też 57, 61).
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„WĘGIERSKIE ULICE” WARSZAWY

Ponad dwadzieścia adresów w sto-
licy odnosi się do węgierskiej kultury 
i historii. Na warszawskiej Ochocie 
możemy spacerować ulicą Węgier-
ską, a na Bielanach znajdziemy ulicę 
Szegedyńską. Polacy lubią jeździć 
nad Balaton, stąd w Warszawie jest 
też ulica o tej nazwie, z kolei w Gocławku, części składowej dzielnicy Praga-

-Południe oraz dzielnicy Wawer, znajduje się jeziorko Balaton. Otaczający je 
park to oczywiście Park nad Balatonem. Jeden z adresów na Woli odsyła 
nas już w nieco dalszą podróż, choć przecież ulica Siedmiogrodzka znajduje 
się w centrum Warszawy, nieopodal Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mieszkańcy stolicy pamiętają również o Węgrach, którzy chętnie udzielili 
Polakom schronienia w czasie drugiej wojny światowej. Skrzyżowanie pasa-
żu Księdza Béli Vargi i pasażu Henryka Sławika na Tarchominie nazwano 

skwerem Przyjaciół Węgierskich. 
Niedaleko stamtąd można dotrzeć 
do ulicy Józsefa Antalla seniora 
oraz na rondo László O’svátha. Na 
Ursynowie z ulicy Pála Telekiego 
możemy skręcić w ulicę Boglarczy-
ków, by następnie na rondzie Bra-

tanków skręcić w lewo i dotrzeć do placu Ferenca Keresztesa-Fischera. 
Drogą powrotną możemy odpocząć na rondzie Powstania Węgierskiego 

’56, z którego odchodzi ulica Pułkownika Zoltána Baló.
Również pamięć o rewolucji węgierskiej i walkach o wolność z lat 1848–

1849 jest żywa wśród warszawiaków. Bemowo może poszczycić się ulicą 
Lajosa Kossutha, Wola – ulicą Bema, zaś Bielany – ulicą Sándora Petőfiego.

Józef Bem został też upamiętniony w nazwie jednej z ulic Mokotowa, 
nie dziwi to jednak, bo ulice i place noszące nazwisko generała są rozsiane 
po całej Polsce. Warto też wspomnieć, że w Warszawie jest kilka adresów, 
których nazwa odnosi się do węgierskiej muzyki. Ulica Béli Bartóka pro-
wadzi do pięknego parku znajdują-
cego się przy skwerze… no właśnie, 
skwerze Muzyki Węgierskiej. Za 
to na warszawskim Okęciu moż-
na mieszkać i pracować przy ulicy 
Czardasza.
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OKOLICE WARSZAWY

WĘGIERSCY ŻOŁNIERZE W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Latem 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła linię Bugu, a 22 lipca ogło-
siła w Lublinie (a właściwie w Chełmie) utworzenie lojalnego Sowietom 
rządu polskiego. Polskie podziemie i rząd na emigracji słusznie obawiały 
się, że po klęsce III Rzeszy okupację kraju przejmą Rosjanie. Stąd kierow-
nictwo cywilnego podziemia zadecydowało o wszczęciu powstania. Wy-
buchło ono w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku. Celem walk było pokazanie 
światu, że większość Polaków nie podziela marionetkowego rządu komu-
nistycznego, a pragnie niezależnego państwa.

Wraz z Niemcami wycofywanie się przed niepowstrzymaną Armią 
Czerwoną rozpoczęło też kilka dywizji węgierskich. W momencie wybu-
chu powstania w okolicy Warszawy stacjonowały trzy węgierskie dywizje 
rezerwowe oraz jedna dywizja kawalerii. Należał do nich II Korpus Rezer-
wowy dowodzony przez feldmarszałka Antala Vattaya. 19 sierpnia jego sta-
nowisko przejął generał dywizji Béla Lengyel, który w latach 30. był attaché 
wojskowym w Warszawie, stąd nie tylko znał stosunki panujące w polskiej 
armii, ale również potrafił porozumiewać się w języku polskim.

W skład II Korpusu Rezerwowego wchodziła też 5. dywizja rezerwy 
dowodzona przez feldmarszałka László Szabó, 12. dywizja rezerwy pod 
dowództwem feldmarszałka Béli Németha oraz 23. dywizja rezerwy pod-
legająca rozkazom generała Gusztáva Deseő. W sierpniu 1944 roku dołą-
czyła do nich zmobilizowana wiosną 1. dywizja kawalerii generała Mihálya 
Ibrányiego.

Węgierskie jednostki podlegały bez wyjątku dowództwu niemieckiemu. 
Ich zadaniem było otoczenie pierścieniem miasta, czyli w praktyce odcię-
cie powstańców od świata zewnętrznego, a także „oczyszczenie” lasów 
Puszczy Kampinoskiej z polskich partyzantów.

W praktyce jednak węgierscy dowódcy odrzucali każdy antypolski roz-
kaz, a nawet aktywnie wspierali powstańców. Węgierscy żołnierze nie tylko 
nie zamknęli dróg prowadzących do Warszawy, ale także ułatwili kontakt 
powstańców z resztą świata. Przekazywali warszawiakom broń, ratowali 
z płonącego miasta rannych, kobiety i dzieci. Stefan (István) Elek (zob. s. 
131) wraz z żołnierzami 4. pułku huzarów dywizji kawalerii pomógł w ewa-
kuacji blisko 2 tysięcy Polaków. Byli też tacy, którzy dokonali dezercji i do-
łączyli do polskich powstańców.

Polacy i Węgrzy toczyli również negocjacje w kwestii niesienia pomocy 
powstańcom i ewentualnego wsparcia walczących jednostek. Przejście 
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na stronę Polaków nie doszło do skutku, gdyż polskie podziemie nie było 
w stanie zagwarantować, że Sowieci uznają Węgrów za sojuszników. Wę-
gierscy dowódcy nie mogli ryzykować życia niemal 30 tysięcy żołnierzy, 
skoro było już pewne, że z końcem września wszyscy będą mogli wrócić 
do ojczyzny.

Nawet jeśli przypadki wstąpienia w szeregi powstańców nie były liczne, 
to Węgrzy bardzo często przekazywali Polakom węgierskie mundury oraz 
transportowali ich samochodami oznaczonymi jako węgierskie. Dzięki tym 
fortelom udało się uratować i ukryć kolejnych powstańców. Ponadto prze-
kazywali Polakom broń i amunicję. Wśród polskich i węgierskich żołnie-
rzy powszechne było okazywanie sobie wzajemnego wsparcia i wyrazów 
przyjaźni. Polacy i Węgrzy nie tylko uczestniczyli we wspólnych mszach 
polowych czy wymieniali poglądy i doświadczenia, ale także przeprowa-
dzili ze sobą towarzyski mecz piłki nożnej.

Począwszy od 25 września 1944 roku węgierskie jednostki były stop-
niowo odsyłane do kraju, ale jeszcze w październiku i listopadzie Węgrzy 
stacjonowali w okolicach Warszawy, przez co w wielu tamtejszych miejsco-
wościach można znaleźć ślady ich pobytu, jak choćby węgierskie mogiły.

Grób nieznanego żoł-
nie rza węgierskiego za -
strze lonego przez hitle - 
row ców w 1944 roku.

KONSTANCIN-JEZIORNA 

  Zbieg ulic Cedrowej i Kornela Ujejskiego (w lesie) 

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA WĘGIERSKIEGO
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Zalesie Dolne było przed II wojną światową ulubionym miejscem wypoczyn-
ku warszawskich elit. W otoczeniu drzew w niewielkiej, uroczej miejscowo-
ści postawiono wiele charakterystycznych willi, do których w drugiej poło-
wie 1944 roku zakwaterowano węgierskich żołnierzy. Do 1952 roku Zalesie 
Dolne stanowiło samodzielną jednostkę administracyjną, później włączono 
je do Piaseczna.

PIASECZNO

  Ulica Akacjowa 5 (Zalesie Dolne)

BUDYNKI BYŁEGO DOWÓDZTWA ARMII WĘGIERSKIEJ

W czasie Powstania Warszawskiego 
Niemcy skierowali w okolice Puszczy 
Kampinoskiej 5. dywizję rezerwy II Kor-
pusu Rezerwowego. Węgrzy otrzymali 
rozkaz przypuszczenia ataku na ukrywa-
jących się w lesie polskich partyzantów. 
22 sierpnia 1944 roku sztab generalny 
generała László Szabó zakwaterował się 
w willi przy ulicy Akacjowej 5, należącej 
wcześniej do sędziego Stefana Dratwy.

26 sierpnia 1944 roku w budynku do-
szło do spotkania dowódcy II Korpusu 
Rezerwowego generała Béli Lengyela 
z ojcem Janem „Szymonem” Stępie-
niem, którego wyznaczył generał Tade-
usz Bór-Komorowski, dowódca Armii 
Krajowej. Były to pierwsze oficjalne ne-
gocjacje Węgrów z polskimi partyzan-
tami. Nie zakończyły się one sukcesem, 
choć strona węgierska zaproponowała, 

że stacjonująca na terenie Polski węgier-
ska armia, czyli około 20 tysięcy żołnie-
rzy, przejdzie za pośrednictwem Armii 
Krajowej na stronę aliantów, tworząc 
Węgierską Królewską Legię Ochotniczą. 
W zamian Węgrzy oczekiwali pomocy 
Armii Krajowej w uznaniu tego sojuszu 
przez Sowietów i Brytyjczyków. Węgrzy 
obawiali się, że Armia Czerwona w dal-
szym ciągu będzie traktować ich jako 
wrogów, co dla honwedów oznaczało 
groźbę niewoli jenieckiej. Dowództwo 
Armii Krajowej nie mogło spełnić tego 
warunku. Mimo to, strona węgierska 
już 1 sierpnia 1944 roku włączyła się 
odważnie w niesienie pomocy polskim 
powstańcom.

Według mieszkańców Zalesia Dolne-
go, węgierskie dowództwo stacjonowa-
ło także w willi przy ulicy Dębowej 3.
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RASZYN

MILANÓWEK

  Cmentarz w Raszynie, ulica Centralna

  Cmentarz parafialny, róg ulic Wojska Polskiego i Podgórnej

GRÓB JÓZSEFA VONYIKA I SZEŚCIU NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

GRÓB DEZSŐ VASSA

Pomiędzy sierpniem a październikiem 1944 
roku Milanówek był „węgierskim miastem”. 
Według szacunków trafiło tu wówczas 2 
tysiące honwedów, którzy utrzymywali 
z mieszkańcami przyjazne stosunki. Polacy 

Identyfikacja szczątków odkrytych 
w pobliskim lesie była możliwa dzię-
ki znalezionym przy nich numerom, 
służącym do oznaczenia żołnierzy 
walczących na froncie. Ze wspomnień 
mieszkańców wiemy, że za pomoc 
powstańcom i partyzantom groziło 
natychmiastowe rozstrzelanie przez 
hitlerowców. Taki właśnie los spotkał 
pochowanych tu Węgrów. Do wspól-
nej mogiły złożono ciała w sumie sied-
miu żołnierzy węgierskich, z których 
jednego udało się zidentyfikować – był 
to sierżant József Vonyik.

Na XII kwaterze cmentarza parafialnego 
w Milanówku znajduje się dwanaście 
marmurowych krzyży oznaczających 
miejsce pochówku żołnierzy, który zgi-
nęli bohaterską śmiercią. Na jednym 
z krzyży widnieje nazwisko Dezső Vas-
sa, poległego w 1944 roku.
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mogli brać udział w węgierskich mszach 
polowych, Węgrzy dostarczali im broń 
i amunicję, a nawet prowadzili dla nich 
kursy kierowania pojazdami. Węgrzy sta-
cjonowali w Milanówku jeszcze długo po 
upadku Powstania Warszawskiego.

Często przyjeżdżał tu z rodziną Pál 
Domszky (zob. s. 51). Do utworzenia 
kierowanego przez niego Związku Wę-
gierskiego mogłoby nie dojść, gdyby nie 
pomoc adwokata Władysława Markow-
skiego, który był mężem Węgierki, Aranki 
Weiss. To oni wsparli powstający urząd 
licznymi radami prawnymi. Ważną rolę w 
życiu Domszkyego odegrała też inna ro-
dzina z Milanówka. W miesiącach wojny 
żona i dzieci Domszkyego wiele czasu 

spędzali w willi Emiliana Vosmeka, który 
także związał się z Węgierką. Vosmek trafił 
do niewoli, a jego córka Edyta była prawą 
ręką Domszkyego w Związku Węgierskim.

W Milanówku mieszkała także pocho-
dząca z Węgier rodzina Csákych. W willi 
Rysinek (ul. Wójtowska 6) mieszkał Ryszard 
Csáky, dowódca 52. plutonu Armii Krajo-
wej, oraz Jerzy Csáky, zastępca dowódcy 
32. plutonu. W willi mieściła się siedziba 
kadry dowódczej oraz magazyn broni.

Dwóch honwedów z Milanówka prze-
szło na stronę polskich powstańców. Mo-
giły dwóch innych żołnierzy węgierskich 
znajdują się na tutejszym cmentarzu. Ich 
szczątki jeszcze w 1945 lub 1946 roku 
ekshumowano i przetransportowano na 
Węgry. Na odnowionych nagrobkach 
widnieje tylko nazwisko Dezső Vassa, ale 
wcześniej pochowany był tu także Lajos 
Elekes. Pochówek obydwu odbył się 18 
września 1944 roku.

Należy jeszcze wspomnieć, że to wła-
śnie w Milanówku, już po zdławieniu Po-
wstania Warszawskiego, zorganizowano 
towarzyski mecz piłki nożnej, który stacjo-
nujący tu Węgrzy rozegrali z okolicznymi 
mieszkańcami. Polacy wygrali 8:3, ale nie 
wynik był istotny – po meczu Polacy mogli 
po raz pierwszy od 1939 roku odśpiewać 
hymn narodowy.

WIERSZE

  Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ulica Armii Krajowej 17

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI WĘGIERSKICH 
ŻOŁNIERZY II KORPUSU REZERWOWEGO

Napis na tablicy głosi: „Pamięci żoł-
nierzom, oficerom, generałom węgier-
skiego II Korpusu Rezerwowego, którzy 
podczas Powstania Warszawskiego 
chronili miejscową ludność przed nie-
mieckim okupantem i wspierali par-
tyzancką grupę »Kampinos«”. Tablicę 

Na ścianie kaplicy na prawo od 
bramy wejściowej, pośrodku licz-
nych tablic znajduje się dwujęzycz-
na tablica pamiątkowa poświęcona 
honwedom. 

Willa Rysinek
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odsłonięto uroczyś cie 29 
czerwca 2014 roku w obec-
ności Istvána Dankó, sekre-
tarza stanu w węgierskim 
Ministerstwie Obrony Naro - 
do wej, Macieja Jan kow skie -
go, se kreta rza stanu w Minis-  
terstwie Obrony Narodowej 
RP, oraz Ber nar da Zyg frida, 
wete  rana wojennego.

LASKI 

  Ulica Brzozowa 75 (na ścianie jednego z budynków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi)

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI WĘGIERSKICH 
ŻOŁNIERZY II KORPUSU REZERWOWEGO

Dwujęzyczną tablicę odsłonięto 26 października 2005 roku na ścianie budynku,  
w którym w 1944 roku działał węgierski szpital polowy.

Na rozkaz Niemców 19 sierpnia 1944 roku 
do Lasek przybyły pierwsze jednostki wę-
gierskie. Zakwaterowano je w budynku 
funkcjonującego do dziś Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi, gdzie Węgrzy 
zorganizowali szpital polowy. Prawdopo-
dobnie działał tu też jeden ze sztabów do-
wództwa węgierskiego. 

Głównym zadaniem stacjonujących 
w Laskach honwedów było odcięcie pol-
skich partyzantów od stolicy, jednak Wę-
grzy nie mieli zamiaru wypełniać niemiec-
kiego rozkazu i również tutaj utrzymywali 
z lokalną społecznością przyjazne stosun-
ki. Zdarzało się, że wspólnie z Polakami 
śpiewali Mazurka Dąbrowskiego, choć 
Niemcy zabronili wykonywania polskiego 
hymnu pod groźbą kary śmierci.
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W Zielonce nie tylko stacjonowało dowództwo 1. dywizji huzarów, ale także 2.  
i 4. pułk oraz dywizjony artylerii. Sztab generalny jednostki działał w willi Tadmira 
(ul. Lipowa 10), należącej do rodziny Zawadzkich.

ZIELONKA

  Ulica Lipowa 10

SIEDZIBA DOWÓDZTWA 1. DYWIZJI HUZARÓW

Na przełomie sierpnia i września 1944 
roku wokół Wołomina, Ossowa, Turo-
wa, Radzymina i Zielonki trwały najbar-
dziej zacięte walki. Właśnie wtedy, przed 
północą 29 sierpnia węgierscy huzarzy 
otrzymali rozkaz zajęcia wokół Zielonki 
pozycji obronnych. Niemcy polecili im 
nadzór nad tak zwaną bramą nad Strugą 
i bramą Zielonka. W tym czasie niczym 
niepowstrzymana Armia Czerwona do-
tarła do Wołomina i Zielonki, a honwedzi 
w połowie września wycofali się do Marek. 
Pod Białołęką i Tomaszowem dywizja po-
niosła znaczne straty.

To, że dowództwo jednostki stacjono-
wało w willi Tadmira, potwierdzają nie tylko 

wspomnienia mieszkańców, ale także do-
kumenty sporządzone przez dowódców. 
Żołnierze węgierscy „przejęli” całą miej-
scowość, a liczne fotografie upamiętniają 
ich życzliwe kontakty z lokalną społecz-
nością. Co się tyczy polsko-węgierskiej 
współpracy wojskowej, również w Zielon-
ce prowadzono tajne negocjacje, choć nie 
przyniosły one oczekiwanego rezultatu 

– Polacy nie mogli dać Węgrom gwarancji, 
że zostaną uznani za sojuszników w wal-
ce z Hitlerem, stąd honwedzi nie przeszli 
oficjalnie na stronę Polski. Rozmowy za-
kończyło porozumienie, w którym Węgrzy 
zaoferowali przekazanie Armii Krajowej 
niewykorzystanych zapasów broni.

Willa Tadmira
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  Kępa Olbrychtowska, zamknięty poligon 
wojskowy

Na terenie nieczynnego poligonu woj-
skowego na Kępie Olbrychtowskiej 
znajduje się skromna mogiła węgier-
ska, którą do dziś pielęgnują okoliczni 
mieszkańcy. Spoczywają w niej hon-
wedzi, którzy zajmowali się obsługą 
miotaczy min. Polegli oni w 1944 roku 
w czasie ataku Armii Czerwonej.

W obwodzie Zielonki prócz tych trzech 
nieznanych z nazwiska żołnierzy, śmierć 
poniosło jeszcze kilku honwedów. Nie-
których pojmano w folwarku Zosinek. 
Dwóch żołnierzy zginęło, gdy akurat 
wysadzali w powietrze tory kolejowe. 
Ich szczątki, pogrzebane na osiedlu 
Wolności, ekshumowano w latach 60. 
ubiegłego wieku. Zgodnie z ustaleniami 
historyczki Marii Zimy, w Zielonce po-
chowano około 20 żołnierzy węgierskich, 

w tym huzarów i artylerzystów. Wśród 
nich byli Imre Dér (zm. 6 września 1944), 
Ferenc Császti (zm. 12 września 1944), 
István Chriast (zm. 12 września 1944), 
Mihály Bulátkó (zm. 11 września 1944), 
Imre Kiss (zm. 6 września 1944) i Sándor 
Kozma (21 sierpnia 1944).

GRÓB TRZECH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

PODKOWA LEŚNA

  Cmentarz komunalny, ulica Ogrodowa

GROBY TRZECH ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

Na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej znajdują się mogiły trzech żołni-
erzy 15. batalionu kolarzy. Spoczywają w nich Antal Tóth (1916–1944), József Vé-
ner (1920–1944) i Pál Hunyadi (1913–1944). Według napisów tabliczkach nagrob-
kowych, życie stracili 5 września 1944 roku, choć w oficjalnej ewidencji zgonów 
widnieje data 20 września. Groby łatwo odnaleźć, drogę do nich wskazuje tab-
liczka przy wejściu na teren nekropolii.

Na tabliczkach z nazwiskami żołnierzy 
widnieje też informacja, że polegli oni za 
sprawę polską, co oznacza, że przeszli lub 
chcieli przejść na stronę Polaków. Według 
wspomnień jednego ze świadków lasami 
Młochowa planowali przedostać się do 

Warszawy, by wesprzeć powstańców, ale 
postrzelili ich Niemcy. Pierwotnie zostali po-
chowani w lesie, po wojnie ich ciała ekshu-
mowano i złożono do grobów na cmentarzu 
w Podkowie Leśnej. Kilku mieszkańców 
miejscowości pamięta o pięciu węgierskich 
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żołnierzach, których zastrzelili Niemcy, ale 
dotychczas udało się zidentyfikować jedy-
nie trzy ofiary.

W 1966 roku węgierski tygodnik „Sza-
bad Föld” ogłosił, że poszukiwani są krewni 

trzech honwedów poległych w Polsce. Na 
wezwanie odpowiedzieli synowie Antala 
Tótha i Pála Hunyadiego, którym zorga-
nizowano podróż do Podkowy Leśnej, by 
mogli odwiedzić groby swych ojców.

  Skwer Przyjaźni Polsko–Węgierskiej

Przed ratuszem miejskim w Pod-
kowie Leśnej, u zbiegu ulic Akac-
jowej i Jana Pawła II, w 1963 roku 
odsłonięto pomnik polsko-węgier-
skiego braterstwa broni. Również 
wtedy znajdujący się tu park prze-
mianowano na skwer Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej.

Instalację pomnika zainicjował miejs-
cowy związek kombatancki. Chciano 
w ten sposób upamiętnić węgierskich 
żołnierzy stacjonujących w Podkowie 
Leśnej, którzy przeszli na stronę pol-
skich partyzantów. Tablicę pamiąt-
kową, uzupełnioną dwoma połączony-
mi mieczami, zaprojektował Andrzej 
Brochowski. Umieszczony na niej napis 
głosi: „1939–1945. Cześć bohaterom 
walk z najeźdźcą hitlerowskim – pols-
kim i węgierskim towarzyszom broni 
poległym w Podkowie Leśnej”.

POMNIK POLSKO-WĘGIERSKIEGO BRATERSTWA BRONI
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Powodem trwającej dziesięć dni akcji pro-
testacyjnej było zatrzymanie dwóch akty-
wistów nielegalnego wydawnictwa NOWA 
– znanych postaci polskiej opozycji, Da-
riusza Kobzdeja i Mirosława Chojeckiego. 
Strajkujący domagali się też wypuszczenia 
na wolność innych więźniów politycznych.

Przyłączenie się Tibora Pákha do gło-
dówki upamiętnia polskojęzyczna tablica 
umieszczona w świątyni: „W tym koście-
le w dniach 7–17 maja 1980 roku grupa 
dwudziestu siedmiu osób z całej Polski 
i jeden Węgier głodówką i modlitwą, a 
wraz z nimi mieszkańcy parafii Podkowa 
Leśna i ludzie z innych stron kraju pos-
tem, modlitwą i wyrzeczeniami świadczyli 

W latach 80. parafia była jednym z cen-
tralnych miejsc spotkań polskiej opozy-
cji. Ojciec Leon Kantorski utrzymywał 

  Kościół pw. św. Krzysztofa, ulica Jana Pawła II 7

  Kościół pw. św. Krzysztofa, ulica Jana Pawła II 7

TABLICA PAMIĄTKOWA TIBORA PÁKHA

PIERWSZA W EUROPIE WSCHODNIEJ TABLICA PAMIĄTKOWA 
REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Tablica pamiątkowa w kościele świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej przy-
pomina postać Tibora Pákha, bodaj najdłużej przetrzymywanego więźnia po-
litycznego rządu Jánosa Kádára po 1957 roku. Tibor Pákh za pośrednictwem 
Radia Wolna Europa dowiedział się o akcji polskiej inteligencji opozycyjnej, któ-
ra 7 maja 1980 roku rozpoczęła strajk głodowy. Bez chwili wahania wyruszył do 
Polski, gdzie przyłączył się do protestujących.

W tym samym kościele w październiku 1986 roku, w 30. rocznicę wybuchu 
rewolucji węgierskiej 1956 roku, odsłonięto pierwszą w Europie Wschodniej 
tablicę upamiętniającą tamto wydarzenie. Inicjatorem gestu był Ákos En-
gelmayer, od 1990 roku ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, a od 
1994 roku honorowy obywatel Podkowy Leśnej. Realizację projektu wsparł 
też dziennikarz Jacek Maziarski, jeden z członków-założycieli Solidarności 
Polsko-Węgierskiej. Po uroczystości odsłonięcia tablicy odczytano także list 
Imre Mécsa i Ferenca Kőszega, ówczesnych opozycjonistów węgierskich.

swą solidarność z braćmi więzionymi za 
walkę o wolność słowa”.

W 1994 roku Tibor Pákh został hono-
rowym obywatelem Podkowy Leśnej.

z opozycjonistami ścisłe kontakty. Od-
słonięciu tablicy z napisem: „Poległym 
i zamordowanym w trzydziestą rocznicę 
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W dniach 13–14 sierpnia 1920 roku pod Ossowem doszło do starcia Polaków 
z Armią Czerwoną. Jego nadrzędnym celem było powstrzymanie bolszewi-
ków przed zdobyciem Warszawy.

OSSÓW

  Szkoła Podstawowa w Ossowie, ulica Matarewicza 148

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKIEJ POMOCY UDZIELONEJ 
W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

W Ossowie znajduje się kilka miejsc 
i pamiątek związanych z bitwą oraz hi-
storią „cudu nad Wisłą”. 14 sierpnia 2013 
dołączyła do nich tablica pamiątkowa 
wyrażająca wdzięczność narodowi wę-
gierskiemu za okazaną pomoc militar-
ną – dostarczenie pod Warszawę broni, 
amunicji i sprzętu wojskowego (zob. s. 
170). Jednym z uczestników uroczystości 
odsłonięcia tablicy był Szilárd Németh, 
burmistrz Dzielnicy XXI Budapesztu – 
Csepelu. To właśnie tam działały zakłady 
Manfréda Weissa, które wyprodukowały 
przysłaną do Polski broń.

powstania węgierskiego” towarzyszyła 
uroczysta msza święta. Z tej okazji nad 
ołtarzem powieszono godło Kossutha, 
a krakowski historyk Wojciech Frazik wy-
głosił odczyt o wydarzeniach 1956 roku 
na Węgrzech. Przygotowaną przez niego 
wystawę archiwalnych zdjęć o węgierskiej 
rewolucji pokazano w podziemiu świątyni.

Po zakończeniu uroczystości tablica 
pamiątkowa została ukryta, gdyż organi-
zatorzy spodziewali się retorsji ze strony 
służb bezpieczeństwa. Obawy były słusz-
ne – jeszcze tej samej nocy w kościele 
zjawili się oficerowie bezpieki. Nie znaleźli 
oni tablicy, ale przed odejściem zdewa-
stowali w przykościelnym ogrodzie figurę 
świętego Krzysztofa. Tablica wróciła na 

swoje oryginalne miejsce dopiero w 1989 
roku. Wtedy też w Podkowie Leśnej po-
wołano do istnienia grupę Solidarności 
Polsko-Węgierskiej.
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MIŃSK MAZOWIECKI

  Muzeum Ziemi Mińskiej, Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich,  
ulica Generała Kazimierza Sosnkowskiego 4

SYMBOL PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W FORMIE KOPIJNIKA

Odsłonięcia kopijnika dokonali bur-
mistrz Mińska Mazowieckiego Marcin 
Jakubowski, były ambasador Węgier 
w Polsce Ákos Engelmayer oraz dy-
rektor Węgierskiego Instytutu Kultury 
w Warszawie János Tischler. Inicjato-
rem jego postawienia był Janusz Celej 
z Muzeum Ziemi Mińskiej. Pomnik sym-
bolizuje wielowiekową przyjaźń polsko-

-węgierską. Znalazły się na nim herby 
Węgier i Mińska, a także ornamentyka 
nawiązująca do historii rycerstwa eu-
ropejskiego. Uroczystości towarzyszył 
wernisaż czasowej wystawy poświęco-
nej historii tych wyjątkowych pomników.

Kopijniki (węg. kopjafa, fejfa) to trady-
cyjne nagrobki słupowe z Siedmiogrodu. 
Pierwotnie stawiano je na seklerskich 
grobach, obecnie spotykane są na ca-
łych Węgrzech jako znak tożsamości 
narodowej. Zwyczaj ich stawiania upo-
wszechnił się w XVII wieku. Kształtem 
przypominają kopie rycerzy, wbijane 
w miejscu ich pochówku. Gatunek i kolor 
drewna, z jakiego je wykonywano, oraz 
układ ornamentów pozwalały rozpoznać 
imię, wiek, stan cywilny, a nawet przy-
czynę śmierci zmarłego. Niekiedy po-
szczególne elementy słupów nagrobnych 
stanowiły odwzorowanie części ciała: 

W ogrodzie willi Huberta, gdzie 
swą siedzibę ma Muzeum 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, w 2014 roku 
postawiono pomnik wielowiekowej 
przyjaźni polsko-węgierskiej, który 
przyjął formę tradycyjnego, ma-
dziarskiego kopijnika. 

głowy, szyi, tułowia, kończyn. Idea sta-
wiania kopijników była żywa do I wojny 
światowej. W czasach komunistycznych 
niemal całkowicie zanikła, odrodziła się 
dopiero w 1989 roku, kiedy następowały 
ekshumacje ofiar rewolucji 1956 roku. Na 
Węgrzech, między innymi w Tatabánya 
i w Inárcs, można spotkać kopijniki po-
święcone również Polakom.
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W Komorowie, leżącym tuż za północno-zachodnimi rogatkami Ostrowi Ma-
zowieckiej, funkcjonowała jedna z najbardziej znanych szkół wojskowych  
II Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1917–1918 oraz 1926–1939 Szkoła Pod-
chorążych Piechoty kształciła oficerów piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Woj-
ska Polskiego.

KOMOROWO

  Teren jednostki wojskowej

POMNIK JÓZEFA BEMA

Placówka, działająca pod patronatem 
Piotra Wysockiego, inicjatora powstania 
listopadowego, była kuźnią młodych ofi-
cerów polskiej piechoty. Po hitlerowskiej 
agresji na Polskę koszary w Komorowie 
zajęły wojska niemieckie, tworząc na ich 
terenie między innymi obóz jeniecki oraz 
obóz pracy dla ludności cywilnej. Po 
II wojnie światowej, mimo planów likwida-
cji obiektów wojskowych, zdecydowano 
o odbudowie koszar. Obecnie zajmuje je 
garnizon wojskowy w Komorowie. 

Spośród oryginalnych obiektów z cza-
sów funkcjonowania Szkoły Podchorą-
żych Piechoty zachowała się wyjątkowa, 
choć zaniedbana galeria pomników histo-
rycznych. Podobny zbiór monumentów 

można znaleźć tylko w amerykańskiej 
uczelni wojskowej West Point. Rzeźby, 
fundowane co roku przez abiturientów 
placówki, przedstawiają kilku polskich 
władców i dowódców wojskowych. Cie-
ka wostką jest, że pomniki pojawiły się 
w czołówce filmu Płomienne serca  
z 1937 roku w reżyserii Romualda Gant-
kowskiego.

Jednym z upamiętnionych jest ge-
nerał Józef Bem. Jego pomnik konny, 
uzupełniony dwiema armatami i po-
stacią artylerzysty, jest pamiątką bitwy 
pod Ostrołęką (zob. s. 100). Monument, 
dzieło Wojciecha Aleksandra Durki, stoi 
w alei Powstania Listopadowego.
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Krótko przed 100. rocznicą bitwy pod Ostrołęką rozpisano konkurs na projekt 
mauzoleum, mającego służyć jako miejsce pochówku poległych żołnierzy oraz 
kaplica cmentarna. Autorami zwycięskiego projektu zostali Romuald Zerych i Bo-
rys von Zinserling. Budowa rozpoczęła się w 1930 roku. W tym właśnie miejscu, 
według wspomnień, doszło do najbardziej zaciekłych walk.

OSTROŁĘKA

  Forty Bema, ulica Warszawska 2A

MAUZOLEUM BITWY POD OSTROŁĘKĄ

Wjeżdżając do Ostrołęki od strony War-
szawy, niemal natychmiast po lewej 
stronie ukazuje się monumentalne, białe 
mauzoleum. Budowla kojarzy się z nie-
mieckim stylem architektonicznym epoki 
Bismar cka, z uwagi na co zwycięski pro-
jekt budził spore kontrowersje.

Budowę mauzoleum utrudniały dwie fosy 
otaczające dawny fort carski. Był to powód, 
dla którego prace nie zostały ukończone na 
czas. Na obchody 100. rocznicy bitwy go-
towa była tylko krypta i żelazna konstrukcja 
przyszłych ścian. W dniach 23–25 maja 1931 
roku do grobowca powstającego mauzoleum 

złożono szczątki poległych powstańców oraz 
odprawiono nabożeństwo żałobne. Na uro-
czystości obecni też byli przedstawiciele Am-
basady Węgier w Warszawie.

Prace budowlane posuwały się wolno, 
a podczas II wojny światowej konstrukcja 
uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. 
Po wojnie, gdy w 1961 roku obchodzono 
130. rocznicę wydarzenia, władze komu-
nistyczne nie chciały odbudować pomni-
ka, gdyż obawiały się, że stanie się on 
prędko symbolem antysowieckich na-
strojów społeczeństwa. Mauzoleum uda-
ło się odbudować dopiero dwadzieścia 
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lat później w „roku Solidarności”, na któ-
ry przypadała 150. rocznica bitwy pod 
Ostrołęką. Z tej okazji fasadę budowli 
uzupełniono krzyżem, a po lewej stronie 
od wejścia wmurowano tablicę pamiąt-
kową. W 1985 roku znajdujące się w sar-
kofagu szczątki żołnierzy przeniesiono 
do kaplicy cmentarnej. Wreszcie w 2010 
roku przystąpiono do kompleksowej re-
nowacji mauzoleum, a w 2012 roku do 
nowego sarkofagu złożono znalezione 
do tamtej pory kości 80–100 żołnierzy.

Do mauzoleum wchodzi się po ka-
miennych schodach. Pierwotnie sarko-
fag znajdował się na poziomie gruntu, 
teraz mieści się na piętrze. Kręte schody 
umieszczone w prawym rogu wnętrza 
mauzoleum prowadzą na taras widoko-
wy, a na środkowej kondygnacji znajdu-
je się wystawa zdjęć dokumentujących 
rekonstrukcję budowli.

W tylnej części budynku znajduje się 
wejście do muzeum. Jego stałą, multime-
dialną ekspozycję urządzono w dwóch 
salach. W pierwszej możemy obejrzeć 

piętnastominutową animację ukazującą 
przebieg batalii. Ściany tego pomieszcze-
nia zdobią zdjęcia dokumentujące dzie-
je powstania mauzoleum oraz obchody 
rocznicowe poświęcone wielkiej bitwie. 
Druga sala przedstawia historię carskiej 
fortyfikacji i losy pomnika upamiętniają-
cego rosyjskie zwycięstwo (monument 
został rozebrany po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości). Możemy tu też 
obejrzeć film, który powstał na kanwie 
wspomnień uczestnika bitwy Karola Ma-
lankiewicza (1802–1877). Był on nie tylko 
żołnierzem, ale także artystą. Jego znany 
obraz Bitwa pod Ostrołęką znajduje się 
teraz w Muzeum Kultury Kurpiowskiej (pl. 
gen. Józefa Bema 8).

Na terenie fortu ostrołęckiego, który 
dziś nosi nazwisko generała Bema, po-
stawiono też kopijnik strzegący pamięci 
o bohaterze Polski i Węgier. Upamiętnie-
nie w ten sposób Józefa Bema zawdzię-
cza się Marii Samsel z Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej (o kopijnikach zob. s. 97).

Bitwa pod Ostrołęką rozegrała się 26 maja 1831 roku pomiędzy armią Woj-
ska Polskiego pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego oraz wojska-
mi rosyjskimi feldmarszałka Iwana Dybicza. Bitwę można również traktować 
jako schyłkowe wydarzenie powstania listopadowego, które przerodziło się 
w walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na przedpolach Ostrołęki 
nad Narwią naprzeciwko siebie stanęły potężne siły 30 tysięcy polskich i 38 
tysięcy rosyjskich żołnierzy. W ciągu dnia poległo i poniosło rany 6 i pół 
tysiąca Polaków oraz 5 tysięcy 900 Rosjan. Bitwa zakończyła się sromotną 
klęską armii polskiej. W jej efekcie Polacy utracili inicjatywę strategiczną 
i przeszli do defensywy. Niedługo później Dybicz zmarł na cholerę, a do-
wództwo nad armią rosyjską przejął feldmarszałek Iwan Paskiewicz, znany 
z brutalnych represji po powstaniu listopadowym. Droga na Warszawę 
stanęła przed Rosjanami otworem.
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  Ulica Fortowa 12

200 metrów od Mauzoleum bitwy 
pod Ostrołęką znajdziemy w lesie 
pamiątkę brawurowego ataku 
4. baterii artylerii lekkokonnej do-
wo  dzonej przez podpułkownika Jó-
zefa Bema. Pomnik został odbudo-
wany po zniszczeniu, jakiemu uległ  
w II wojnie światowej.

Rankiem 26 maja 1831 roku po nieudol-
nym ściganiu gwardii carskiej jednostki 
polskiej armii przekroczyły Narew celem 
przedostania się do Warszawy. Niespo-
dziewanie zaatakowała je od południa 
straż przednia feldmarszałka Dybicza. 
Sukcesywnie zwiększane siły rosyjskie 
zajęły Ostrołękę, której brygada gene-
rała Ludwika Bogusławskiego nie była 
w stanie dłużej bronić. W ten sposób 
Rosjanie zdołali też zająć prawy brzeg 
rzeki. Wysłane przeciwko nim pułki pol-
skiej piechoty i konnicy zostały wykru-
szone przez nieustający ostrzał 60 ro-
syjskich dział armatnich rozlokowanych 
na lewym brzegu Narwi. Dybicz stopnio-
wo kierował na drugi brzeg pułki swojej 
piechoty, aby zadały ostateczny cios 
rozproszonej armii Polaków. O zmierz-
chu, w ostatniej godzinie batalii, generał 
Skrzynecki rzucił do ataku pozostającą 
w rezerwie baterię lekkokonną Józefa 
Bema. Oddział zajął stanowisko „na kar-
ku” żołnierzy rosyjskich znajdujących się 
już na prawym brzegu i otworzył ogień. 
Bem w krótkim czasie oddał dwieście 
strzałów w stronę Rosjan starających 
się przedostać przez most na prawy 
brzeg. Pod wpływem zdecydowanego 
manewru feldmarszałek Dybicz sądził, 
że Polacy pozyskali znaczne wsparcie, 
i zaprzestał dalszego ataku.

Bem, choć nie mógł odwrócić prze-
biegu bitwy, swym przemyślanym i od-
ważnym posunięciem umożliwił resztkom 
sił generała Skrzyneckiego wycofanie się 
do Warszawy. Przyniosło mu to nie tylko 
natychmiastowy awans na pułkownika, 
ale także rozgłos w całej Europie. W mar-
cu 1849 roku bohatera spod Ostrołęki, 
wówczas już wyzwoliciela Siedmiogrodu, 
upamiętnił Sándor Petőfi w wierszu Armia 
siedmiogrodzka.

POMNIK SZARŻY ARTYLERII KONNEJ POD DOWÓDZTWEM JÓZEFA BEMA
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  Plac Generała Józefa Bema

26 maja 1973 roku na ostro-
łęckim rynku (pl. gen. Bema) 
odsłonięto potężne popiersie 
generała. Inicjatywa jego po-
stawienia wyszła ze strony 
mieszkańców. Umieszczony 
na postumencie napis brzmi: 

„W hołdzie wielkiemu Po lakowi 
– społeczeństwo Ostrołęki”.

POPIERSIE JÓZEFA BEMA
SÁNDOR PETŐFI
ARMIA SIEDMIOGRODZKA*

Nie nam zwyciężać? Przecie Bem dał hasło,
Szermierz wolności z nami dzisiaj stawa!
Na czele kroczy, zemstą nieugasłą
Jarzy się gwiazda Ostrołęki krwawa.

Wódz siwowłosy; jego broda biała
Jako chorągiew i zwycięstwa znamię
W wietrze rozwiana, jakby stać się miała
Znakiem pokoju, co jutro nastanie.

Wyrusza stary wódz, a za nim wszędzie
Dzieci Ojczyzny zdążają zuchwale.
Tak starej burzy w triumfalnym pędzie
Nieokiełznane towarzyszą fale.

Dwa się narody nasze zespoliły,
Polski z węgierskim. Wolność naszym krajom!
Nie znaleźć nigdzie potężniejszej siły
Od dwu narodów, co jeden cel mają.

Bo cel nasz jeden, by wspólne kajdany
Skruszyć. Zrzucimy niewoli okowy!
To ci, Ojczyzno, na twe krwawe rany
Poprzysięgamy najświętszymi słowy!

Zbójco w koronie, twoja przemoc wściekła
Niech rzuca na nas najemne legiony,
Byśmy ci mogli stąd po bramy piekła
Most wybudować z ich ciał powalonych.

Nie nam zwyciężać? Przecie Bem dał hasło,
Szermierz wolności z nami dzisiaj stawa!
Na czele kroczy, zemstą nieugasłą
Jarzy się gwiazda Ostrołęki krwawa.

* Tłum. Jerzy Ficowski, tekst za: Antologia poezji węgierskiej, wyb. i układ I. Csapláros, G. Kerényi,  
A. Sieroszewski, red. poetycka M. Jastrun, Warszawa 1975, s. 200–201.
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Na wewnętrznej stronie murowanego ogrodzenia tej późnogotyckiej świątyni 
20 października 2013 roku z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zie-
mi Iłowskiej umieszczono tablicę pamiątkową Aleksandra Karłowskiego herbu 
Prawdzic, uczestnika Wiosny Ludów na Węgrzech.

IŁÓW

  Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Bożej Królowej Polski, ul. Generała Włada 1

TABLICA PAMIĄTKOWA ALEKSANDRA KARŁOWSKIEGO, 
UCZESTNIKA WIOSNY LUDÓW NA WĘGRZECH

Aleksander Karłowski urodził się w 1827 
roku w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
był właścicielem wsi Wszeliwy koło Iłowa. 
W 1848 roku walczył w powstaniu wę-
gierskim, od 1 stycznia 1849 roku służył 
w randze podporucznika w formowanym 
w Syhocie Marmaroskim (węg. Márama-
rossziget, ob. Sighetu Marmației w Ru-
munii) oddziale strzelców Józefa i Mieczy-
sława Woronieckich (zob. s. 369). Później 
był porucznikiem w siedmiogrodzkim 

Legionie Polskim, walczył aż do złożenia 
broni pod Zsibó (ob. Jibou w Rumunii) 
w końcu sierpnia 1849 roku. Brał udział 
w powstaniu styczniowym, w 1892 roku 
przeniósł się do Galicji. Zmarł w swoim 
majątku 12 listopada 1900 roku. Według 
napisu na tablicy pamiątkowej „żył wiarą, 
pracą i prawdą”. Podobna inskrypcja znaj-
duje się na jego nagrobku na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie (ul. Powąz-
kowska 1; kwatera 20, rząd 1, miejsce 17).
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Jednym z eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Płocku jest herma świętego 
Zygmunta, czyli metalowy relikwiarz w kształcie popiersia, zawierający fragment 
czaszki świętego. Zdobiący ją diadem był prawdopodobnie koroną ślubną bło-
gosławionej Jolenty, córki węgierskiego króla Béli IV, siostry świętej Kingi.

PŁOCK

  Muzeum Diecezjalne, ulica Tumska 3a

HERMA ŚWIĘTEGO ZYGMUNTA

Do najistotniejszych pamiątek z okresu 
kontaktów dynastii Arpadów z rodziną 
królewską Piastów należą prace złotni-
cze. Niektóre z nich stanowią najcen-
niejsze skarby średniowiecznej sztuki 
europejskiej. Te najbardziej unikatowe 
pochodzą z XIII wieku, a są nimi prezen-
ty ślubne Béli IV dla swoich córek. To 
wyjątkowe przykłady węgierskiej sztuki 
złotniczej okresu romańskiego.

Córki Béli IV zostały wydane za 
mąż za polskich możnowładców. Kin-
ga poślubiła księcia sandomierskiego 
Bolesława Wstydliwego, Jolenta (węg. 
Jolán) została żoną Bolesława Pobożne-
go, księcia kaliskiego i gnieźnieńskiego, 
a Konstancja – księcia halickiego Lwa 
Daniłowicza, założyciela Lwowa (we-
dług innych źródeł: Daniela Halickiego). 

Znane są też losy trzech koron należą-
cych właśnie do córek Béli IV. Z dwóch 
z nich wykonano krzyż do krakowskiej 
katedry, a trzecim – który najprawdopo-
dobniej należał do Jolenty – ukoronowa-
no hermę świętego Zygmunta. Wszyst-
kie trzy insygnia pochodzą z węgierskich 
pracowni złotniczych.

Hermę wykonano w Krakowie w XIV 
wieku. Wnuk Jolenty, Kazimierz Wielki, 
ofiarował ją wraz z diademem biskupo-
wi płockiemu. Eksponat prócz funkcji 
relikwiarza dowodzi też zwyczaju wy-
konywania koron ślubnych dla członków 
węgierskiej rodziny królewskiej. Obiekt, 
skradziony przez hitlerowców w cza-
sie II wojny światowej, przechowuje się 
obecnie w skarbcu katedralnym Mu-
zeum Diecezjalnego.
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INNE MIEJSCA WARTE ZOBACZENIA

Około 30 kilometrów na południe od Warszawy znajduje się zamek Czerski, 
który od XII do XV wieku był siedzibą książąt mazowieckich. Niegdyś znaj-
dował się nad Wisłą, lecz rzeka zmieniła swój bieg i jej koryto oddaliło się 
od murów budowli. Rezydencję wzniesiono w 1229 roku na nieregularnym 
planie, a jej mury wykonano z czerwonej cegły. Do dziś przetrwały tylko 
ruiny. Budowla ucierpiała po raz pierwszy w 1656 roku, podczas potopu 
szwedzkiego. Niedługo później stała się celem ataku wojsk księcia sied-
miogrodzkiego Jerzego II Rakoczego. Jej całkowite zniszczenie przyniosła 
I wojna światowa. Za panowania Konrada Mazowieckiego zamek był miej-
scem licznych ważnych wydarzeń. Podczas walk toczonych o Kraków na 
terenie grodu więziono wrogów księcia – zarówno Henryka Brodatego, jak 
i Bolesława Wstydliwego.

55 kilometrów na zachód od stolicy mieści się Żelazowa Wola, miej-
sce urodzenia Fryderyka Chopina. Światowej sławy pianista i kompozytor – 
przyjaciel Ferenca Liszta (zob. s. 61) – 1 marca 1810 roku przyszedł na świat 
w domu, w którym dziś funkcjonuje poświęcone mu muzeum (Dom urodze-
nia Fryderyka Chopina). Od 1954 roku w okalającym dworek parku w każdą 
niedzielę od maja do końca września organizuje się koncerty chopinowskie.

Miłośnicy historii średniowiecza powinni udać się do zamku w Ciecha-
nowie, leżącego 90 kilometrów na północ od Warszawy. Jego początki 
są niejasne, wiemy jedynie, że w końcu X wieku zajął go Bolesław Chro-
bry, inicjując przebudowę rezydencji. Około 1010 roku zamek był już jedną 
z największych warowni obronnych w Polsce. W tej postaci służył do po-
łowy XIV stulecia, kiedy książę Janusz I w odległości jednego kilometra na 
północ od twierdzy wzniósł nową, ceglaną siedzibę, gdzie dziś funkcjonuje 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Sto kilometrów na południe od Warszawy leży drugie co do wielkości 
miasto województwa mazowieckiego, liczący ponad 200 tysięcy miesz-
kańców Radom. Miejscowość jest znana nie tyle ze względu na zabytki 
architektury, co mieszczące się tam muzea. Szczególnie warto odwiedzić 
Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego. W tym 
drugim możemy podziwiać prace urodzonego w Radomiu malarza, wybit-
nego reprezentanta symbolizmu, ale warto dodać, że instytucja posiada 
w swej kolekcji również prace węgierskich artystów: Márii Lugossy, Péte-
ra Gémesa, Tibora Csorby (zob. s. 78). Niestety nie są one dostępne dla 
publiczności i spoczywają w magazynie. W Radomiu działa też Teatr Po-
wszechny im. Jana Kochanowskiego, w którym od 1993 roku organizuje się 
Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W 2014 roku jury konkursu 
główną nagrodę festiwalu przyznało węgierskiemu Teatrowi Narodowemu.
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Województwo powstało z połączenia 
z dwóch geograficznych i historycznych 
krain środkowo-północnej Polski – War-
mii i Mazur.

W pierwszej połowie XIII wieku, kiedy 
na zaproszenie Konrada Mazowieckiego 
niemiecki zakon krzyżacki (po węgiersku 
zwany marianami) przybył do Prus celem 
chrystianizacji pogan, zajęte przez nich 
ziemie podzielono na cztery biskupstwa. 
Jeden z obszarów nazwano w nawiąza-
niu do pruskiego ludu Warmów (łac. War-
mienses). Krzyżacy unicestwili ich, a na 
zdobytym terenie założyli własne pań-
stwo. Pamięć o Warmach przechowuje 
do dziś nazwa tej krainy.

Kiedy ponad dwa stulecia później Ka-
zimierz Jagiellończyk zakończył trzyna-
stoletnią wojnę z Krzyżakami, na mocy 
zawartego w 1466 roku traktatu poko-
jowego Polska zyskała znaczne tereny. 
Sześćdziesiąt lat później nazwano je 
Prusami Królewskimi. Prócz Pomorza 
Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i micha-
łowskiej, Malborka i Elbląga król pozyskał 
także Warmię, która jako biskupstwo za-
chowała przez stulecia swą autonomię. 
Terytorium państwa pruskiego znacznie 
zmniejszono, a jego stolicę przeniesiono 
z Malborka do Królewca. 

Sześć dekad później, wskutek sukce-
syw nego rozprzestrzeniania się prote-
stantyzmu, zakon krzyżacki uległ sekula-
ryzacji, a państwo krzyżackie stało się 
krajem świeckim. Na czele nowego tworu, 

Prus Książęcych, stanął Albrecht Hohen-
zollern, lennik króla Polski. Dwa i pół 
wieku później z inicjatywy jego późnego 
spadkobiercy, władcy Prus Fryderyka II, 
w 1772 roku doszło do pierwszego roz-
bioru Polski, w którym prócz Prus udział 
wzięły Imperium Rosyjskie i Austria. Wraz 
z pozyskaniem Prus Królewskich, Fryde-
ryk II mógł połączyć Brandenburgię i Pru-
sy Książęce (Prusy Wschodnie) – odtąd 
część składową Królestwa Prus. W na-
stępstwie I wojny światowej część Kró-
lestwa Prus (tak zwany „korytarz polski”, 
tudzież „gdański”) stała się częścią od-
rodzonego państwa polskiego – II Rze-
czypospolitej. Po II wojnie światowej Pru-
sy Wschodnie zostały podzielone. Ich 
północną część włączono do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich 
jako obwód kaliningradzki, a południową, 
czyli Pojezierze Mazurskie, wraz z War-
mią przydzielono Polsce.

Z Warmią związane są dwie postaci 
węgierskiej historii i kultury: Andrzej Ba-
tory i Bálint Balassi. Ten pierwszy dzięki 
wsparciu stryja, Stefana Batorego, został 
w 1584 roku mianowany przez papieża 
biskupem warmińskim. Po śmierci króla 
w 1586 roku kanclerz Jan Zamoyski na 
następcę Stefana Batorego wyznaczył 
Andrzeja, ale polskie stany nie przyjęły 
tej kandydatury. Bálint Balassi był z kolei 
wybitnym poetą węgierskiego renesan-
su, którego życie było ściśle związane 
z Polską (zob. s. 228, 362–364).

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO–MAZURSKIE
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ANDRZEJ BATORY, BISKUP WARMIŃSKI

Andrzej Batory (węg. Báthory András; Szilágysomlyó, ob. Șimleu Silvaniei 
w Rumunii, 1563 – Csíkszentdomonkos, ob. Sândominic w Rumunii, 1599) 
był bratankiem księcia siedmiogrodzkiego i króla Polski Stefana Batore-
go (zob. s. 59–60) oraz stryjecznym bratem księcia siedmiogrodzkiego 
Zygmunta Batorego (węg. Báthory Zsigmond). Od trzynastego roku życia 
przebywał na krakowskim dworze Batorego, który upatrywał w nim swe-
go następcę. Później studiował u pułtuskich jezuitów, a także wielokrotnie 
odbywał podróże do Rzymu. Języka polskiego nauczył go Jakub Wujek, 
autor polskiego przekładu Biblii i założyciel prowincji jezuickiej w Kolożwa-
rze (węg. Kolozs vár, ob. Kluż-Napoka w Rumunii).

Stefan Batory wiązał z bratankiem szczególne plany i zamierzał przeka-
zać mu realizację określonych celów politycznych. Król pracował na rzecz 
silnego sojuszu Siedmiogrodu, Węgier i Polski, który miał przyczynić się 
do odebrania Habsburgom wpływów w regionie oraz do wyparcia Turków 
z Europy. Polska, ze względu na silną pozycję, odgrywała w tych planach 
rolę najważniejszego ogniwa. Andrzejowi król przeznaczył objęcie krakow-
skiego biskupstwa, które było nie tylko jedną z najbogatszych polskich die-
cezji. W jego obrębie znajdowały się posiadłości rodzinne kanclerza Jana 
Zamoyskiego, głównego poplecznika Batorego (zob. s. 374). W związku 
z tym, że biskupstwo graniczyło bezpośrednio z Węgrami, Habsburgowie 
poruszali niebo i ziemię, byle plan Batorego się nie powiódł.

W tym czasie w Krakowie nadal urzędował poprzedni biskup, stąd Ba-
tory w 1589 roku wyznaczył Andrzeja na biskupa warmińskiego, a także 
przyznał mu członkostwo w Senacie. Wraz z tym pozycja Andrzeja wzrosła 
i wkrótce zdobył w Polsce spore uznanie. Następca Batorego, Zygmunt 
III Waza, obiecał Andrzejowi koadiutorię diecezji krakowskiej, co znalazło 
poparcie papieża Sykstusa V.

Po śmierci stryja, Andrzej Batory poświęcił się gorliwej pracy na rzecz 
biskupstwa warmińskiego. Nie tylko dbał o spuściznę swego wielkiego 
poprzednika, Stanisława Hozjusza, ale nadal ją rozwijał. Biorąc pod uwagę 
najnowsze trendy w sztuce oraz względy wygody, odnowił zamek biskupi 
w Lidzbarku Warmińskim (zob. s. 113). Zmodernizował ponadto Collegium 
Hosianum, czyli kolegium jezuickie w Braniewie (zob. s. 111). Powołał też 
do istnienia bibliotekę, galerię sztuki i kolekcję instrumentów muzycznych.

W 1599 roku Zygmunt Batory przekazał mu władzę w Siedmiogrodzie. 
Andrzej udał się tam, został jednak pokonany przez hospodara wołos kiego 
Michała Walecznego. Zginął zamordowany przez chłopów seklerskich 
podczas ucieczki do Mołdawii. Pamięć o nim jest na Warmii pielęgnowana 
do dziś.
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Trakt biskupi z wrotami Warmii to nieco ponad kilometrowa ścieżka edu-
kacyjna. Odnowiony w 2006 roku szlak poświęcił kardynał Józef Glemp. 
Jeden z jego punktów stanowi tablica pamiątkowa i obelisk z herbem  
Andrzeja Batorego.

BAŁDY

  Trakt biskupi – Wrota Warmii

SZLAK PAMIĘCI BISKUPÓW WARMIŃSKICH

Historia traktu biskupiego sięga XIII wie-
ku, kiedy zakon krzyżacki podporządko-
wał sobie żyjące na tym terenie plemiona 
pogańskie. Papież Innocenty IV powołał 
tu do istnienia cztery biskupstwa, wśród 
nich warmińskie, które w przeciwień-
stwie do trzech pozostałych zyskało 

szeroką autonomię: biskupi dysponowa-
li nie tylko władzą kościelną, ale również 
świecką.

Pierwsza siedzibą biskupstwa war-
mińskiego było Braniewo, później przez 
krótki czas Orneta, wreszcie w latach 
1350–1772 Lidzbark Warmiński. Na 
mocy II pokoju toruńskiego (1466) War-
mię włączono do Królestwa Polskiego. 
W 1525 roku Albrecht Hohenzollern 
z ziem należących do zsekularyzowa-
nego zakonu krzyżackiego utworzył 
Prusy Książęce, przeszedł na lutera-
nizm i złożył hołd lenny Zygmuntowi 
Staremu. Odtąd z terenów Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej na Warmię można 
było dostać się jedynie przez teren Prus 
Książęcych.

Od 1512 roku polski król dyspono-
wał prawem mianowania warmińskich 
biskupów, z którego korzystał do 1767 
roku. Zgodnie ze zwyczajem, nowo wy-
brany biskup musiał odbyć drogę z Bał-
dów na Mazurach przez Przykop do sto-
licy Warmii, Lidzbarka. W Bałdach, przy 

„Wrotach Warmii” zbierała się miejsco-
wa ludność i witała pielgrzymującego 
dostojnika kościelnego. Pozostały do 
dziś odcinek szlaku przeszło w sumie 
51 biskupów, wśród nich Andrzej Batory. 
Na utworzonej ścieżce edukacyjnej na 
pamiątkę każdego z nich postawiono 
głaz ozdobiony tablicą.
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Collegium Hosianum zostało założone przez biskupa Stanisława Hozjusza 
w 1565 roku. Było to pierwsze na ziemiach polskich kolegium jezuickie. Dzia-
łało w nim gimnazjum, seminarium duchowne i seminarium papieskie. Dzięki 
wysokiemu poziomowi nauczania prędko zdobyło światową renomę i stało się 
ważnym centrum kulturalno-oświatowym regionu, do którego przyjeżdżali też 
zagraniczni uczniowie.

BRANIEWO

  Ulica Gdańska 17 

COLLEGIUM HOSIANUM

Andrzej Batory jako biskup warmiński 
czynił starania, by rozwinąć spuściznę 
Hozjusza. Z jego inicjatywy w 1592 
roku w kolegium rozpoczęto naucza-
nie filozofii, etyki i teologii z zakresu 
polemiki religijnej. Choć instytucja nie 
uzyskała rangi uniwersytetu, ściągali 
do niej licznie także węgierscy studen-
ci. Ich największy napływ nastąpił po 
zamknięciu kolegium jezuickiego w Ko-
lożwarze (węg. Kolozsvár, ob. Kluż-Na-
poka w Rumunii) i wygnaniu jezuitów 

z Siedmiogrodu. Studiował tu między 
innymi Pál Háportoni Forró, późniejszy 
historiograf księcia siedmiogrodzkiego 
Gábora Bethlena.

Dzięki staraniom Andrzeja Batorego 
znacząco powiększono księgozbiór je-
zuickiej biblioteki, której jedna część ule-
gła niestety zniszczeniu podczas potopu 
szwedzkiego, a druga trafiła do Uppsali 
jako łup wojenny. Kolegium zostało za-
mknięte w 1626 roku na polecenie króla 
Szwecji Gustawa Adolfa.
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Od 1590 do 1591 roku jednym z rezydentów Collegium Hosianum był poeta 
Bálint Balassi (1554–1594). Tablica upamiętniająca jego pobyt w Braniewie 
powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Braniewa, a ufundował ją 
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Jej odsłonięcie na budynku daw-
nego kolegium jezuickiego nastąpiło 31 maja 2018 roku.

  Ulica Gdańska 17

TABLICA PAMIĄTKOWA BÁLINTA BALASSIEGO

Bálint Balassi przybył do Braniewa w końcu 1590 
roku. Był to trzeci pobyt poety w Polsce. Collegium 
Hosianum stanowiło wówczas znany cel węgier-
skich katolików, a decyzja o przyjeździe mogła za-
paść również pod wpływem biskupa warmińskiego 
Andrzeja Batorego (zob. s. 109). W ciągu rocznego 
pobytu w Braniewie Balassi oddawał się twórczości 
literackiej. Z tamtego okresu zachowała się też jego 
korespondencja prowadzona między innymi z Janem 
Zamoyskim. Ponadto braniewscy jezuici mieli wy-
wrzeć szczególny wpływ na duchowość Balassiego. 
(o innych pamiątkach poety zob. s. 228–229, 362–364).
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Biskupstwo warmińskie przeniosło swą siedzibę do Lidzbarka w 1350 roku. 
Rozpoczęto wówczas trwającą do 1401 roku budowę rezydencji biskupiej. 
Podziwiany dziś zamek jest jedną z najcenniejszych budowli gotyckich w Pol-
sce. Jego salę reprezentacyjną zdobi poczet biskupi między innymi z herbem 
Andrzeja Batorego.

LIDZBARK WARMIŃSKI

  Zamek biskupów warmińskich, ulica Krótka 1

ZAMEK BISKUPI

Andrzej Batory przebudował zamek zgod-
nie z najnowszymi tendencjami panującymi 
w architekturze. Do skrzydła północnego 
polecił dobudowanie „pokoi kardynal-
skich”, a w praktyce – pałacu dla swojej 
matki, Małgorzaty Majláth (węg. Fogarasi 
Majláth Margit), zresztą „zagorzałej pro-
testantki”. Konstrukcję rozebrano w 1767 
roku. Do naszych czasów przetrwała za 

to komnata audiencyjna, którą – ze wzglę-
du na zamówione przez biskupa freski 
i marmurowe zdobienia – nazywa się do 
dziś Salą Batorego. Z nazwiskiem biskupa 
wiąże się też komnata muzyczna, w której 
zebrano jego bogate zbiory instrumen-
tów muzycznych. Zasługą Batorego była 
także ogromna kolekcja obrazów, do któ-
rych należały portrety, sceny rodzajowe 
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Najbardziej znamiennym świadectwem tego, że biskup Andrzej Batory swą 
polityczno-kościelną karierę pragnął realizować w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, jest późnorenesansowy grobowiec z kaplicy bocznej kościoła świę-
tego Andrzeja Apostoła. Batory zamówił go w 1598 roku dla siebie i swego 
brata Baltazara (węg. Báthory Boldizsár), zamordowanego cztery lata wcześ-
niej po buncie wymierzonym przeciwko księciu siedmiogrodzkiemu Zygmun-
towi Batoremu.

BARCZEWO

  Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, plac Stefana Batorego 5

PÓŹNORENESANSOWY NAGROBEK ANDRZEJA I BALTAZARA BATORYCH

Noszący ślady stylu manierystycznego 
grobowiec jest dziełem Willema van 
den Blocke, który od 1584 roku two-
rzył w Gdańsku na zaproszenie Stefa-
na Batorego. Artysta wykuł grobowiec 
w różnobarwnym marmurze gdańskim. 
Cytując historyka literatury Endre An-
gyala, „umieszczona w górnej części 
pod arkadą rzeźba klęczącego kar-
dynała nawiązuje do niderlandzkiego 
sposobu przedstawiania postaci. Jego 
sylwetka znacząco różni się od trady-
cyjnego ułożenia ciała rycerza, który 

i pejzaże. Dzieła sztuki wraz z bogatym 
księgozbiorem padły łupem Szwedów.

Według ustaleń Ildikó Horn, częstymi 
gośćmi na dworze Andrzeja Batorego 
byli Węgrzy. W Lidzbarku służyło wielu 
szlachetnie urodzonych młodzieńców 
z Siedmiogrodu, choć z nazwiska zna-
my tylko Istvána Kendyego, Ferenca 
Petkyego, braci Kornisów, Balázsa Ka-
muthyego i Farkasa Apafiego. Wiemy 
też, że na prośbę Batorego do Warmii 
przybył poeta Bálint Balassi oraz że 
bywali tam często kanclerz i dyplomata 
Márton Berzeviczy oraz właściciel pała-
cu w Dębnie Franciszek (węg. Ferenc) 
Wesselényi (zob. s. 261–262).
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leży w dolnej części pomnika. Białe 
postaci i ornamenty wyróżniają się na 
tle czarnego marmuru. Wyrzeźbione 
z mistrzowską precyzją trofea, owoce 
i kobiece głowy z białego marmuru (rów-
nież na ciemnym tle) stanowią przykład 
manierystycznego stylu, w jakim tworzył 
osiadły w Gdańsku artysta”. Klęczącą 
postacią jest biskup Andrzej Batory, zaś 
mężczyzna w zbroi to jego brat Balta-
zar. Warto nadmienić, że nagrobek ten 
zapoczątkował w Polsce cykl pomników 
z klęczącymi figurami. Wcześniej, na za-
mówienie Stefana Batorego, Van den 
Blocke wykonał w Gyulafehérvár (ob. 
Alba Iulia w Rumunii) grobowiec prze-
znaczony dla brata króla, Krzysztofa 
(węg. Báthory Kristóf).

Barczewski grobowiec jest jednak 
pusty. Biskup Andrzej Batory, po tym jak 
na krótki czas przejął tron po abdykacji 
Zygmunta Batorego, został zamordo-
wany na Seklerszczyźnie w południo-
wo-wschodnim Siedmiogrodzie. Mimo 
to właśnie w Barczewie, w najdalej na 

północ wysuniętym od granic historycz-
nych Węgier punkcie, znajduje się naj-
piękniejszy, węgierski pomnik grobowy 
epoki renesansu. Jego wartości wcale 
nie umniejsza fakt, że w sąsiedztwie 
kościoła świętego Andrzeja mieści się 
więzienie. Wręcz przeciwnie – czyni to 
jego odwiedziny jeszcze bardziej ekscy-
tującymi. Po tym, jak w latach 30. XIX 
wieku władze pruskie zamknęły świą-
tynię, należący do niej klasztor prze-
obrażono w więzienie, gdzie także dziś 
przetrzymuje się groźnych przestępców 
(ze względu na złą sławę tego miejsca 
w grudniu 1981 roku i na początku 1982 
roku przetrzymywano tu kilku przywód-
ców Solidarności).

Na początku lat 80. XX wieku nisz-
czejący kościół powrócił w ręce fran-
ciszkanów i został ponownie otwarty. 
Zakon czyni wytężone starania, by ka-
plicy Batorych przywrócić dawny blask. 
Jej sklepienie zostało odrestaurowane 
w latach 90. dzięki węgierskiej dotacji 
i wsparciu historyka sztuki Gézy Entza.
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Nazwę Świętej Lipki wywodzi się od wyrzeźbionej w drewnie lipowym cudow-
nej figurki Matki Boskiej, która miała stać w tym miejscu na początku XIV wie-
ku. Wkrótce zbudowano dla niej kapliczkę, do której coraz liczniej zaczęli przy-
bywać pielgrzymi. Stojący w jej miejscu kościół zdobią freski przedstawiające 
kilku węgierskich świętych i władców. 

ŚWIĘTA LIPKA

  Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

WĘGIERSCY ŚWIĘCI W SANKTUARIUM MARYJNYM

Od 1525 roku Święta Lipka należała do 
ewangelickich Prus Książęcych, gdzie 
zakazano obrzędów katolickich. Ko-
ściół został zrabowany, najcenniejsze 
przedmioty wywieziono, a sanktuarium 
uległo całkowitemu zniszczeniu. Wier-
ni z Prus Książęcych ponownie mogli 
praktykować katolicyzm od 1618 roku. 
Świętą Lipkę zakupił wówczas sekre-
tarz Zygmunta III Wazy Stefan Sadorski 
i przekazał jezuitom. Kilka dekad później, 
w latach 1687–1693, w miejscu dawnej 
świątyni postawiono jeden z najpiękniej-
szych kościołów barokowych w Polsce.

OLSZTYN

  Plac Generała Józefa Bema

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Na olsztyńskim placu Józefa Bema w 2006 zamontowano tablicę pamiątkową 
ku czci tych, którzy 30 października 1956 roku zorganizowali w tym miejscu 
demonstrację poparcia węgierskiej rewolucji.

W czasie trwania węgierskiej rewolu-
cji i po jej stłumieniu w wielu miastach 
Polski organizowano demonstracje, 
których celem było okazanie solidar-
ności z Węgrami. Największa odbyła 
się w Olsztynie 30 października 1956 

roku. W „pilnym raporcie” sporządzo-
nym następnego dnia w Wojewódzkim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
szczegółowo opisano całe zajście. Z ini-
cjatywy studentów Wyższej Szkoły Rol-
niczej i Seminarium Nauczycielskiego 
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w Olsztynie tłum demonstrantów prze-
szedł o godzinie 14 na plac Armii Czer-
wonej, gdzie wcześniej około dwudzie-
stoosobowa grupa rozwiesiła polskie 
i węgierskie flagi oraz rozmieściła znicze. 
Czterech studentów ustanowiło straż ho-
norową, a ludzie zaczęli składać wieńce. 
Wreszcie tłum przeszedł na plac Ge-
nerała Świerczewskiego, gdzie zebrało 
się około 10 tysięcy osób. Jedna z grup 
odłączyła się od wiecu, wróciła na plac 
Armii Czerwonej, gdzie zerwała wszyst-
kie tabliczki z jego nazwą, umieszczając 
w ich miejsce napis: „plac Powstańców 
Węgierskich”. Studenci przygotowali rów-
nież transparenty z hasłami: „Domagamy 
się opuszczenia Węgier przez sowiecką 

armię!”, „Żądamy suwerenności Polski 
i Węgier!”, „Wolna Polska – Wolne Wę-
gry”, „Oto prawdziwa twarz sowieckiego 
internacjonalizmu”. Pojawiła się również 
tablica z mapą Węgier, nad którą widniały 
dwie, ociekające krwią dłonie w kształcie 
radzieckich gwiazd. Kompozycję uzupeł-
niał podpis: „Ręce precz od Węgier”.

Po tym zdarzeniu miejscy włodarze 
nie odważyli się zamontować ponow-
nie tabliczek z oryginalną nazwą placu, 
jednak ta nowa, „plac Węgierskich Po-
wstańców”, nie mogła zostać oficjalnie 
zatwierdzona. Niejako w ramach kom-
promisu plac otrzymał za patrona wspól-
nego bohatera Węgier i Polski – Józefa 
Bema.

Leżące kilka kilometrów na połud-
nie od Olsztyna dwie sąsiednie 
miejscowości – Gągławki i Bartąg 
– są ściśle związane z pochodzącą 
z Węgier rodziną Kálnássych.

BARTĄG – GĄGŁAWKI

  Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu, ulica Świętego Jana 3

MAJĄTEK ZIEMSKI I NAGROBEK RODZINY KALNASSYCH

Nazwisko Kalnassych (węg. Kálnássy) 
wiąże się z najstarszym rodem histo-
rycznego komitatu Sáros (ob. część re-
gionu Szarysz na Słowacji). O potom-
ku jednej z jego gałęzi, Györgyu Bánó, 
wiemy, że w 1576 roku Stefan Batory 
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nadał mu polskie szlachectwo. Sama 
familia dopiero na przełomie XVII i XVIII 
wieku zjawiła się na Warmii. Według 
jednego z zachowanych dokumentów 
Zygmunt Józef Kalnassy został w 1773 
roku starostą Barczewa. Do jego ma-
jątku należały między innymi Gągławki. 
Po śmierci żony jeszcze trzykrotnie za-
wierał związek małżeński. Trzecia mał-
żonka, Barbara Konstancja de Herzog 
(Barbara Demut) urodziła mu dziesię-
cioro dzieci. Spośród nich największą 
sławę uzyskał Joachim Otto Zygmunt 
Kalnassy (1741–1802), który był przez 
długi czas sekretarzem biskupa warmiń-
skiego Ignacego Krasickiego, jednego 
z największych reprezentantów litera-
tury polskiego oświecenia. Stanowi-
sko zawdzięczał zapewne swojej pracy 
twórczej: pisał wiersze, współpracował 
z czasopismem „Monitor”, tłumaczył 
ody Horacego, przełożył także książkę 
świętego Franciszka Salezego Filotea, 
czyli droga do pobożnego życia. W 1787 
roku wstąpił do istniejącego od kilku lat 
Bractwa Opatrzności Bożej w Bartągu. 
W 1790 roku przyjął w Warszawie świę-
cenia kapłańskie. W ostatnim okresie ży-
cia osiadł we Fromborku, gdzie obrano 
go prałatem i kustoszem katedralnym. 
Zmarł w wieku 61 lat. Został pochowany 
w katedrze we Fromborku.

Młodszy brat Zygmunta Józefa, An-
drzej Michał Kalnassy, przyszedł na 
świat w 1715 roku i podobnie jak brat 
kilka lat służył polskiemu królowi w ran-
dze porucznika. W 1738 roku odkupił 
od brata karczmę w Przykopie i wieś 
Gągławki, gdzie gospodarował przez 
dziesięć lat. W 1739 roku pojął za żonę 
trzynastoletnią wówczas Amalię Annę 
Burchert, która urodziła mu cztery 
córki. Zmarł nagle w 1748 roku. Został 
pochowany w bartąskim kościele pa-
rafialnym świętego Jana Ewangelisty 
i Bożej Opatrzności. Na jego nagrob-
ku widnieje napis: Sue regis majestatis 

in Polonia Lautenantius – „Porucznik 
polskiego Króla Jegomości”. Anna Kal-
nassy zmarła w 1798 roku, miejsce jej 
wiecznego spoczynku znajduje się obok 
męża. Pięć lat po tym, jak papież Kle-
mens XII wyraził zgodę, by miejscowość 
zamiast pod prawo magdeburskie, pod-
legała znacznie korzystniejszemu prawu 
chełmińskiemu, biskupstwo warmińskie 
uprawomocniło tę decyzję. Na życze-
nie Stolicy Apostolskiej, Anna Kalnassy 
upamiętniła tę zmianę inskrypcją na 
kamiennej tablicy. Uszkodzony zabytek 
stanowi dziś część kolekcji Muzeum 
Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim 
(pl. Zamkowy 1).

Dzięki działaniu Stowarzyszenia 
Miłośników Rusi nad Łyną, niewielkiej 
miejscowości pod Olsztynem, kopię ta-
blicy – jako dowód obecności Węgrów 
na Warmii – umieszczono w świątyni 
w Bartągu. Obok granitowej tablicy 
o wymiarach 110 x 140 centymetrów 
widnieje tłumaczenie łacińskiego tekstu 
na węgierski i polski:
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Poświęcenie tablicy nastąpiło 10 maja 
2014 roku w obecności kompani ho-
norowej Wojska Polskiego. Podczas 
uroczystości członków rodu Kalna-
ssych wymieniono w jednym rzędzie 
z nazwiskami innych bohaterów Polski 

i Węgier, w tym Pála Telekiego (zob. s. 
321), Józsefa Antalla seniora (zob. s. 32) 
i Wacława Felczaka (zob. s. 252).
Po 1945 roku w miejscu majątku Kalna-
ssych w Gągławkach utworzono pań-
stwowe gospodarstwo rolne.

TRAKT RODU KALNASSYCH NA WARMII
Z inicjatywy Andrzeja Małyszki, znanego z działań na rzecz kultury i przyjaź-
ni z Węgrami, oraz przy wsparciu Węgierskiego Instytutu Kultury w Warsza-
wie, 31 maja 2017 roku na granicy wsi Gągławki, przy drodze prowadzącej 
do Bartąga, odsłonięto uroczyście dwujęzyczną tablicę pamiątkową, dają-
cą początek Traktowi Rodu Kalnassych.

Kolejnym przystankiem szlaku jest kościół świętego Jana Ewangelisty 
i Bożej Opatrzności w Bartągu, najważniejszy skarbiec pamięci rodu. Stam-
tąd Trakt wiedzie do Fromborka, w którego katedrze spoczywa Joachim 
Otto Zygmunt Kalnassy, poeta, tłumacz, prałat i kustosz katedralny. Mia-
sto jest też związane z poetą Bálintem Balassim. Kolejny punkt szlaku wy-
znacza Lidzbark Warmiński, siedziba biskupstwa warmińskiego. Następny 
przystanek, Barczewo, wiąże się z historią Węgier przede wszystkim za 
sprawą Andrzeja i Baltazara Batorych (zob. s. 109, 114), choć należy rów-
nież pamiętać o urzędującym tam staroście Zygmuncie Kalnassym. Szlak 
kończy się na olsztyńskim placu Józefa Bema, miejscu pamiętnej demon-
stracji solidarności z Węgrami w 1956 roku (zob. s. 117). 

* Cyt. za: Attila Szalai, Węgierska rodzina na Warmii. Upamiętnienie rodu Kálnássych w Bartągu,  
w: „Głos Polonii” 2014, nr 118, s. 21.

Na wieczną rzeczy pamiątkę. 
Te dobra zwane Gągławkami, wraz z przyłączoną do nich cząstką – według 
mapy sporządzonej przez przysięgłego geometrę prowincji Peicherta, za zgo-
dą Jego Świątobliwości papieża Klemensa XII, na mocy Jego bulli wydanej  
w Rzymie 30 czerwca 1733 roku – zostały wieczyście nadane w lenno na pra-
wie chełmińskim przesławnej Annie Kalnassy oraz jej Dziedzicom i Spadkobier-
com przez Najjaśniejszego Księcia Krzysztofa hrabiego na Słupowie Szembeka,  
Biskupa Warmińskiego, Komisarza Apostolskiego w Roku Pańskim 1733.*
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W niewielkim parku przy ulicy 3 Maja w pobliżu Nowego Miasta znajduje się in-
teresująca instalacja rzeźbiarska, przykuwająca wzrok każdego przechodnia. 
Wykonał ją w 1965 roku przedstawiciel węgierskiej awangardy. 

ELBLĄG

  Ulica 3 Maja

RZEŹBA TIHAMÉRA GYARMATHYEGO

Tihamér Gyarmathy (1915–2005) od 
1933 roku był adeptem Węgierskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, gdzie uczył się 
w pracowni Jánosa Vaszaryego i László 
Kandó. W latach 1936–1939 studia 
uzupełnił podróżami do Włoch, Francji 

i Niemiec. Ich doświadczenie wywarły 
znaczący wpływ na rozwój artystyczny, 
czego dowiodły wystawy indywidualne 
w Paryżu i Zurychu w 1938 roku. Gyar-
mathy utrzymywał ścisłe kontakty z taki-
mi artystami jak: André Breton, Jean Arp, 
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Max Bill. Na Węgrzech współpracował 
z Lajosem Kassákiem i Ernő Kállaim – 
najważniejszymi przedstawicielami wę-
gierskiej awangardy. Tworzył abstrak-
cyjne kompozycje, opracowując do nich 
podstawy teoretyczne. W 1945 roku 
wstąpił do Związku Węgierskich Arty-
stów Abstrakcjonistów (Elvont Művészek 
Magyarországi Csoportja) oraz był jed-
nym z założycieli Galerii Czterech Stron 
Świata (Galéria a 4 Világtájhoz). W 1948 
grupa została rozwiązana, a jej członko-
wie nie mogli brać udziału w żadnych 
wystawach. Zakazu odnoszącego się 
do Gyarmathyego nie wycofano nawet 
po 1956 roku. Wówczas pomógł mu je-
den z najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiej awangardy, Henryk Stażewski, 
który w 1963 roku zaprosił Gyarmathy-
ego do udziału w Plenerze Koszalińskim, 
a dwa lata później w I Biennale Form 
Przestrzennych w Elblągu. To wówczas 
węgierski artysta wykonał tę monumen-
talną rzeźbę. Po tym, jak dzieci Gyar-
mathyego, Ágnes i Gábor, nie zostały 
przyjęte na studia na Węgrzech, również 
Stażewski przyczynił się do przyznania 
im indeksów Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Kiedy na Węgrzech Gyarmathy nadal 
był objęty zakazem wystawienniczym, 
w latach 70. urządzono mu kilka ekspo-
zycji w Niemczech, Francji i we Włoszech. 
W 1990 roku artystę uhonorowano Na-
grodą im. Kossutha, a rok później wstąpił 

do Węgierskiej Akademii Sztuki, zało-
żonej przez architekta Imre Makovecza. 
Henryk Afanasjew, w latach 1973–1982 
główny reżyser gdańskiego oddziału Te-
lewizji Polskiej, przygotował o Tihamérze 
Gyarmathym portret filmowy. To jak dotąd 
jedyna produkcja filmowa dokumentują-
ca życie i twórczość tego węgierskiego 
awangardzisty i już choćby z tego powodu 
zasługuje, by ją wydobyć z telewizyjne-
go archiwum. Centrum Sztuki Galeria EL 
w Elblągu jest w posiadaniu prawdopo-
dobnie kilku innych prac Gyarmathyego.

Rzeźba znajduje się na uboczu 
głównych ciągów komunikacyjnych. Od 
placu Konstytucji, którego dominantą 
jest zrealizowany w 1975 roku ogrom-
ny Pomnik Odrodzenia autorstwa Jana 
Sieka, kierujemy się na południe, w stro-
nę placu Grunwaldzkiego. Realizacja 
Gyarmathyego mieści się w niewielkim 
parku w połowie ulicy 3 Maja. Kompozy-
cja została tu przeniesiona w latach 70. 
z placu Konstytucji, z miejsca, w którym 
dziś znajduje się Pomnik Odrodzenia. 
Na szkielecie wykonanym z rur, Gyar-
mathy umieścił poziomo szereg wygię-
tych półkoliście grubych blach, tworząc 
rodzaj reliefu przestrzennego. Pierwot-
nie kolorystyka rzeźby zbliżona była do 
jaskrawej, rdzawej czerwieni uzyskanej 
na skutek zabiegów autora, który pokrył 
formę roztworem kwasu, reagującego 
w ten sposób z metalem. Renowację 
formy przeprowadzono w 2005 roku.
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Województwo obejmuje mniej więcej terytorium historycznego Pomorza Gdańskie-
go, zwanego też Wschodnim. Ze względu na zamieszkujących te tereny Kaszubów, 
region określa się też Pomorzem Kaszubskim. Siedzibą władz wojewódzkich jest 
miasto portowe Gdańsk, które w dwudziestowiecznej historii Polski zapisało się 
przede wszystkim ze względu na bohaterską obronę Westerplatte w 1939 roku 
i jako kolebka Solidarności.

GDAŃSK

DWÓR FRANCISZKA II RAKOCZEGO W GDAŃSKU

Początki związków Franciszka II Rako-
czego z Polską sięgają 1701 roku (zob. 
też s. 46–47). Po ucieczce z więzienia 
w Wiener Neustadt (węg. Bécsúj-
hely) magnat zbiegł na ziemie polskie, 
gdzie najpierw w Warszawie, a póź-
niej w Brzeżanach (ob. Berezhany na 
Ukrainie) starał się pozyskać wsparcie 
francuskiej dyplomacji w planowanym 
powstaniu antyhabsburskim. W przed-
sięwzięciu pomagał mu przyjaciel, 
później jeden z dowódców powstania, 
Miklós Bercsényi. Liczyli oni także na 
protekcję króla Polski i elektora Sakso-
nii Augusta II Mocnego. 6 maja 1703 
roku, jeszcze w Brzeżanach, Rakoczy 

WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
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Historia świątyni sięga końca XIV wieku, kiedy do istniejącego przytułku dla ubogich 
i chorych dobudowano kaplicę świętej Elżbiety Węgierskiej. Budowę właściwego koś-
cioła ukończono w 1417 roku. W drugiej połowie XVI wieku budowla przeszła w ręce 
ewangelików reformowanych. W 1945 roku kościół wraz ze szpitalem zostały spalone. 
Odbudowy podjęli się księża pallotyni. Znajdująca się w ich kościele tablica nagrobna 
Ádáma Vaya jest kopią oryginału, który w 1906 roku wraz z prochami senatora i nad-
wornego komendanta kuruców przewieziono do miejscowości Vaja, skąd pochodził.

  Kościół pw. św. Elżbiety, ulica Elżbietańska 1

EPITAFIUM ÁDÁMA VAYA

wezwał swych rodaków, by sięgnęli po broń, a następnie wyruszył na Węgry, 
gdzie stanął na czele powstańców, tak zwanych kuruców.

Od lutego 1711 roku, kiedy powstanie chyliło się ku upadkowi, dwór księ-
cia siedmiogrodzkiego i prawie trzy tysiące kuruców szukało schronienia na 
terenie Polski. Według postanowień pokoju z Szatmár z 30 kwietnia 1711 roku, 
uczestnicy powstania, którzy złożyli przysięgę lojalności wobec Habsburgów, 
mogli cieszyć się pełnym ułaskawieniem. Jednak Rakoczy i grupa jego zwo-
lenników odrzucili wszelką formę kompromisu i osiedlili się w Jarosławiu (zob. 
s. 351–355). Stamtąd latem 1711 roku Rakoczy wraz z częścią świty udał się 
w podróż na północ Polski – przez San i Wisłę dotarł do Warszawy, Torunia, 
Elbląga, Braniewa i wreszcie do Gdańska. Wraz z 50 członkami dworu za-
mieszkał poza murami miasta, na terenie dzisiejszego Starego Przedmieścia. 
W nowej siedzibie śledził na bieżąco rozwój sytuacji międzynarodowej, rów-
nocześnie zacieśniając kontakty z prominentnymi mieszczanami. Na pamiątkę 
pobytu księcia, jedną z ulic dzielnicy Piecki-Migowo nazwano jego nazwiskiem. 
W listopadzie 1712 roku Rakoczy przeniósł się z dworem do Francji.

Znaczącą postacią węgierskiej emigracji okresu powstania kuruców był 
Ádám Mányoki, nadworny malarz Rakoczego. Artysta właśnie w Gdańsku na-
malował w 1712 roku najpiękniejszy i bodaj najbardziej znany portret księcia. 
Po wyjeździe Rakoczego do Francji Mányoki związał się z węgierską emigra-
cją skupioną wokół Ádáma Vaya (zob. poniżej), a następnie został malarzem 
Augusta II Mocnego, a później jego syna Augusta III Sasa.

Ádám Vay de Vaja (Vaja, 1656 – Gdańsk, 
1719) walczył w armii Imre Thökölyego, 
a od 1700 roku służył Franciszkowi 
II Rakoczemu. Razem byli więźnia-
mi Habsburgów w Wiener Neustadt,  

gdzie Vay spisał swoją wierszowaną 
autobiografię. Po odzyskaniu wolności 
od 1703 roku pełnił funkcję nadworne-
go komendanta, a w 1705 roku objął 
funkcję senatora kuruców, węgierskich 
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* Cyt. za: Katarzyna Kurkowska, Związki Franciszka II Rakoczego z Gdańskiem, w: Z Bogiem za wolność 
i ojczyznę. O Franciszku II Rakoczym, bohaterze Węgier, red. Tadeusz Skoczek, János Tischler, Marek 
Zalewski, Warszawa 2016, s. 38.

powstańców walczących z Habsburga-
mi. Był jednym z najbardziej zaufanych 
doradców Franciszka II Rakoczego. Nie 
zaakceptował postanowień pokoju w 
Szatmár, dlatego od 1711 roku przeby-
wał w Gdańsku na dworze Rakoczego. 
Malarz Ádám Mányoki sporządził tam 
jego portret, który dziś – jako perła ma-
larstwa barokowego – stanowi część 

kolekcji Węgierskiego Muzeum Naro-
dowego w Budapeszcie.

Ádám Vay zmarł 31 stycznia 1719 
roku i został pochowany na cmentarzu 
luterańskim. Jego nagrobek, postawio-
ny przez drugą żonę, Annę Zay, odkrył 
w 1874 roku potomek Ádáma Meskó, jed-
nego ze stolników Vaya. Napis epitafijny 
ułożył inny Węgier, mieszkający w Gdań-
sku nauczyciel András Hagymássy (An-
dreas Hadmaschi Pannonius). Głosi on 
między innymi, że Adam Vay „wykazał się 
w swoim życiu męstwem, mądrością, po-
korą i oddaniem, a we wszystkich spra-
wach był zawsze wybitnym, podobnie jak 
jego Ojciec. Zawsze dbał o byt swoich 
poddanych. Zrządzeniem losu nie mógł 
przebywać u siebie, stracił Ojczyznę 
i zmuszony był znaleźć się na obczyźnie, 
gdzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
w ciszy, w spokoju i w szczęściu zmarł 
dnia 31 stycznia 1719 roku, w wieku 63 
lat, w ósmym roku swej banicji”*.

W świątyni warto też zwrócić uwa-
gę na prezbiterium za ołtarzem, gdzie 
umieszczono witraż przedstawiający 
scenę z życia świętej Elżbiety Węgierskiej 
(o Elżbiecie zob. też s. 37, 180–181).

  Złota Kamienica, Długi Targ 41

PŁASKORZEŹBA JANA HUNYADIEGO I SKANDERBEGA

Jednym z najpiękniejszych budynków przy Drodze Królewskiej w Gdańsku 
jest Złota Kamienica. Na jej fasadzie powyżej drugiej kondygnacji mieści się 
płaskorzeźba przedstawiająca Skanderbega i Jana Hunyadiego (węg. Hunyadi 
János).

Złotą Kamienicę wzniesiono w latach 
1609–1618 na zamówienie ówczesne-
go burmistrza Gdańska, Johanna Spey-
manna. Autorem projektu był architekt 

Abraham van den Blocke. Manierystycz-
ną fasadę domu zdobią płaskorzeźby 
ze scenami batalistycznymi. Po śmierci 
Speymanna kamienica przeszła w ręce 
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kolejnego burmistrza Gdańska, Piotra 
Henricha. Za jego kadencji w budynku 
miano dyskutować nad kształtem poko-
ju oliwskiego. W latach 1786–1918 ka-
mienica należała do gdańskiego rodu 
Steffensów, a po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości przeszła na własność 
miasta. W 1945 roku budowla uległa 
niemal całkowitemu zniszczeniu, prze-
trwała jedynie fasada, jednak bez rzeźb 
i ornamentów. Po wojnie kamienicę zre-
konstruowano na podstawie planów Ma-
riana Bajdo.

Jan Hunyadi (Kolożwar, ob. Kluż-Na-
poka w Rumunii, ok. 1387 – Zemun, ob. 
część Belgradu, 1456) był węgierskim 

magnatem, wojewodą siedmiogrodzkim, 
w latach 1446–1453 regentem Węgier. 
W historii zapisał się jako pogromca 
Turków w bitwie pod Belgradem (1456). 
Płaskorzeźba odnosi się do nieoczeki-
wanego sojuszu, jaki zawarł z Jerzym 
Kastriotą, zwanym Skanderbegiem 
(1405–1468). Ten albański przywódca był 
wcześniej generałem armii tureckiej. Pod-
czas węgiersko-tureckiej bitwy, do której 
doszło w 1443 roku w okolicach Niszu na 
obszarze dzisiejszej Serbii, dostrzegł on 
możliwość wywalczenia niepodległości 
dla Albańczyków i zamiast zaatakować 
Węgrów wywołał rebelię skierowaną 
przeciwko wojskom tureckim.

  Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1

EKSPOZYCJA O 1956 I 1989 ROKU NA WĘGRZECH

Europejskie Centrum Solidarności powstało w 2007 roku w miejscu daw-
nej Stoczni Gdańskiej, która w czasach komunizmu nosiła nazwisko Lenina. 
W sierpniu 1980 roku założono tu Solidarność, pierwszy w Europie Środkowo-

-Wschodniej legalny, samorządny związek zawodowy. Solidarność odegrała 
niebagatelną rolę w doprowadzeniu do upadku komunizmu w Polsce i w poko-
jowo przeprowadzonej zmianie ustroju w krajach byłego Związku Radzieckiego.
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W ramach działalności naukowej, kul-
turalnej i edukacyjnej, Europejskie Cen-
trum Solidarności prowadzi prace mu-
zealne i archiwistyczne, których celem 
jest badanie demokratycznych ruchów 
wolnościowych w najnowszej historii 
Polski i Europy. Instytucja stoi też na 
straży głównych idei Solidarności: de-
mokracji, otwartego społeczeństwa 
i kultury dialogu. Ponadto do zadań 
Centrum należy krzewienie w pamię-
ci Polaków i Europejczyków doświad-
czenia pokojowo przeprowadzonej re-
wolucji oraz dążenie, by Solidarność 
stała się nierozerwalną częścią mitu 
założycielskiego współczesnej Europy, 
a jej spuścizna była wzorem inspira-
cji i źródłem nadziei dla tych, którzy 
nie mogą żyć w demokratycznych 
społeczeństwach.

Stałą wystawę Europejskiego Centrum 
Solidarności poświęcono historii polskie-
go ruchu opozycyjnego. Część opowia-
dającą o okolicznościach jego narodzin 
uzupełniono informacjami o powstaniu 
węgierskim 1956 roku. Ekspozycja pre-
zentuje też liczne wydania polskich sa-
mizdatów, których teksty dotyczyły Węgier 
lub zostały napisane przez węgierskich 
autorów. Również w dokumentacji foto-
graficznej o przemianie ustrojowej z 1989 
roku możemy odnaleźć zdjęcia węgier-
skich wydarzeń tamtego okresu.

Także biblioteka i archiwum Europej-
skiego Centrum Solidarności dysponu-
ją licznymi dokumentami związanymi 
z Węgrami. Stanowią one źródło wie-
dzy nie tylko o historii kraju, ale także 
o jego udziale w rozwoju środkowoeu-
ropejskich ruchów opozycyjnych.
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Archikatedrę gdańską (kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda) odbudował 
Stefan Batory (zob. s. 59–60), którego portret wisi na ścianie w prezbiterium.

  Bazylika archikatedralna w Gdańsku-Oliwie, ulica Biskupa Edmunda Nowickiego 5

STEFAN BATORY I ARCHIKATEDRA GDAŃSKA

Pierwszy klasztor założyli w tym miejscu 
cystersi w 1186 roku. Świątynia wraz 
z siedzibą zakonu została spalona w 1224 
roku przez pogańskich Prusów, którzy 
wymordowali wszystkich zakonników. 
Później klasztor był kilkukrotnym celem 
ataków ze strony Krzyżaków, a w 1350 
roku uległ całkowitemu zniszczeniu. Od-
budowa trwała do początku XV wieku. 
Zakonnicy nie cieszyli się długo pokojem: 
najpierw zaatakowali ich husyci, a później 
nie oszczędziła ich wojna trzynastoletnia, 
toczona między Królestwem Polskim 
a zakonem krzyżackim. Klasztor został 
ponownie zburzony.

W 1577 roku cystersów dosięgła kolej-
na klęska, tym razem ze strony miejskich 
protestantów, którzy w odwecie za wspar-
cie Stefana Batorego przez mieszkańców 
Oliwy, zrujnowali świątynię i klasztor. Ich 
odbudowa nastąpiła dzięki wsparciu króla 
oraz charytatywnej zbiórki przeprowadzo-
nej wśród gdańskich mieszczan.

Obrazy na lewej ścianie prezbiterium 
przedstawiają założycieli i fundatorów 
opactwa. Spośród nich wyróżnia się naj-
wyżej powieszony portret Batorego. Nie 
jest to przypadek, wszak dzisiejsza bry-
ła świątyni – nie licząc rekonstrukcji po 
drugiej wojnie światowej – jest efektem 
odbudowy zainicjowanej przez króla. Pra-
ce trwały od 1578 do 1583 roku. Portrety 
namalowano w latach 1583–1587.

W świątyni w 1660 roku podpisano po-
kój oliwski, który przyniósł kres wojnie ze 
Szwedami. Na jego mocy Jan Kazimierz 
zrezygnował z większej części Inflant wraz 
z Rygą, a także zrzekł się pretensji do tro-
nu szwedzkiego. Ponadto musiał uznać 

suwerenność Prus Książęcych. O tym 
historycznym wydarzeniu opowiada nie-
wielka wystawa zorganizowana w murach 
klasztoru.

Fasada trójnawowej bazyliki z transep-
tem przechodzi w dwie strzeliste wieże 
o wysokości 46 metrów każda. Długi na 
107 metrów kościół jest najdłuższą w Pol-
sce budowlą sakralną. W czasie II wojny 
światowej konstrukcja uległa znaczne-
mu zniszczeniu. Po wojnie kościół został 
odbudowany, a wieże zrekonstruowano 
w latach 1970–1971.

Opactwo cysterskie funkcjonowało 
przy świątyni do momentu przejęcia Oliwy 
przez władze pruskie. Kiedy w 1925 roku 
papież Pius XI erygował diecezję gdańską, 
na jej siedzibę wyznaczył Oliwę, a kościół 
uzyskał rangę katedry.
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Park, otaczający zespół klasztorny, cystersi założyli jeszcze w XV wieku. Ma on 
powierzchnię 11,3 hektara. Odwiedzający go turyści mogą nie tylko odpocząć, 
ale także podziwiać wyjątkowy świat roślin, w tym okazały drzewostan. 

  Park Oliwski

STEFAN ELEK I PARK OLIWSKI

Park wraz z klasztorem uległ poważnym 
zniszczeniom podczas II wojny świato-
wej. Wycofujący się Niemcy wycięli część 
drzew i podpalili cały obszar. Wśród osób, 
które zasłużyły się w rewitalizacji obiektu, 
widnieje nazwisko węgierskiego inżynie-
ra Stefana (Istvána) Eleka. Urodził się on 
w 1917 roku w Nagyzsám w Banacie (ob. 
Jamu Mare w Rumunii). Na mocy traktatu 
z Trianon (1920) na terenie jego rodzinnej 
posiadłości wyznaczono punkt stycz-
ny granicy Węgier, Jugosławii i Rumunii. 
W 1924 roku Elek przeniósł się wraz z ro-
dzicami do Budapesztu, gdzie od 1938 
roku studiował w Węgierskim Królewskim 
Instytucie Botanicznym. Po wojnie pro-
wadził 14-hektarowe gospodarstwo nad 
rzeką Körös we wschodnich Węgrzech. 
23 marca 1944 roku został zmobilizowany 
i w stopniu chorążego przydzielony do 
służby w 4. pułku huzarów im. Andrása 
Hadika, który podlegał 1. dywizji kawalerii. 
Skierowano go na Polesie. W ramach od-
wrotu jego oddział przeniesiono do Babic 
pod Warszawę. Nastąpiło to w momencie, 
gdy w stolicy wybuchło powstanie. Elek 
wraz innymi węgierskimi żołnierzami od-
mówił walki przeciwko Polakom. Nawiązał 
kontakt z Armią Krajową, która przydzieliła 
mu misję obrony ludności cywilnej. Wraz 
z innymi Węgrami, którzy dokonali dezercji, 
uratował z płonącego miasta niemal 2 ty-
siące mieszkańców. W 1945 roku został 
pojmany przez Armię Czerwoną, a po pró-
bie ucieczki trafił na Syberię. Zdołał jednak 
uciec z transportu i przedostał się do Je-
litkowa. Nie zdecydował się powrócić na 
Węgry i zamieszkał w Gdańsku. W 1946 

roku założył rodzinę, a później przyjął 
polskie obywatelstwo. Pracował jako in-
żynier ogrodnictwa i architekt krajobrazu, 
przyczyniając się do rekonstrukcji Parku 
Oliwskiego, o którym potrafił opowiadać 
godzinami. Stefan Elek zmarł w Mirowie 
Dużym w 2018 roku, dwa miesiące przed 
swoimi sto pierwszymi urodzinami.
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GDYNIA

Podróżnik zapisał się w historii przede wszystkim jako „król Madagaskaru”, 
choć jego życiorys pełen jest innych fascynujących wątków. Ze względu na swe 
pochodzenie był związany nie tylko z Polską – jest uważany także za bohatera 
Węgier i Słowacji. Jego imieniem nazwano nie tylko północne nabrzeże portu ja-
chtowego, ale także jedną z ulic w gdyńskiej dzielnicy Grabówek.

  Nabrzeże Beniowskiego, Marina Gdynia

Maurycy August Beniowski (węg. Be-
nyovszky Móric) urodził się w 1746 roku 
na Górnych Węgrzech w miejscowości 
Verbó (ob. Vrbové na Słowacji) jako syn 
magnata Samuela Benyovszkyego, puł-
kownika 9. pułku huzarów węgierskich, 
i baronówny Anny Róży Révay. W 1768 
roku pojął za żonę pochodzącą ze Spi-
szu Annę Zuzannę Hönsch, ich ślub 
odbył się we wsi Wielkanoc, niedaleko 
Miechowa. W tym samym roku dołączył 
do konfederatów barskich, a po udziale 
w kilku potyczkach został pojmany przez 
Rosjan, zesłany do Kazania, a następnie 
na Kamczatkę. Beniowski zorganizował 
tam spisek, który przerodził się w re-
woltę, w wyniku której zesłańcy opuścili 
statkiem Rosję. Okrętem „Święty Piotr 
i Paweł” odbyli długą podróż do Chin 
przez Japonię, gdzie Beniowski odłączył 
się od grupy i na pokładzie francuskiej 
floty dotarł do Paryża, zatrzymując się 
jednak wcześniej na Madagaskarze.

Brawurowa ucieczka oraz hart du-
cha węgiersko-polskiego szlachcica 
zdobyły uznanie francuskiego rządu, 
który powierzył mu zadanie kolonizacji 
Madagaskaru. Ekspedycja rozpoczę-
ła się w 1773 roku, a Beniowskiemu, 
mimo początkowych trudności, udało 
się z czasem podporządkować wy-
spę. 10 października 1776 roku został 
przez Malgaszy obwołany ich królem, 

ale jeszcze w tym samym roku powró-
cił do Francji. Po krótkim pobycie na 
Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie szukał poparcia dla planu zajęcia 
Madagaskaru w wojnie przeciwko An-
glii, Beniowski wrócił do stolicy wyspy, 
gdzie zmarł w potyczce z Francuzami 
w 1786 roku.

Głównym źródłem informacji o życiu 
Beniowskiego są jego pamiętniki, wy-
dane po polsku po raz pierwszy w 1797 
roku. Szlachcic stał się też bohaterem 
tekstów literackich: poematu Beniowski 
Juliusza Słowackiego, dylogii historycz-
nej Beniowski i Ocean Wacława Siero-
szewskiego, a także komiksu Zesłańcy 
Anny Banach. Ulice jego imienia znaj-
dują się też między innymi w Gdańsku, 
Wałbrzychu, Krakowie, ale również 
w Budapeszcie, Bratysławie i Antana-
narywie, stolicy Madagaskaru.

NABRZEŻE BENIOWSKIEGO
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W kościele dominikanów w Słupsku znajdziemy gotyckie epitafium ozdo-
bione węgierskim godłem. Postawiono je dla zmarłego w 1684 roku księcia  
Ernesta Bogusława von Croya, margrabiego Hawru, namiestnika general-
nego Prus Książęcych i biskupa ewangelickiego. Sarkofag z trumną księcia 
trafił do zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego (ul. Dominikańska 5–9).

SŁUPSK

  Kościół pw. św. Jacka, ulica Dominikańska 3

EPITAFIUM KSIĘCIA ERNESTA BOGUSŁAWA VON CROYA

Skąd na epitafium księcia węgierski herb? 
Co wspólnego Bogusław Croy (Vistingen, 
1620 – Królewiec, 1684) miał z Węgra-
mi? Otóż jako wnuk księcia pomorskiego 
Bogusława XIII pochodził ze sławnego 
rodu, którego członkowie uważali się za 
potomków dynastii Arpadów. Z uwagi na 
brak potwierdzających to dokumentów 
historycy do dziś spierają się o pocho-
dzenie rodziny, ale prawdopodobnym jest, 
że chodzi o gałąź wywodzącą się od kró-
la Andrzeja III (węg. III. András). Andrzej 
pojął za żonę Sybillę, córkę weneckiego 
senatora Pétera Cunami. Miał z nią dwóch 
synów: Félixa (Felicitas) i Márka. Z Wenecji 
rodzina przeniosła się do Francji, a w 1290 
roku Andrzej powrócił na Węgry, by objąć 
tron po Władysławie IV Kumańczyku (węg. 
IV. Kun László). Był ostatnim władcą Wę-
gier z dynastii Arpadów.

Późniejsza historia rodu Croyów jest 
już lepiej udokumentowana. Pewnym jest, 
że drzewo genealogiczne rodziny rozdzie-
liło się na dwie gałęzie: Croy-Dülmenów 
i Croy-Havré’ów. Pochowany w Słupsku 
książę Ernest Bogusław był spadkobiercą 
tej drugiej. Z punktu widzenia węgierskiej 
historii otwarte pozostaje pytanie, czy 
dynastia Arpadów rzeczywiście wymarła 
w 1301 roku? Pełną wątpliwości legendę 
mogłyby zweryfikować jedynie skrupu-
latne badania.
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Obszar województwa z siedzibą władz w Szczecinie wyznacza od północy Morze 
Bałtyckie, zaś od zachodu linia Odry i granica z Niemcami. Siedziba władz mieści się 
w Szczecinie, mieście portowym Zalewu Szczecińskiego.

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIO- 
POMORSKIE
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W pobliżu siedziby szczecińskiego oddziału IPN, w parku Jana Kasprowicza 
na Jasnych Błoniach 23 października 2016 roku odsłonięto niezwykły po-
mnik – bliźniaczą statuę peszteńskiego chłopca, która zdobi plac Świętego 
Emeryka (Szent Imre tér) w dzielnicy XXI Budapesztu – Csepelu. Brązowy 
odlew wykonał artysta rzeźbiarz Richárd Juha.

SZCZECIN

  Park Kasprowicza

POMNIK WĘGIERSKIEGO CHŁOPCA

175-centymetrowy monument jest 
wyrazem wdzięczności za pomoc 
i solidarność, jaką mieszkańcy regionu 
okazali Węgrom w październiku i grud-
niu 1956 roku. Ufundowała go Rada 
Dzielnicy XXI Budapesztu z okazji 60. 
rocznicy wybuchu rewolucji węgierskiej. 
Inicjatorem gestu był węgierski poseł 

Szilárd Németh. Podczas uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika odczytano 
list Viktora Orbána, w którym premier 
Węgier podkreślił, że działania miesz-
kańców Szczecina były niczym innym, 
jak gestem symbolicznego wzięcia pod 
opiekę młodzieży walczącej na ulicach 
Budapesztu.
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Polacy nie tylko angażowali się w pomoc charytatywną dla ofiar węgierskiej 
rewolucji 1956 roku. W niektórych miejscach prócz demonstracji i wieców 
poparcia walczących Węgrów dochodziło też do zamieszek i starć z lokal-
nymi władzami. Pamięci o jednym z takich wydarzeń strzeże dawna siedziba 
konsulatu Związku Radzieckiego.

  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, ulica Księdza Piotra Skargi 14

TABLICA PAMIĄTKOWA SOLIDARNOŚCI Z ROBOTNIKAMI CSEPELU W 1956 ROKU

Partnerstwo Szczecina i Csepelu (od 
1950 roku Dzielnicy XXI Budapesztu) 
nawiązano jeszcze przed wybuchem 
rewolucji 1956 roku. Szczecińscy robot-
nicy byli jednymi z pierwszych, którzy 
powstańcom z Budapesztu oddali krew 
i przekazali dary żywnościowe. Swą po-
moc zaadresowali szczególnie robotni-
kom z Csepelu, gdzie mieściło się wiele 
fabryk i zakładów produkcyjnych. Oka-
zane wsparcie wyraża szczególnie oko-
licznościowy znaczek, przedstawiający 

uścisk polskiej i węgierskiej dłoni oraz 
symbol Czerwonego Krzyża. 1 listo-
pada 1956 roku studenci Politechniki 
Szczecińskiej utworzyli straż honorową, 
a także przynieśli na demonstrację flagi 
zaprzyjaźnionego narodu.

Uwaga opinii publicznej skupiła się 
na Szczecinie dopiero w nocy z 10 na 
11 grudnia, kiedy kilka tysięcy osób 
wszczęło antysowieckie zamieszki, 
atakując posterunki i komendę główną 
milicji, budynek Prokuratury Wojewódz-
kiej, a także konsulat ZSRR. Ten ostat-
ni został zajęty przez demonstrantów. 
Pracownicy konsulatu znaleźli schro-
nienie w opancerzonej piwnicy budyn-
ku. Sprawcy rewolty potępili krwawe 
zdławienie węgierskiej rewolucji, akt 
sowieckiej agresji na Węgry i pojmanie 
premiera Imre Nagya. Tym samym wy-
razili sprzeciw wobec reżimu komuni-
stycznego w Polsce. Bezpieka zidenty-
fikowała wkrótce większość sprawców. 
W procesach pokazowych skazano 32 
osoby, a jeszcze więcej trafiło pod do-
zór milicji, czym wielu złamano karierę 
zawodową.

W dawnym budynku konsulatu ZSRR 
mieści się dziś szczeciński oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej. Na okala-
jącym go murze 2 grudnia 2011 roku 
odsłonięto tablicę upamiętniającą wy-
darzenia sprzed pięćdziesięciu pięciu 
lat oraz gest solidarności szczecinian 
z Węgrami.
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14 stycznia 1993 roku kolejowo-samo-
chodowy prom „Jan Heweliusz” wypły-
nął z portu w Świnoujściu do szwedzkie-
go Ystad. Tego dnia na Bałtyku rozszalał 
się sztorm o sile ponad 12 stopni w skali 
Beauforta. Około godziny 4 w burtę stat-
ku uderzył potężny huragan. „Heweliusz” 
nie miał szans z żywiołem, zaczął się 
przechylać, aż wreszcie zatonął u wy-
brzeży niemieckiej wyspy Rugia. Była to 
największa w historii powojennej Polski 
katastrofa morska. 

Akcję ratunkową utrudniały warunki 
na morzu. Na pokładzie promu były 64 
osoby: pracownicy linii żeglugowych 
Euroafrica i pasażerowie – obywatele 
Polski, Szwecji, Węgier, Jugosławii, Au-
strii, Czech i Norwegii. Z uwagi, że był 
to statek handlowy, znajdowały się na 
nim też samochody ciężarowe i wagony 
towarowe. W katastrofie zginęło 55 osób, 
w tym 18 marynarzy i dwie stewarde-
ssy. Przeżyło tylko dziewięciu członków 

załogi. Kilku ciał nie odnaleziono i wraz 
z wrakiem statku spoczywają na dnie 
Bałtyku. Węgierskie ofiary to pracow-
nicy firmy Hungarocamion a Budapesz-
tu. Ofiary katastrofy upamiętniono na 
świnoujskim placu Rybaka, a także na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (ul. 
Ku Słońcu 125a) oraz na Cmentarzu Wi-
tomińskim w Gdyni (ul. Witomińska 76).

  Plac Rybaka

WĘGIERSKIE OFIARY KATASTROFY PROMU „JAN HEWELIUSZ”

ŚWINOUJŚCIE
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Pomnik pamięci ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz” w Gdyni
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Wielkopolska (łac. Polonia Maior) jest kolebką polskiej państwowości, co sugeruje też 
węgierska nazwa tego historycznego regionu – Ólengyelhon („Dawna polska ojczyz-
na”). Po tym, jak w latach 30. XI wieku książę Czech Brzetysław I zbrojnie najechał na 
Polskę, rabując i dewastując Poznań i Gniezno, dominująca rola regionu osłabła. Po 
rozbiorze kraju Wielkopolska stała się częścią Królestwa Prus. W latach 1939–1945 
w związku z germanizacją terenów, które na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow jesie-
nią 1939 roku zostały wcielone do III Rzeszy, w Wielkopolsce przeprowadzono plan 
masowego wysiedlenia Polaków. Na miejsce Polaków i Żydów napływały tu grupy 
Niemców z terenów zajętych na wschodzie przez Związek Radziecki. Po 1945 roku 
w wyniku ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich na obszar Wielkopolski napły-
nęła spora grupa ludności polskojęzycznej.

Siedzibą władz wojewódzkich jest Poznań. Patronką Wielkopolski jest błogo sła-
wiona Jolenta Helena, księżna kaliska z dynastii Arpadów.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
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W jednej z kaplic bocznych kościoła franciszkanów w Gnieźnie, w dawnym 
oratorium sióstr klarysek, znajduje się relikwiarz błogosławionej Jolenty, cór-
ki króla Węgier Béli IV. Relikwiarz został otwarty w 2015 roku, a następnie 
ponownie konsekrowany. Błogosławiona Jolenta jest od 1880 roku patronką 
archidiecezji gnieźnieńskiej.

GNIEZNO

  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego, ulica Franciszkańska 12

RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEJ JOLENTY

Jolenta Helena przyszła na świat 
w Ostrzyhomiu (węg. Esztergom) 
w 1239 roku. W wieku pięciu lat trafi-
ła do Krakowa, gdzie mieszkała już jej 
siostra Kinga, żona sandomiersko-kra-
kowskiego księcia Bolesława Wstydli-
wego. W 1256 roku została wydana za 
mąż za księcia kalisko-gnieźnieńskiego 
Bolesława Pobożnego, z którym osiadła 
w Gnieźnie. Urodziły im się trzy córki. 
Najstarsza Elżbieta poślubiła księcia leg-
nickiego Henryka, Jadwigę przeznaczo-
no księciu kujawskiemu Władysławowi 
Łokietkowi, późniejszemu królowi Polski, 
a najmłodszą Annę poświęcono życiu 
klasztornemu.

Jolenta wzorem swojej ciotki, świętej 
Elżbiety Węgierskiej (zob. s. 37, 180–
181), oddawała się pracy w kościołach, 
szpitalach i przytułkach dla osieroco-
nych dzieci. Kiedy jej mąż wrócił ciężko 
ranny z wojny toczonej przeciwko Li-
twinom, pielęgnowała go dniem i nocą. 

Książę Bolesław zmarł jednak w 1279 
roku, a Jolenta przeniosła się do Krako-
wa. Kiedy i Kinga owdowiała, wstąpiły 
razem do starosądeckiego klasztoru 
(zob. s. 284–286), w którym spędziły 
dwanaście lat. Po śmierci Kingi w 1292 
roku Jolenta powróciła do Gniezna, 
gdzie wybrano ją na przełożoną Zakonu 
Świętej Klary, czyli żeńskiego klaszto-
ru franciszkanów, który założyła wraz 
z mężem. Jolenta zmarła 17 lipca 1304 
roku, a jej szczątki pochowano w na-
zwanej jej imieniem kaplicy. W jednym 
ze snów Jolencie ukazał się otoczony 
światłem słup z przywiązanym doń cia-
łem Jezusa. Scenę tę przedstawia obraz 
umieszczony w ołtarzu jej kaplicy.

Miejsce pochówku Jolenty stało się 
prędko celem pielgrzymek. Jej grób 
w 1372 roku odwiedziła wnuczka, re-
gentka Polski Elżbieta Łokietkówna. 
W 1572 roku przy jej kaplicy modlił się 
Zygmunt August, a w 1623 roku Zygmunt 



144144

|  Województwo Wielkopolskie

144

Srebrny relikwiarz w kształcie trumienki spoczywającej na sześciu orłach za-
wiera szczątki świętego Wojciecha, patrona Europy Środkowej, męczennika 
Kościoła katolickiego. Złożono go w głównym ołtarzu archikatedry gnieźnień-
skiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie święty Wojciech udzielił 
bierzmowania świętemu Stefanowi, pierwszemu królowi Węgier. Inna węgier-
ska pamiątka to dwujęzyczna tablica umieszczona przy północnym wejściu 
do Bazyliki. Wyraża ona wdzięczność narodowi węgierskiemu za udzielenie 
schronienia polskim uchodźcom w latach 1939–1945. Tablicę ufundował 
w 1992 roku okręg wrocławski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wzgórze Lecha

WĘGIERSKIE PAMIĄTKI W BAZYLICE PRYMASOWSKIEJ

Vojtěch, urodzony na czeskiej ziemi około 
956 roku, przyjął na bierzmowaniu imię 
Adalbert, pod którym jest znany na Wę-
grzech i w krajach zachodnich. W Pol-
sce został zapamiętany jako Wojciech. 

W randze biskupa praskiego spędził 
kilkanaście miesięcy na dworze Gézy, 
księcia węgierskiego z dynastii Arpa-
dów. Według Wielkiej legendy świętego 
Stefana, Wojciech udzielił władcy chrztu, 

III Waza. W 1827 roku Jolenta została 
beatyfikowana przez papieża Leona XII. 
Cynową trumnę błogosławionej złożono 
w świątyni w 1834 roku, a w 1892 roku 
jej szczątki przeniesiono do obecnego 
relikwiarza, który stoi do dziś w kaplicy 
bocznej. Podłużna skrzynia w kształcie 
kościoła skrywa 28 kości i czaszkę Jo-
lenty, a także pewną ilość przedmiotów: 
fragment płaszcza zakonnego, szka-
plerz oraz dębowe resztki pierwotnej 
trumny.

Założony w 1259 roku klasztor francisz-
kanów jest najstarszym zgromadzeniem 
zakonnym regionu. Kościół wzniesiono 
w latach 1270–1279 w stylu gotyckim. Do 
jednonawowej świątyni na przełomie XIII 
i XIV wieku dobudowano oratorium (miej-
sce modlitwy) dla sióstr klarysek. Później 
powstała w tym miejscu kaplica błogosła-
wionej Jolenty. Po pożarze, który w 1613 
roku strawił większość gmachu, prze-
budowano go w stylu barokowym. Kilka 

dekad po rozbiorze Polski klasztor został 
zlikwidowany przez Prusów. W zabudo-
waniach urządzono koszary wojskowe, 
a później próbowano je sprzedać. Nie-
ruchomością byli zainteresowani gnieź-
nieńscy Żydzi, którzy planowali uruchomić 
w niej browar. Ich plany pokrzyżowało 
miasto, które odkupiło budynki i założyło 
w nich szkołę. Franciszkanie mogli wró-
cić do murów swego klasztoru dopiero 
w 1928 roku.

Od tamtego czasu kościół był wie-
lokrotnie przebudowywany i restauro-
wany. Najpierw w latach 30. odzyskał 
oryginalny, gotycki charakter. Kolejny 
remont nastąpił po wojnie w latach 60., 
a ostatnia renowacja miała miejsce w la-
tach 90. poprzedniego wieku. W 1997 
roku klasztor odwiedził papież Jan Pa-
weł II, ofiarowując koronę obrazowi Mat-
ki Bożej Pocieszenia, który jest kopią 
dzieła z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej 
Większej.
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choć bardziej prawdopodobne jest, że 
go bierzmował. Po otwartym konflikcie 
z czeskim księciem Bolesławem II, gdy 
tamten z zemsty wymordował jego ro-
dzinę, Wojciech zbiegł do Polski, gdzie 
znalazł schronienie na dworze Bolesława 
Chrobrego. Polski władca powierzył mu 
misję chrystianizacji Prusów, na których 
ziemiach biskup zmarł śmiercią męczeń-
ską w 997 roku.

Duchownego pochowano w Gnieźnie. 
Przy jego grobie w 1000 roku doszło do 

spotkania cesarza Ottona III z Bolesławem 
Chrobrym. Cesarz rzymski narodu nie-
mieckiego wręczył wówczas polskiemu 
władcy kopię włóczni świętego Mauryce-
go i relikwię gwoździa z Krzyża Pańskiego. 
W następstwie zjazdu gnieźnieńskiego 
utworzono w Polsce niezależną organi-
zację kościelną z metropolią w Gnieźnie, 
gdzie w 1025 roku koronowano Bolesła-
wa, co dało symboliczny początek Kró-
lestwa Polskiego. W ten sposób miasto 
stało się kolebką polskiej państwowości. 
Od 1417 roku ordynariusz gnieźnieńskie-
go arcybiskupstwa dzierży równocześnie 
tytuł Prymasa Polski.

Będąc w Bazylice, warto zwrócić uwa-
gę na sześć pomników nagrobnych w na-
wie północnej. Jeden z nich należy do 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaski 
Starszego. Nagrobki wykonał z czerwo-
nego marmuru włoski artysta Jan Flo-
rentyńczyk (Johannes Florentinus), który 
do Gniezna przybył za pośrednictwem 
kardynała Tamása Bakócza, arcybiskupa 
Ostrzyhomia (węg. Esztergom). Ze świet-
nymi rzeźbami włoskiego artysty możemy 
się też spotkać właśnie w kaplicy Bakócza 
w bazylice w Esztergomie.
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Wyspa na jeziorze Lednica jest ściśle związana z historią polskiej państwowości. 
Prawdopodobnie w tym miejscu w 966 roku został ochrzczony Mieszko I, czyli 
nastąpił symboliczny akt chrystianizacji ziem polskich.

OSTRÓW LEDNICKI

  Wyspa na jeziorze Lednickim

PRAWDOPODOBNE MIEJSCE POCHÓWKU KSIĘCIA BEZPRYMA

Wyspa była głównym ośrodkiem tworzą-
cego się państwa polskiego. Znaczenie 
miejsca uległo osłabieniu po tym, jak 
w 1038 roku wyspę i prowadzące na nią 
mosty podpaliła armia czeskiego księcia 
Brzetysława I. Znajdującą się tam świąty-
nię odbudowano, wznosząc dookoła niej 
ziemne i drewniane fortyfikacje, choć sam 
kościół nie pełnił już roli centrum polskie-
go życia sakralnego.

Przeprowadzone w XX wieku prace 
archeologiczne odkryły na terenie wyspy 
pozostałości pałacu (palatium), kaplicy i ko-
ścioła. Wśród ruin zidentyfikowanych jako 
kościół, archeolodzy natknęli się na grób. 
Niestety nie udało się jednoznacznie stwier-
dzić, kto mógł być w nim pochowany. We-
dług jednej z hipotez był nim zamordowany 

W jedynej w Polsce parafii noszącej 
imię błogosławionej Jolenty w 1999 
roku poświęcono obraz przedsta-
wiający patronkę świątyni.

  Ulica Wierzbiczany 4–10

PARAFIA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEJ JOLENTY

Budowę kościoła zainicjował kardynał 
Stefan Wyszyński, ale prace ciągnęły 
się aż do 1990 roku. Dopiero wówczas 
ogromny budynek, mogący pomieścić 

nawet 500 osób, mógł zacząć służyć 
wiernym. Umieszczony w ołtarzu obraz 
błogosławionej Jolenty wykonał malarz 
Piotr Moskal. Płótno o wymiarach 198 
x 354 centymetrów przedstawia kali-
sko-gnieźnieńską księżnę Jolentę (zob. 
s. 143–144) wraz z córkami: Elżbietą, 
Anną i Jadwigą. W ich tle widnieje zało-
żony przez Jolentę i jej męża gnieźnień-
ski klasztor franciszkanów. Kompozycję 
dopełnia herb Piastów.
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Przy wspólnym wejściu na Dworzec Główny i do centrum handlowego Aveni-
da znajduje się tablica w języku polskim, węgierskim i angielskim, która upa-
miętnia czerwcowe powstanie poznańskich robotników, a także solidarność 
okazaną kilka miesięcy później Węgrom, walczącym w rewolucji 1956 roku. 
Tablicę odsłonięto 23 października 2013 roku na dwa dni przed otwarciem 
galerii handlowej. Jej fundatorem była węgierska firma budowlana TriGránit, 
generalny wykonawca nowopowstałego kompleksu.

POZNAŃ

  Most Dworcowy (wejście na dworzec PKP)

TABLICA PAMIĄTKOWA 1956 ROKU

Według tekstu umieszczonego na tabli-
cy, losy Poznania i Budapesztu związały 
się ze sobą w 1956 roku. Polacy i Wę-
grzy pokazali światu, że system komu-
nistyczny – nawet na krótki czas – może 
zostać obalony. Tablica przypomina tak-
że, że kilka miesięcy po krwawym stłu-
mieniu strajków robotniczych z czerwca 
1956 roku poznaniacy tłumnie oddawali 
krew i zbierali datki na zakup żywności 
i lekarstw dla Węgrów.

Robotnicy z Zakładów Przemysłu 
Metalowego im. Stalina (dawniej Hipo-
lita Cegielskiego) wczesnym rankiem 
28 czerwca 1956 roku rozpoczęli strajk, 
a następnie przeszli do centrum miasta, 
gdzie zebrał się kilkunastotysięczny tłum. 

w 1032 roku książę Bezprym. Inna wersja 
mówi o jego bracie, zmarłym w 1033 roku 
Ottonie Bolesławowicu.

Książę Bezprym (986 lub 987–1032) 
był najstarszym synem Bolesława Chro-
brego i pochodził z jego drugiego małżeń-
stwa z nieznaną bliżej Węgierką. Mogła 
nią być córka księcia Gézy, Judyta (węg. 
Judit). Bolesław Chrobry na swego na-
stępcę widział jednak nie pierworodnego, 
a drugiego w kolejności syna, Mieszka II 
Lamberta (990–1034). Co prawda w 1031 

roku Bezprym przejął władzę z pomocą 
książąt ruskich, ale jego panowanie nie 
trwało długo – księcia odsunięto od prawa 
dziedziczenia, a rok później zamordowano.

W węgierskiej historiografii utrzymuje 
się, że miasto Veszprém niedaleko Bala-
tonu otrzymało swą nazwę na pamiątkę 
polskiego księcia. Według polskich hi-
storyków działalność Bezpryma dopro-
wadziła do osłabienia autorytetu władzy, 
a w konsekwencji do osłabienia pozycji 
Królestwa Polskiego.



149149

Województwo Wielkopolskie  |    

149

Strajkujący domagali się początkowo wy-
płacenia pensji za nadgodziny, a z czasem 
na transparentach zaczęły pojawiać się 
napisy postulujące wprowadzenie demo-
kratycznych praw. W tym czasie w War-
szawie kierownictwo partii komunistycznej 
zdecydowało, że nie będzie negocjować 
z demonstrantami i spacyfikuje powstanie 
przy użyciu broni. Perfidnie rozgłoszono, 
że robotnicy z Poznania są wspierani 
przez „rewanżystów zachodnioniemiec-
kich” i „imperialistycznych agentów”. Po 
kilku godzinach na ulice miasta wjechały 
czołgi. Powstańcy zaatakowali siedzibę 
partii, a później więzienie i budynek Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Walki i wymiana ognia trwały 
do następnego dnia. 

Chociaż rewolta, która przyniosła 
ponad 70 ofiar śmiertelnych i blisko ty-
siąc rannych, została stłumiona, to wy-
darzenia Poznańskiego Czerwca przy-
spieszyły zmiany demokratyczne w kraju 

Dwujęzyczna tablica w kształcie otwartej księgi upamiętnia Pétera Mansfel-
da, najmłodszą ofiarę represji po powstaniu węgierskim 1956 roku. Dzieło za-
projektował Józef Petruk. Odsłonięto je w październiku 1991 roku na ścianie 
budynku, który w 1956 roku był siedzibą komunistycznej bezpieki. Również 
w 1991 roku niewielki zaułek, który łączy się tu z ulicą Romka Strzałkowskiego, 
przemianowano na ulicę Pétera Mansfelda. Inicjatorem gestu był ambasador 
Węgier w Warszawie Ákos Engelmayer. Skrzyżowanie ulic to teraz symboliczne 
miejsce w Poznaniu, bowiem Romek Strzałkowski był najmłodszą ofiarą po-
znańskiego powstania. Życie chłopca upamiętnia tablica pamiątkowa umiesz-
czona kilkanaście metrów dalej (ul. Strzałkowskiego 2).

  Ulica Petera Mansfelda

PAMIĘĆ O PÉTERZE MANSFELDZIE

i przyczyniły się do powrotu do polityki 
cenionego przez społeczeństwo Włady-
sława Gomułki. To z nim wiązano nadzie-
je na przeprowadzenie reform. Symbo-
lem nowego okresu stał się jego wybór 
na pierwszego sekretarza Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej, co nastąpiło 20 października 
1956 roku wbrew woli Moskwy. Trzy dni 
później w Budapeszcie setki węgierskich 
studentów domagało się, na wzór polski, 
podobnych zmian w swoim kraju.

Na miejscu głównej demonstracji, 
która odbyła się 28 czerwca 1956 roku 
na placu Mickiewicza, stoją dziś dwa 
betonowe krzyże. Poświęcony ofiarom 
represji pomnik odsłonięto 28 czerwca 
1981 roku. Postawili go poznańscy ro-
botnicy i działacze Solidarności. W po-
bliżu monumentu, na parterze dawnego 
Zamku Cesarskiego (ul. Święty Marcin 
80/82) urządzono w 2002 roku Muzeum 
Powstania Poznańskiego.



150150

|  Województwo Wielkopolskie

150

FILOLOGIA WĘGIERSKA  
NA UNIWERSYTECIE ADAMA MICKIEWICZA

Przy okazji uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pétera Mansfelda, 
rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor geologii Jerzy Fedorow-
ski, zwrócił się do ambasadora Węgier Ákosa Engelmayera z prośbą o po-
moc w uruchomieniu na poznańskim uniwersytecie kierunku filologii węgier-
skiej. Było to też marzeniem Jánosa Brendela, historyka sztuki związanego 
z Poznaniem. Lektorat języka węgierskiego ruszył jesienią 1992 roku przy 
dużym wsparciu Ambasady Węgier w Warszawie. Była w tym też spora za-
sługa tłumaczki literatury Márty Éles, która podjęła się nauczania za skromne 
wynagrodzenie, gdyż rząd węgierski mógł zapewnić węgierskiego lektora 
dopiero od kolejnego roku akademickiego.

Péter Mansfeld (1941–1959) w czasie 
rewolucji należał do grupy powstańców 
z placu Széna tér w Budzie. Ze wzglę-
du na młody wiek nie pozwolono mu na 
udział w powstaniu, ale później został 
jednym z łączników kursujących pomię-
dzy oddziałami powstańczymi. Przeno-
sił ulotki, niekiedy granaty i broń oraz 
dostarczał leki. Przed sąd nie trafił za 
działalność rewolucyjną, ale za drobne 
wykroczenia. W 1957 roku spędził trzy 
i pół miesiąca w areszcie śledczym. Po-
znał tam więźniów politycznych, a pod 
ich wpływem stał się świadomym anty-
komunistą. Po wyjściu na wolność wraz 

z czwórką towarzyszy zaczął gromadzić 
i ukrywać broń, planując wszczęcie ko-
lejnej rewolucji.

Chłopcy zostali zatrzymani, a ich spra-
wa trafiła na wokandę w październiku 
1958 roku. Sąd pierwszej instancji skazał 
Mansfelda na dożywocie, później karę za-
mieniono na śmierć przez powieszenie. 
Przewinienie, jakiego się dopuścił, nie było 
w istocie poważne, akt oskarżenia był nie-
współmierny do popełnionych czynów, 
również świadkowie koronni nie złożyli 
przeciwko niemu zeznań. Kara śmierci była 
prawdopodobnie podyktowana gniewem 
prokuratora i sędziego, rozsierdzonych 
niezłomnym hartem ideowym chłopca. Ze 
względu na niepełnoletność Mansfelda, 
z egzekucją czekano do jego osiemna-
stych urodzin. Został powieszony jedena-
ście dni później. Agonia podczas egzeku-
cji trwała z winy kata aż trzynaście minut. 
Rehabilitacja Mansfelda mogła nastąpić 
dopiero po zmianie ustrojowej w 1990 
roku. Jego grób znajduje się w kwaterze 
nr 301 Nowego Cmentarza Komunalnego 
(Új köztemető) w Budapeszcie.

Okoliczności śmierci trzynastoletniego 
Romka Strzałkowskiego (1943–1956) do 
dziś nie są wyjaśnione. Wiemy, że został 
postrzelony. Śmiertelny strzał mógł paść 
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Węgierski historyk sztuki i pierwszy 
kierownik Pracowni Hungarystyki na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza, 
János Brendel, spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym przy ulicy Nowina. 

  Cmentarz parafialny, ulica Nowina

GRÓB JÁNOSA BRENDELA

János Brendel (1938–2010) przeprowadził 
się z Debreczyna do Polski po upadku 
węgierskiej rewolucji 1956 roku. Zamiesz-
kał w Poznaniu, gdzie jako historyk sztuki 
organizował liczne wystawy polsko-wę-
gierskie. Został też członkiem honorowym 
polskiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki. Jesienią 1980 roku wstąpił do 
powstającego ruchu Solidarności.

W 1981 roku poproszono go o przy-
gotowanie wystawy o 1956 roku, która 
miała być wydarzeniem towarzyszącym 
25. rocznicy Poznańskiego Czerwca, 
w ramach której w Parku Mickiewicza od-
słonięto pomnik powstańców. Ekspozycja 
okazała się sporym sukcesem, dowiedział 
się o niej nawet Lech Wałęsa, ówczesny 
przewodniczy Solidarności, który przyje-
chał na poznańskie obchody rocznicowe.

Po zmianie ustroju János Brendel 
został ponownie poproszony o zorga-
nizowanie podobnej wystawy. Jako że 
poprzednie eksponaty zostały skonfisko-
wane przez bezpiekę, konieczne było zdo-
bycie nowych zdjęć i dokumentów. Ákos 

Engelmayer, który w czasie rządu Józse-
fa Antalla młodszego pełnił w Warszawie 
funkcję ambasadora Węgier, zapropono-
wał mu skorzystanie z ekspozycji, którą 
w 1986 roku zaprezentowano w Podko-
wie Leśnej. Nową wystawę pokazano nie 
tylko w Poznaniu, ale także w Warszawie, 
w Budapeszcie, w Moskwie, w Peters-
burgu i Kijowie.

z budynku siedziby bezpieki. Druga hi-
poteza mówi, że Romek został stracony 
w tamtejszym garażu. Śmierć chłopca 
stała się symbolem krwawego stłumienia 
poznańskiego powstania. Upamiętniającą 
go tablicę odsłonięto na ulicy jego nazwi-
ska 28 czerwca 1981 roku.

W 2006 roku Grzegorz Łubczyk i Ma-
rek Maldis przygotowali dokumentalny film 
historyczny 13 lat, 13 minut. Tytuł odnosi 
się do roku życia, w którym zginął Romek 
Strzałkowski, oraz ilości czasu, jaką Péter 
Mansfeld umierał na szubienicy.
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Po prawej stronie od wejścia do budynku szkoły umieszczono dwujęzyczną 
tablicę, upamiętniającą wydarzenia z 23 stycznia 1945 roku, kiedy do wsi wkro-
czyli czerwonoarmiści, a następnie rozstrzelali 18 węgierskich żołnierzy, którzy 
wykonywali tam przymusowe prace. Tablicę odsłonięto 1 września 2002 roku.

BIADKI

  Szkoła Podstawowa w Biadkach, ulica Szkolna 3

TABLICA PAMIĄTKOWA ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH 
ZAMORDOWANYCH PRZEZ NKWD

Śledztwo w sprawie już w 1991 roku wszczął Insty-
tut Pamięci Narodowej. Trwającym do 31 grudnia 
2001 roku pracom przewodniczył łódzki profesor 
prawa Witold Kulesza. Oprócz analizy znalezio-
nych dokumentów przesłuchano żyjących świad-
ków, a także ekshumowano zwłoki pochowane w 
zbiorowej mogile. Szczątki przeniesiono później na 
cmentarz komunalny w Poznaniu.

Dochodzenie wykazało, że w 1943 roku Niem-
cy przetransportowali do Biadek kilkudziesięciu 
członków batalionu pracy, którzy odmówili wcze-
śniej wykonywania obowiązków i powzięli próbę 
ucieczki. Jeńcy mieli pracować na kolei lub w tar-
taku. Kiedy zbliżała się Armia Czerwona, więźniów 
wywieziono dalej na zachód, a we wsi pozostało 
18 Węgrów. Kiedy pojawili się Rosjanie, węgierscy 
żołnierze wyszli do nich z uniesionymi rękami i białą 

flagą. Poinformowali Sowietów, 
skąd pochodzą. Oficer NKWD 
natychmiast nakazał ich rozstrze-
lać. Ofiary rzezi pochowali później 
Polacy. Pomiędzy mieszkańcami 
wsi a węgierskimi jeńcami, któ-
rzy prawdopodobnie pochodzili 
z Rusi Zakarpackiej (ówczesnego 
Podkarpacia Węgierskiego), na-
wiązał się dobry kontakt. Co rok 
w dniu Wszystkich Świętych Po-
lacy zapalali na ich grobie znicze.

Kierujący śledztwem profesor 
Witold Kulesza został odznaczo-
ny Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Republiki Węgierskiej. 
W październiku 2003 roku Insty-
tut Pamięci Narodowej wszczął 
inne śledztwo, tym razem w spra-
wie 22 węgierskich żołnierzy po-
mordowanych w 1945 roku we 
wsi Laskówka na Podkarpaciu. 
Z dotychczasowych ustaleń wy-
nika, że zbrodni dokonali żołnie-
rze Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
którzy pojmali i rozbroili stacjonu-
jący we wsi oddział węgierskiej 
kawalerii. Żołnierzy zamknię-
to w stodole, którą następnie 
podpalono.
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WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO- 
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Na jego obszar składa się kilka historycznych i geograficznych krain. Trzon woje-
wództwa stanowią Kujawy, przez stulecia cieszące się pewną autonomią. Powsta-
wały tu warowne zamki i liczne miasta lokowane na prawie chełmińskim. Rozwój 
regionu był zapewniony przez dostęp do Wisły, istotnego szlaku handlowego. 

Najważniejsze instytucje województwa mają siedziby w dwóch miastach: wojewoda 
oraz większość urzędów administracji państwowej pracuje w Bydgoszczy, natomiast 
sejmik wojewódzki oraz organy administracji samorządowej urzędują w Toruniu.

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-
POMORSKIE

W Toruniu znajduje się najwięcej zabytków Kujaw. Jego Stare Miasto najlepiej 
ze wszystkich miast polskich odzwierciedla architekturę średniowiecza. Z wę-
gierskiego punktu widzenia warto odwiedzić Ratusz Staromiejski, gdzie w sali 
królewskiej można podziwiać poczet królów polskich, a w ramach niego por-
trety węgierskich władców: Ludwika Węgierskiego i Stefana Batorego.

TORUŃ

  Ratusz, Rynek Staromiejski 1

PORTRETY WĘGIERSKICH WŁADCÓW W RATUSZU STAROMIEJSKIM

Toruń jest jednym z najstarszych 
miast Polski, prawa miejskie otrzymał 
w 1233 roku. Początek dali mu Krzy-
żacy, a pierwszy złoty okres miasta 
przypadł na wiek XIV. To tu kończył się 
prowadzący z Budy przez Kraków szlak 
handlowy, a dzięki Wiśle Toruń stał się 
centrum kupieckim i przemysłowym 
środkowej Polski, a także członkiem 

Związku Hanzeatyckiego. Po wygranej 
przez Władysława Jagiełłę bitwie pod 
Grunwaldem (1410) miasto złożyło hołd 
polskiemu królowi, stając się również 
miejscem zawarcia I pokoju toruńskiego 
(1411). Rozejm nie trwał jednak długo – 
miasto znalazło się w epicentrum wojny 
trzynastoletniej (1454–1466), toczonej 
między zakonem krzyżackim a polskim 
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królem. Po jej zakończeniu zawarto  
II pokój toruński, na mocy którego miasto 

– leżące dotychczas w granicach Prus 
Królewskich – zostało włączone do Kró-
lestwa Polskiego.

Drugi okres rozkwitu miasta przypa-
da na XVI i XVII stulecie. W Toruniu od-
bywał się wówczas handel solą, zbożem 
i piwem. W jego murach gościli Stefan 
Batory i Jan III Sobieski. Wreszcie Toruń 
przeszedł pod władanie Prus, najpierw 
w latach 1795–1807, a później od 1815 
do 1918 roku, kiedy to Polska odzyska-
ła niepodległość. Jego najsłynniejszym 
mieszkańcem był urodzony w mieście 
Mikołaj Kopernik (1473–1543). Pomnik 
astronoma stoi przed Ratuszem, a jego 
nazwisko nosi Uniwersytet Toruński.

Gotycka bryła Ratusza, wzniesione-
go w latach 1391–1399, powstała praw-
dopodobnie pod kierunkiem polskiego 
budowniczego, mistrza Andrzeja. Na 
początku XVII wieku budynek wzbogacił 
się o elementy architektoniczne typowe 
dla renesansu niderlandzkiego, potwier-
dzając tym przynależność do Hanzy.

Sala królewska Ratusza była za-
miesz kiwana przez monarchów, ilekroć  
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Trójjęzyczna tablica umieszczona na murze Uniwersytetu im. Mikołaja Koper-
nika upamiętnia toruńskich studentów, którzy nie licząc się z konsekwencjami, 
wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec krwawego stłumienia rewolucji 
węgierskiej 1956 roku.

  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Studenci z Torunia już 25 paź-
dziernika 1956 roku wysłali do 
budapeszteńskich rówieśników 
telegram o następującej treści: 

„Przesyłamy serdeczne pozdro-
wienia dla młodych robotników 
i studentów Budapesztu. Dzię-
kujemy, że jesteście solidarni we 
wspólnej walce, jaką prowadzimy 
w naszych krajach o demokra-
tyzację życia politycznego”. Po 

zdławieniu powstania studenci natychmiast zwo-
łali zgromadzenie w budynku Collegium Maius. 
Udział w nim wzięli także wykładowcy i ucznio-
wie toruńskich szkół. Wspólnie przyjęli rezolucję, 
w której jednoznacznie potępili krwawe stłumienie 
powstania.

5 listopada, dzień po sowieckiej interwencji 
militarnej na Węgrzech, studenci zorganizowali 
też spotkanie w auli Domu Artusa na Rynku Sta-
romiejskim. Wśród nich byli tacy, którzy chcieli 
ruszyć z protestem pod radziecką bazę wojskową 
w Toruniu, inni proponowali utworzenie legionu 
pomocy Węgrom. Podobnie jak w pozostałych 
miastach Polski, również w Toruniu zorganizowa-
no akcję krwiodawstwa. Z kolei 8 listopada na jed-
nym z akademików wywieszono węgierską flagę.

Tablicę pamiątkową odsłonili w 2012 roku wę-
gierski minister sprawiedliwości Tibor Navracsics 
oraz rektor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
Andrzej Radzimiński. Uroczystości towarzyszyła 
wystawa, konferencja naukowa i koncert fortepia-
nowy Alexa Szilasiego.

przybywali do miasta. To w niej  
17 czerwca 1501 roku zmarł Jan Olbracht. 
Ściany pomieszczenia zdobią 24 portre-
ty polskich władców, namalowane przez 
trzech nieznanych mistrzów toruńskich. 
Można wśród nich rozpoznać podobi-
znę Ludwika Węgierskiego, króla Węgier 
(1342–1382) i Polski (1370–1382) oraz Ste-
fana Batorego, księcia siedmiogrodzkiego 
(1571–1586) i króla Polski (1576–1586).

Naprzeciwko wejścia do Ratusza znajdu-
je się Centrum Kultury (Rynek Staromiejski 

6). Instytucja mieści się w Domu Artusa, 
który niegdyś należał do Uniwersytetu. 
W 1956 roku zebrali się w nim toruńscy 
studenci, którzy pragnęli wyrazić solidar-
ność z uczestnikami węgierskiej rewolucji. 
Dwie kamienice dalej mieściła się siedziba 
najstarszej apteki w Toruniu – pod Orłem. 
W jej murach jesienią 1711 roku znalazł 
nocleg Franciszek II Rakoczy. Nastąpiło to 
w czasie, gdy węgierski magnat zadecydo-
wał, że będzie towarzyszył carowi Piotrowi 
I w jego podróży do Gdańska.
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W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu znajduje się bezcenna kolekcja 
73 rękopisów średniowiecznych. Należy do niej tak zwany Fragment Królewiec-
ki (węg. Königsbergi Töredék). Ta jedna z najstarszych węgierskich pamiątek 
językowych pochodzi z biblioteki klasztoru franciszkanów w Welawie, przejętej 
przez Albrechta Hohenzollerna. Pergaminowa karta z tekstem liturgicznym w ję-
zyku węgierskim ku czci Najświętszej Maryi Panny została spisana w pierwszej 
połowie XIV wieku, ale powstała w trzeciej ćwierci wieku XIII. Rękopis jest uzna-
wany za trzeci w kolejności starszeństwa zabytek języka węgierskiego.

  Biblioteka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 13

WĘGIERSKIE CYMELIUM W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Franciszek Florian Czaki, który po węgiersku nazywał się: Körösszegi Csáky 
Ferenc Flórián, jest na Węgrzech zupełnie nieznany, choć pochodził z tren-
czyńskiej gałęzi rodu Csákych. W historii Bydgoszczy jest z kolei jedną z osób, 
które miały ogromny wkład w rozwój miasta. 

BYDGOSZCZ

  Skwer Franciszka Floriana Czakiego      Cmentarz komunalny, ulica Kcyńska 51
  Wybrzeże im. Prezydenta Gabriela Narutowicza

PAMIĘĆ O FRANCISZKU FLORIANIE CZAKIM

Nie znamy ani dokładnej daty, ani miej-
sca jego urodzin. Nie możemy też być 
pewni tożsamości jego rodziców, jako 
że węgierskie nauki historyczne nie zna-
ją żadnego Ferenca Csákyego z XVIII 
wieku. Za to Marek Pietrzak, konsul 
honorowy Węgier w Bydgoszczy, usta-
lił, że dziadkiem Franciszka Czakiego 
był István Körösszegi et Adorjáni Csáky 
(1635–1699), hrabia spiski i sędzia kra-
jowy, zaś ojcem – Mihály Csáky (1676–
1751), uczestnik powstania kuruców, 
który wraz z Franciszkiem II Rakoczym 
zbiegł w 1711 roku do Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów (zob. s. 351–352). 
Wszystkie pośrednie dowody sugerują, 

że Franciszek Czaki był jego nieślubnym 
dzieckiem urodzonym w Polsce. Według 
źródeł nie mówił po węgiersku, językiem 
polskim władał słabo, natomiast dosko-
nale znał francuski i niemiecki.

Franciszek Czaki służył w randze ka-
pitana artylerii w armii Augusta III Sasa, 
króla Polski i elektora Saksonii. Zdobył 
wiedzę i doświadczenie z zakresu geo-
dezji i kartografii. Ta druga stanowiła 
wówczas część nauk wojskowych. Jego 
pierwszą pracą z zakresu historii był 
Atlas sarmacki, który wydano w 1753–
1754 roku w Dreźnie. W praktyce była to 
pierwsza mapa Polski. Prędko dostrze-
żono wiedzę i umiejętności Czakiego, 
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przez co został wkrótce protegowanym 
mecenasów związanych z dworem kró-
lewskim. W 1760 roku opracował mapę 
Wisły w skali 1:180 000. Za zasługi Au-
gust III nadawał mu indygenat.

W 1764 roku mianowano go nad-
wornym kartografem Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Mógł zamieszkać 
w Zamku Królewskim w Warszawie, 
otrzymywał też regularnie zlecenia. 
Opracował mapę dolnego biegu Wisły, 
a później przygotował plan okolic Byd-
goszczy, służący do budowy Kanału 
Bydgoskiego. Z jego korespondencji 
wiemy, że sporządził kilkadziesiąt map, 
z których zachowało się niestety tylko 
pięć egzemplarzy.

Wielką ideą Franciszka Czakiego 
było stworzenie kanału między Wartą 
i Wisłą. Uważał, że Wartę należy połą-
czyć z Bzurą, zaś Noteć z przepływającą 
przez Bydgoszcz Brdą. Ten drugi zamysł 
został zrealizowany w postaci Kanału 
Bydgoskiego. Według planów miał mieć 
on długość 10,5 kilometra, szerokość 9 
metrów i głębokość 3,5 metra oraz miał 
być wyposażony w sześć śluz. 9 lipca 
1766 roku plan został przyjęty przez 
Radę Skarbca Koronnego.

Czaki był przekonany, że kanał oży-
wi gospodarkę Bydgoszczy i włączy ją 
w sieć europejskich szlaków handlo-
wych. Do niegdyś kwitnącego regionu 
w drugiej połowie XVIII wieku zawitało 
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ubóstwo, a miasto wyludniło się. Był to 
negatywny skutek III wojny północnej 
(1700–1721), później walk o tron Polski 
(1704–1709, 1733–1735), wreszcie starć 
okresu konfederacji barskiej (1768–1772). 
Nieustający obowiązek kontrybucyjny, 
grabieże dokonywane przez żołnierzy 
szwedzkich, rosyjskich i saskich, kosz-
ty zakwaterowania wojsk, pustoszenie 
magazynów i spichlerzy sprowadziły 
na miasto głód i wyniszczenie. Budowa 
kanału dawała bydgoszczanom szan-
sę włączenia się w międzynarodowy 
handel oraz pozyskania oszczędności 
z tańszego transportu drogą wodną.

Przedsięwzięcie nie doszło jednak 
do skutku. Czaki zmarł w 1772 roku, 
a w tym samym roku dokonano pierw-
szego rozbioru Polski, w ramach któ-
rego Bydgoszcz stała się częścią Prus. 
Jednak plan nie zniknął z pola widze-
nia decydentów. Król pruski Fryderyk 
II Wielki podobnie jak Czaki dostrzegał 
zalety budowy takiego kanału. Wkrót-
ce sporządzono nieco odbiegające od 
zamysłu Czakiego plany i już w 1774 
roku oddano do użytku 26-kilometro-
wy i wyposażony w dziewięć śluz kanał 
Noteć-Brda.

Dzięki staraniom Marka Pietrzaka 
pamięć o Czakim jest pielęgnowana 
w Bydgoszczy także dziś. W 2015 roku 

konsul honorowy Węgier wydał książkę 
Ferenc Flórián Csáky – węgierski wkład 
w rozwój Bydgoszczy oraz przyczynił 
się do nazwania jednego ze skwerów 
miejskich nazwiskiem kartografa. Pla-
cyk znajduje się w pobliżu tak zwanej 
śluzy trapezowej. Marek Pietrzak był też 
pomysłodawcą pomnika Flisaka, który 
stanął na Wybrzeżu Gabriela Narutowi-
cza przy moście Staromiejskim. Rzeźbę 
autorstwa bydgoskiego artysty Micha-
ła Kubiaka odsłonięto w końcu grudnia 
2017 roku jako wydarzenie zamykające 
Rok Kultury Węgierskiej w Polsce. Flisak 
nawiązuje do historii miasta i handlo-
wej potęgi Brdy, a także przypomina 
o dziele swego patrona. Florian Czaki 
spoczywa na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Kcyńskiej.

Kiedy wybuchła rewolucja węgierska, Eryk Bazylczuk był studentem budapesz-
teńskiej Politechniki. Odtąd sprawa kontaktów polsko-węgierskich zawsze była 
bliska jego sercu. W 2006 roku odebrał z rąk prezydenta Węgier László Sólyoma 
odznaczenie „Bohatera Wolności 1956”, a w 2014 roku prezydent János Áder na-
dał mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Węgier. Wspomnienia o rewolucji 1956 
roku Bazylczuk zawarł w książce z 2011 roku.

  Cmentarz komunalny, ulica Kcyńska 51

ERYK BAZYLCZUK, UCZESTNIK REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU
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Eryk Bazylczuk (1933–2015) jako dziec-
ko przeżył powstanie warszawskie, 
później jego rodzina przeniosła się do 
Bydgoszczy. Po maturze rozpoczął 
studia na budapeszteńskiej Politech-
nice na kierunku inżynierii elektrycznej. 
Podczas pobytu na Węgrzech posiadł 
świetną znajomość języka węgierskie-
go. Mieszkał w akademiku na Zamku 
w Budzie, gdzie 22 października 1956 
roku przyjęto 14 punktów studenckich 
postulatów. Brał udział w dyskusjach to-
warzyszących ich powstaniu, nazajutrz 
był obecny na wiecu na placu Józefa 
Bema i przed gmachem Parlamentu. 
Działał aktywnie podczas walk na placu 

Széna, budował barykady, służył w stra-
ży powstańczej. Przed drugą interwen-
cją wojsk sowieckich ambasador Polski 
w Budapeszcie Adam Willman zaapelo-
wał do polskich studentów, by wyjechali 
z Węgier. Ewakuowali się oni samolotem, 
który do stolicy Węgier przetransporto-
wał dary z Polski. Bazylczuk powrócił 
później do Budapesztu i w 1957 roku 
obronił dyplom.

Od ukończenia studiów pracował 
w Bydgoszczy, a dzięki znajomości języ-
ka bratanków pomagał we współpracy 
polskich i węgierskich przedsiębiorstw. 
Obok działalności zawodowej poświęcał 
się pielęgnowaniu tradycji polsko-wę-
gierskich kontaktów kulturalnych oraz 
zacieśnianiu relacji między dwoma 
narodami. To on odkrył grób Józsefa 
Szügyi Trajtlera (zob. s. 162) oraz za-
inicjował jego renowację. Później był 
współautorem biografii tego inżyniera. 
W latach 2013–2015 kierował pracami 
biura Konsulatu Honorowego Węgier 
w Bydgoszczy (ul. Dworcowa 94). Był 
członkiem Bydgoskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Węgier (ul. Berwińskiego 4), 
a także organizatorem Festiwalu Kultury 
Węgierskiej w Bydgoszczy.
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26 listopada 2016 roku z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania węgierskiego 
1956 roku w centrum Bydgoszczy odsłonięto specjalną tablicę pamiątkową 
w kształcie zarysu Węgier. Dwujęzyczny napis wyraża wdzięczność mieszkań-
com miasta za materialne i duchowe wsparcie dążeń węgierskiego narodu do 
wolności, a także składa hołd Erykowi Bazylczukowi, który wziął aktywny udział 
w wydarzeniach Budapeszteńskiego Października.

  Ulica Gdańska 10

TABLICA PAMIĄTKOWA ERYKA BAZYLCZUKA 
I REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Związki z Węgrami miasto upamiętniło także zasadzeniem w 2012 roku dwóch 
dębów przyjaźni polsko-węgierskiej. Rosną one w bydgoskim Ogrodzie Bota-
nicznym. Opiekujący się nim Uniwersytet Kazimierza Wielkiego nawiązał także 
ścisłą współpracę z bydgoskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier oraz Konsu-
latem Honorowym Węgier w Bydgoszczy, w ramach której biblioteka uniwersy-
tecka pozyskała prawa do cyfryzacji spuścizny Józsefa Szügyi Trajtlera, a także 
planuje utworzyć w swoich zasobach specjalny dział węgierski.

  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ulica Gdańska 173–175

DĘBY PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
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Z nazwiskiem węgierskiego inżynie-
ra wiąże się organizacja działalności 
kolei w Bydgoszczy i w okolicach, 
w pierwszych latach po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości.

 Rondo Józsefa Szügyi Trajtlera     Cmentarz Starofarny, ulica Grunwaldzka 15

RONDO I GRÓB JÓZSEFA SZÜGYI TRAJTLERA

József Szügyi Trajtler (1877–1923) po-
chodził z budapeszteńskiej rodziny szla-
checkiej. Pierwszy człon jego nazwiska 
nawiązuje do osady Szügy w komitacie 
Nógrád. Po zdobyciu dyplomu inżynier-
skiego pracował przy kolei monarchii 
austro-węgierskiej. W 1900 roku trafił 
do Bośni, gdzie budował linie kolejo-
we, mosty i drogi. W 1903 roku ożenił 
się z Polką, Cecylią Bajewską, z którą 
do końca I wojny światowej mieszkał 
w Sarajewie.

Po wojnie otrzymał propozycję pra-
cy od rządu holenderskiego: na wyspie 
Jawa należało zbudować linie kolejowe. 
Mimo obietnicy wysokiego apanażu 
postanowił – za namową żony – prze-
nieść się do Polski. W końcu 1919 roku 
osiadł w Bydgoszczy. Naturalnie i tam 
pracował na kolei. Na początku 1920 
roku na mocy traktatu wersalskiego 
miasto przydzielono odradzającej się 
Polsce. W tym czasie toczyła się wojna 
polsko-bolszewicka, stąd pojawiła się 
paląca potrzeba organizacji nowej sieci 
kolejowej.

To właśnie Szügyi Trajtler uruchomił 
pierwsze połączenie kolejowe między 
Toruniem i Poznaniem. Dwadzieścia go-
dzin dziennie spędzał w biurze w pobliżu 
dworca kolejowego (ul. Dworcowa 63). 
Prowadzące w to miejsce rondo w 2013 
roku nazwano jego nazwiskiem.

Zmarł młodo, w wieku zaledwie 45 
lat. Na jego pogrzeb na Cmentarzu Sta-
rofarnym (ul. Grunwaldzka 15) przybyły 
tłumy. Nagrobek Szügyi Trajtlera został 
odnowiony w 2012 roku. Biały, kamienny 
krzyż ozdobiony twarzą Jezusa przeple-
ciono wstążką w barwach narodowych 
Węgier. Grób znajduje się na lewo od 
wejścia na cmentarz, w tylnej części 
nekropolii.
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Leżące w centralnej części Polski województwo jest najmniej zalesionym regionem 
w kraju. Siedzibą władz jest Łódź, historyczne centrum przemysłu tekstylnego w Pol-
sce, przez długi czas drugie co do liczby populacji miasto Polski. W 1945 roku, gdy 
rozpoczynano odbudowę zrujnowanej Warszawy, pojawił się pomysł, by właśnie tu 
przenieść stolicę kraju. 

Archikatedra pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Łodzi jest jedną 
z najwyższych budowli sakralnych w Polsce. Na jej fasadzie, po prawej stronie od 
wejścia, umieszczono tablicę upamiętniającą powstanie węgierskie 1956 roku. 
Ufundował ją Tadeusz Kaczor, konsul honorowy Węgier w Łodzi. Jej uroczyste 
odsłonięcie nastąpiło 18 października 2006 roku w 50. rocznicę powstania.

ŁÓDŹ

  Parafia Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki, ulica Ignacego Skorupki 9
  Skwer im. Powstania Węgierskiego 1956 roku

PAMIĘĆ O REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Po odsłonięciu tablicy na uroczysto-
ści w Muzeum Miasta Łodzi w Pała-
cu Poznańskiego (ul. Ogrodowa 15) 
wręczono pamiątkowe medaliony 
mieszkańcom, którzy w 1956 roku 
oddali krew dla Węgrów. Z okazji 
okrągłej rocznicy wybuchu rewo-
lucji niewielki plac przy ulicy Julia-
na Tuwima nazwano Skwerem im.  
Powstania Węgierskiego 1956 roku.
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Niecałe 25 metrów od wejścia na teren cmentarza po lewej stronie głównej 
alejki stoi niewielka kaplica, na której ścianie umieszczono dwujęzyczną tablicę 
poświęconą pamięci węgierskich ofiar mordu katyńskiego.

  Cmentarz Wojskowy, ulica Wojska Polskiego 149

TABLICA PAMIĄTKOWA EMÁNUELA KOROMPAYA I OSZKÁRA KUEHNELA

W kwietniu 1940 roku członkowie NKWD 
zamordowali w Piatichatkach pod Charko-
wem Emánuela Korompaya, a w Katyniu 
pod Smoleńskiem – Oszkára Rudolfa Ku-
ehnela. Spośród tych dwóch ofiar bardziej 
znany był urodzony w 1890 roku w Bu-
dapeszcie Korompay (zob. s. 43). Kueh-
nel był od niego młodszy o siedem lat, 
przyszedł na świat w odległym galicyjskim 
miasteczku monarchii austro-węgierskiej 

– w Brzeżanach (ob. Berezhany na Ukra-
inie). Korompay w I wojnie światowej trafił 
na front do Galicji. Obydwaj brali udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku. W 1929 roku Korompay odszedł 
z wojska w randze kapitana i rozpoczął 
pracę w Katedrze Hungarystyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Kuehnel służył 
w rezerwie polskiej armii do końca życia. 
W momencie wybuchu II wojny światowej 
stacjonował w 10. pułku artylerii lekkiej 
w Łodzi.

Tablicę, w dowód bohaterstwa ofiar 
oraz tysiącletniej przyjaźni polsko-wę-
gierskiej, ufundował w 2010 roku, w 70. 
rocznicę mordu katyńskiego, sejmik wę-
gierskiego komitatu Csongrád, od lat 
współpracujący z władzami województwa 
łódzkiego.

W sąsiedztwie cmentarza znajduje się 
też kościół świętej Elżbiety Węgierskiej 
z dynastii Arpadów (ul. bł. Anastazego 
Pankiewicza 15). Dalej na południe, bliżej 
centrum miasta, przy ulicy Łęczyckiej 23 
działa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ste-
fana Batorego.
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Na ścianie stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego znajduje się polskojęzyczna 
tablica wyrażająca wdzięczność byłym działaczom i zawodnikom łódzkiego klu-
bu piłkarskiego. Jednym z adresatów podziękowania jest trener Lajos Czeisler.

  Stadion ŁKS, aleja Unii Lubelskiej 2

PAMIĘĆ O LAJOSU CZEISLERZE

Lajos Czeisler (1893–1969) pracował 
w Łódzkim Klubie Sportowym w latach 
międzywojnia. W 1921 roku trafił do 
Polski, gdzie początkowo trenował za-
wodników krakowskiej Jutrzenki. Dwa 
lata później przeniósł się do Łodzi, gdzie 
do 1926 roku prowadził piłkarzy zało-
żonego w 1908 roku miejskiego klubu 

Jenő Sziklay urodził się w 1888 roku 
w Aradzie (ob. w Rumunii). Przez dzie-
sięć lat służył jako pilot w armii Mo-
narchii Austro-Węgierskiej. Po I wojnie 

sportowego. Stąd wyjechał do Włoch, by 
w 1935 roku powrócić do Łodzi i przez 
dwa sezony ponownie trenować zawod-
ników ŁKS-u. Później został pięciokrotnym 
mistrzem Szwecji, dwukrotnym zdobywcą 
pucharu Szwecji (z drużyną Norrköping), 
mistrzem Włoch (z AC Milanem) i mi-
strzem Portugalii (z drużyną SL Benfica). 
Później powrócił do Włoch, gdzie jako 
trener Fiorentiny zdobył kolejny puchar 
w swojej karierze. W 1954 roku był kapi-
tanem włoskiej reprezentacji na mistrzo-
stwach świata. Obok Ferenca Puskása 
jest jednym z najsłynniejszych na świecie 
węgierskich trenerów piłkarskich.

Łódzki Klub Sportowy do dziś pielę-
gnuje pamięć o Czeislerze, wspominając 
go jako jednego z najlepszych trenerów 
swojej drużyny.

1 października 2005 roku na cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Try-
bunalskim odsłonięto uroczyście odnowiony pomnik nagrobny Jenő (Euge-
niusza) Sziklaya. Renowację nagrobka zainicjował Jan Jąkała, wcześniejszy 
dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

  Cmentarz Rzymskokatolicki, ulica Cmentarna 10

GRÓB JENŐ SZIKLAYA, WĘGIERSKIEGO PILOTA I SPADOCHRONIARZA

światowej zaczął zajmować się spa-
dochroniarstwem, samodzielnie udo-
skonalając spadochrony. 27 września 
1925 roku wziął udział w pokazach 
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16 listopada 2008 roku na murze kościoła świętego Bartłomieja Apostoła 
odsłonięto tablicę wyrażającą wdzięczność honwedom za obronę polskiej 
ludności cywilnej z Opoczna i okolic. Dwujęzyczny tekst upamiętnia ofiarną 
działalność węgierskich żołnierzy w czasie I i II wojny światowej.

OPOCZNO

  Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, ulica Kościelna 2

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI WĘGIERSKICH ŻOŁNIERZY 
BRONIĄCYCH OPOCZNA

lotniczych w Piotrkowie Trybunalskim, 
kiedy w obecności dwutysięcznej pu-
bliczności dokonał 12 skoków z samo-
lotu i 11 z balonu lotniczego. Kolejny 
występ okazał się ostatnim w jego ży-
ciu – przy skoku z wysokości 2 tysięcy 
metrów nie otworzył mu się spadochron. 
Sziklay zostawił żonę i osierocił dwójkę 
dzieci, którzy na zorganizowane dwa 
dni później uroczystości pogrzebowe 
nie mogli przyjechać z należącego już 
wtedy do Rumunii Aradu. Pamięć o pi-
locie była pielęgnowana jedynie przez 
mieszkańców Piotrkowa, do czasu re-
nowacji nagrobka jego nazwisko było 
szerzej nieznane.

22 marca 2017 roku z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-
-Węgierskiej prezydent Węgier János Áder odsłonił 
w miejscu tragicznej śmierci spadochroniarza ta-
blicę pamiątkową. W uroczystości wziął też udział 
János Latorcai, wiceprzewodniczący węgierskiego 
Zgromadzenia Narodowego oraz Antoni Maciere-
wicz, minister obrony narodowej Polski.

  Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej,  
ulica Przemysłowa 48

TABLICA PAMIĄTKOWA JENŐ SZIKLAYA
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Patronką Radomska jest królowa Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego i Elż-
biety Bośniaczki. O roli miasta w jej życiu i historii Polski przypomina odsłonięty 
16 października 2008 roku pomnik królowej oraz dwie tablice pamiątkowe.

RADOMSKO

  Plac 3 Maja     Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ulica Gabriela Narutowicza 3
  Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego, ulica Gabriela Narutowicza 1

POMNIK I TABLICE PAMIĄTKOWE KRÓLOWEJ JADWIGI

W klasztorze franciszkanów w Radom-
sku w latach 1382–1384 polskie rycer-
stwo odbywało ogólnokrajowe narady. 
Na zjeździe 25 listopada 1382 roku 
zatwierdzono wybór Jadwigi Andega-
weńskiej na króla Polski. Decyzję przy-
pieczętowano rok później na zjeździe 
w Sieradzu, podczas którego Elżbieta 
Bośniaczka uroczyście przyrzekła, że 
przyśle do Krakowa swą młodszą cór-
kę. Intronizacja Jadwigi odbyła się 16 
października 1384 roku na Wawelu. 
W klasztorze w Radomsku miała tak-
że być spisana przedwstępna umowa 

W Opocznie i jego okolicach Węgrzy 
służyli przede wszystkim w czasie I woj-
ny światowej. Po jej wybuchu front przez 
długi czas opierał się na linii rzeki Pili-
ca. Po jej jednej stronie pozycje zajęła 
armia monarchii austro-węgierskiej, po 
drugiej – oddziały rosyjskie. Po przeła-
maniu frontu 2 maja 1915 roku w bitwie 
pod Gorlicami (zob. s. 294) żołnierze 
grupy armijnej Kövessa (której patrono-
wał generał Hermann Kövess) dotarli aż 
do Wisły. Wyswobodzili oni wówczas 
Opoczno spod studwudziestoletniej 
okupacji rosyjskiej, a później zdobyli 
rosyjską fortyfikację w Dęblinie.

Również w czasie II wojny świato-
wej stacjonowały tu węgierskie oddziały. 
Latem 1944 roku żołnierzom 12. dywizji 

rezerwy z Opoczna i Tomaszowa Mazo-
wieckiego wydano rozkaz powrotu na 
Węgry. Wkrótce w Warszawie wybuchło 
powstanie, a wielu honwedów okazało 
swą solidarność z polską ludnością cy-
wilną i wojskową.
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w sprawie zawarcia małżeństwa Jadwigi 
z wielkim księciem litewskim, Jagiełłą.

Pamiątkę tamtych wydarzeń stanowi 
okazały pomnik królowej, który w 2008 
roku stanął na placu 3 Maja. Z kolei na 
murze klasztoru franciszkanów przy 
kościele Podwyższenia Krzyża Świę-
tego (Sanktuarium NMP Bolesnej) we 
wrześniu 1990 roku odsłonięto tablicę 
pamiątkową, traktującą o historycznym 
znaczeniu wspomnianych zjazdów 
szlacheckich. 

W 2000 roku Jadwigę ogłoszono pa-
tronką Radomska, co upamiętniono ta-
blicą z wizerunkiem królowej na fasadzie 
Muzeum Regionalnego w Radomsku. Na 
cześć patronki miasta każdego roku na 
początku czerwca odbywa się Proce-
sja Jadwiżańska, w której radomszcza-
nie niosą ulicami miasta relikwie Świętej 
Królowej. Ponadto Miejski Dom Kultury 
oraz Radomskie Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej organizują co roku 
Wojewódzki Konkurs Poezji Węgierskiej.
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„W hołdzie narodowi węgierskiemu” – głosi napis na dwujęzycznej tablicy 
umieszczonej przed budynkiem dworca kolejowego, którą 25 października 
2013 roku odsłonięto w obecności węgierskiego ministra obrony narodowej 
Csaby Hende i ambasadora Węgier w Warszawie Ivána Gyurcsika.

SKIERNIEWICE

  Ulica Dworcowa 1 

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKIEJ POMOCY UDZIELONEJ W 1920 ROKU 
W CZASIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ

To niewielkie miasto zapisało się w histo-
rii Polski i Węgier 12 sierpnia 1920 roku. 
Wtedy to do Skierniewic przybył węgierski 
transport 22 milionów sztuk amunicji. Z jego 

pomocą oddziały dowodzone przez Józefa 
Piłsudskiego pokonały trzy dni później ar-
mię bolszewicką. Polski sukces pod War-
szawą zapamiętano jako „cud nad Wisłą”.

Transport wojskowy konwojował do 
Skierniewic Adorján Divéky, który przed 
1920 rokiem dysponował majątkiem 
ziemskim w Podwilku, na pograniczu pol-
sko-węgierskim. Po traktacie z Trianon 
czynił znaczne starania dyplomatyczne, 
aby północnej Orawy (węg. Árva), a wraz 
z nią Podwilka i okolicznych wsi, nie przy-
łączono do Czechosłowacji, a przyzna-
no je Polsce (zob. s. 308–309). Zatem 
Divéky przyczynił się do powiększenia 
terytorium Polski na południu, a później, 
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transportując amunicję dla polskiej armii, 
zdecydował pośrednio o przebiegu ko-
rzystnej dla Polski granicy na wschodzie. 

Po tej wojnie Divéky został pierw-
szym dyrektorem Węgierskiego Instytutu 

Kultury w Warszawie oraz pierwszym lek-
torem języka węgierskiego na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Ze wsparciem Pola-
ków odegrał też znaczącą rolę w trakcie 
Powstania Warszawskiego.

Kilkaset metrów od administracyjnej granicy miejscowości Joachimów-Mogiły 
znajduje się niemiecki cmentarz wojenny, na którym spoczywają też węgierscy 
żołnierze.

JOACHIMÓW-MOGIŁY

  Park Bolimowski

ZBIOROWA MOGIŁA NIEMIECKO-WĘGIERSKA Z II WOJNY ŚWIATOWEJ

Krzyż, ustawiony w centrum kręgów 
wyznaczonych przez tablice nagrobne, 
poświęcono pamięci żołnierzy poległych 
w 1915 roku. Później pochowano w tym 
miejscu szczątki 2566 żołnierzy, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej. Ich 
ciała ekshumowano z cmentarza Helden-
friedhof, leżącego w pobliżu warszaw-
skich Powązek (w jego miejscu ciągnie 
się obecna aleja Prymasa Tysiąclecia). Byli 
to żołnierze, którzy zmarli w stołecznych 

szpitalach w wyniku poważnych ran od-
niesionych na froncie wschodnim lub po-
nieśli śmierć w Powstaniu Warszawskim.
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Zamek wzniesiono na przełomie XV i XVI 
wieku. Z uwagi na brak wystarczających 
źródeł, trudno dziś jednoznacznie stwier-
dzić, kto zlecił jego budowę. Właścicielem 
zamku był później ostatni męski członek 
rodu Batorych, urodzony w 1597 roku 
Andrzej Batory. Majątek po nim odzie-
dziczyła córka, Zofia Batorówna (węg. 
Báthory Zsófia), późniejsza żona księcia 
siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego. 
Zamek spłonął w 1731 roku i już nigdy go 
nie odbudowano.

W północno-wschodniej części wo-
jewództwa łódzkiego znajduje się 
miejscowość Besiekiery, a w niej ru-
iny późnogotyckiego zamku. Jego 
właścicielami było kilku, znaczących 
w historii Węgrów.

BESIEKIERY

  Besiekiery 99–150

ZAMEK BESIEKIERY
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WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE

Ten historyczno-geograficzny region położony w południowo-zachodniej Polsce 
w drugim okresie panowania Macieja Korwina należał w części do Królestwa Węgier. 
Dolny Śląsk jest niezwykle bogaty w złoża mineralne. Jego najważniejsze miasto 
i siedziba władz wojewódzkich, Wrocław (historyczna nazwa węgierska: Boroszló), 
nazywa się też Bramą Zachodu.

Ozdobna płaskorzeźba z jednej z sal wrocławskiego Ratusza oraz tarcza 
herbowa z Sali Rycerskiej, zwanej też Wielką, świadczą o latach panowania 
węgierskiego króla Macieja.

WROCŁAW

  Rynek 50

RATUSZ MIEJSKI

Okres panowania Macieja Korwina (węg. 
Hunyadi Mátyás) wiązał się do 1479 roku 
z nieustannym konfliktem politycznym 
między Polską a Węgrami. Młodszy brat 
Władysława III Warneńczyka, Kazimierz IV 
Jagiellończyk, przez blisko pięćdziesiąt lat 
władał Królestwem Polskim i Wielkim Księ-
stwem Litewskim. Do jego największych 
dokonań należało pokonanie państwa za-
konu krzyżackiego. Trwającą trzynaście lat 
wojnę zakończył pokój toruński (1466), na 
mocy którego Krzyżacy byli zmuszeni od-
dać Polsce swe zachodnie ziemie. Dzięki 

temu Królestwo Polskie uzyskało Gdańsk, 
a tym samym dostęp do Bałtyku.

Zarówno Kazimierz IV, jak i Maciej Kor-
win starali się poszerzyć swoje wpływy 
w Królestwie Czech, którego pozyskanie 
mieściło się też w planach Habsburgów. 
Zdobycie Korony Świętego Wacława 
oznaczało podporządkowanie sobie Ślą-
ska, z którego w latach 40. XIV wieku był 
zmuszony zrezygnować Kazimierz Wielki, 
właśnie na rzecz Królestwa Czech.

Konflikt między królem polskim i wę-
gierskim przerodził się w wojnę, kiedy po 
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śmierci „czeskiego króla narodowego”, 
Jerzego z Podiebradów, w marcu 1471 
roku stany czeskie wybrały na jego na-
stępcę syna Kazimierza IV, Władysława II 
Jagiellończyka, choć dwa lata wcześniej 
stany katolickie obiecały koronę Maciejo-
wi Korwinowi. Na dodatek w tym samym 
czasie Kazimierz IV na prośbę magnatów, 
którzy pod przywództwem arcybiskupa 
ostrzyhomskiego Jana (Vitéza) Zerednaia 
(węg. Zerednai Vitéz János) sprzeniewie-
rzyli się Maciejowi, wskazał na króla Wę-
gier swojego drugiego syna, Kazimierza 
Jagiellończyka, który jesienią 1471 roku 
wyruszył z wyprawą wojenną na północne 
Węgry. Sprawną polityką Maciej Korwin 
osłabił reputację polskiego księcia i po 
krótkim czasie zmusił polską armię do wy-
cofania się z terenów swojego Królestwa. 
Później oddziały węgierskie wkroczyły do 
południowej Polski, pustosząc w odwecie 
Pilzno, Krosno i Sanok.

W 1473 roku areną wojny polsko-wę-
gierskiej stał się Śląsk. W jej trakcie do-
szło do rzadko spotykanego przypadku, 
by wojska prowadzące oblężenie prosiły 
drugą stronę o zawieszenie broni. Zajście 

miało miejsce we Wrocławiu, w którego 
murach chronił się król Maciej. Blokada 
grodu trwała dwa miesiące. W tym czasie 
na Śląsku oddziały lekkozbrojnej husarii 
odcięły polską armię od transportów re-
zerwy i zapasów prowiantu, siejąc spusto-
szenie na ogromnym terenie i docierając 
aż do Krakowa. To wówczas Kazimierz 
IV, przejęty losem głodujących żołnierzy, 
zwrócił się do Macieja Korwina z prośbą 
o zawieszenie działań wojennych, co było 
jednoznaczne ze zwycięstwem węgier-
skiego władcy. W myśl traktatu pokojowe-
go z Ołomuńca (1479), Władysław Jagiel-
lończyk otrzymał we władanie Królestwo 
Czech, zaś Maciej Korwin już wcześniej 
zajęte prowincje: Morawy, Śląsk i Łużyce. 
Władca Węgier mógł też posługiwać się 
tytułem czeskiego króla, co dało mu teo-
retyczną szansę, by zostać obranym na 
niemiecko-rzymskiego cesarza.

Trwałą pamiątką po wrocławskim 
panowaniu Macieja jest ozdobna pła-
skorzeźba w jednej z sal Ratusza oraz 
tarcza herbowa Korwinów umieszczona 
na zworniku na sklepieniu jednego ze 
skrzydeł Sali Rycerskiej. 
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Najstarsza część Ratusza powstała 
w końcu XIII wieku po tym, jak 16 grud-
nia 1261 roku książęta śląscy Henryk III 
Biały i Władysław dokonali lokacji miasta 
na prawie magdeburskim. W 1299 roku 
budynek posiadał już wieżę. Wraz z po-
szerzającym się zakresem zadań miejskiej 
rady około 1330 roku przystąpiono do 
rozbudowy Ratusza. To wówczas wznie-
siono jego północno-wschodnie skrzydło. 
Pomiędzy 1343 i 1347 rokiem w budynku 
umieszczono salę rozpraw, a piętro wy-
żej kaplicę ratuszową. Budynek uzyskał 
dzisiejszy kształt za sprawą przebudowy, 

którą w latach 1470–1510 kierowali Hans 
Bertold i Peter Preusse. Dobudowano 
wówczas skrzydło południowe, a cały 
gmach ozdobiono licznymi rzeźbami 
i reliefami. Późniejsze prace renowacyjne 
nie zmieniły już oryginalnego charakteru 
Ratusza.

Ciekawostką jest, że w herbie odległe-
go od Wrocławia o 100 kilometrów Głogo-
wa również znajduje się symbol rodu Hu-
nyadich – czarny kruk na złotej gałęzi, choć 
już bez pierścienia trzymanego w dziobie. 
Kruk pojawił się na miejskiej pieczęci Gło-
gowa po raz pierwszy w 1490 roku.
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Zmarły w wieku 16 lat syn wybitnego 
poety węgierskiego renesansu spo-
czywa w kościele świętej Marii Mag-
daleny w centrum Wrocławia.

  Kościół pw. św. Marii Magdaleny (Katedra kościoła polskokatolickiego), ulica Szewska 9

János Balassi (1585–1601) był jedynym 
synem poety Bálinta Balassiego (zob. s. 
112, 228) i Krisztiny Dobó, córki Istvána 
Dobó, dowódcy obrony Egeru podczas 
oblężenia tureckiego w 1552 roku. Poeta 
na łożu śmierci poprosił Macieja Habs-
burga (późniejszego króla Węgier i Czech 
oraz cesarza rzymsko-niemieckiego), by 
zaopiekował się jego ośmioipółletnim sy-
nem. Pragnął, by János uczęszczał do 
szkoły Towarzystwa Jezusowego. Ostat-
nia wola Balassiego nie została spełnio-
na, gdyż jego siostry oraz brat cioteczny, 
książę siedmiogrodzki Stefan Bocskai 
(węg. Bocskai István), posłali osieroco-
nego krewnego do szkoły kalwińskiej we 
Wrocławiu.

Starszy brat Krisztiny Dobó, Ferenc, 
w 1601 roku cały swój majątek zapisał 
siostrzeńcowi, a ten jeszcze w tym sa-
mym roku zmarł nieoczekiwanie. Jego 
pogrzeb odbył się 18 grudnia 1601 roku 
we wrocławskim kościele świętej Marii 
Magdaleny. To, że ozdobne epitafium Já-
nosa Balassiego umieszczono tuż obok 
ołtarza głównego, nastąpiło z polecenia 
Ferenca Dobó.

W 1945 roku świątynia uległa znisz-
czeniu, ale epitafium Jánosa Balassiego 
przetrwało w całkiem dobrym stanie, je-
dynie napis stał się w kilku miejscach nie-
czytelny. Marmurową tablicę o wymiarach 
3,25 x 1,9 metrów odkryto w 1991 roku. 
Zabytek nosi ślady stylu późnorenesanso-
wego lub manierystycznego. Tekst w języ-
ku łacińskim obejmuje 32 gęsto zapisane 

linijki. Nad epitafium umieszczono herb 
Balassich (głowa żubra z półksiężycem 
i gwiazdą), jednak nie przetrwał on do 
naszych czasów. Epitafium wymaga ca-
łościowej renowacji.

Kościół świętej Marii Magdaleny jest 
świątynią starokatolicką, katedrą unie-
zależnionego od Watykanu kościoła 
polskokatolickiego.

EPITAFIUM JÁNOSA BALASSIEGO
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Za głównym ołtarzem Archikatedry, 
w kaplicy świętego Jana w północ-
no-wschodnim narożniku świątyni 
w 1537 roku złożono szczątki bis-
kupa wrocławskiego Jana V Thur-
zona (węg. Thurzó János). Pomnik 
nagrobny przedstawiający biskupa 
w pozycji leżącej wykonał Andrea 
Sansovino (1467–1529), włoski ar-
chitekt i malarz. Dzieło zamówiło 
rodzeństwo Jana.

  Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela, plac Katedralny 18

GROBOWIEC BISKUPA WROCŁAWSKIEGO JANA V THURZONA

W latach 20. XX wieku nieznany spraw-
ca pokrył pomnik czerwoną farbą, cze-
go ślady widać do dziś. Grobowiec, jak 
i cała świątynia, uległ poważnym znisz-
czeniom w czasie II wojny światowej. Do 
dziś nie przetrwał wsparty na pięciu słu-
pach baldachim w kształcie muszli oraz 
tumba (relikwiarz w kształcie skrzyni). 
Grobowiec, bez pomnika, był dziełem 
Andreasa Waltera.

Do dziś nie ustalono dokładnej daty 
urodzin biskupa. Choć według zacho-
wanych dokumentów Jan urodził się 
w 1466 roku, to z tablicy umieszczonej 
na grobowcu wynika, że dożył pięć-
dziesiątego szóstego roku życia, a więc 

musiał urodzić się dwa lata wcześniej, 
w 1464 roku. Jeśli informacja z nagrobka 
miałaby być prawdą, to wówczas okaza-
łoby się, że Jan V Thurzon przyszedł na 
świat przed tym, jak jego rodzice zawarli 
związek małżeński. Mógł to być powód, 
dla którego jego ojciec zmienił metrykę 
syna. Co wiemy na pewno, biskup zmarł 
w 1520 roku w Nysie.

Patrycjuszowski ród Thurzonów miał 
niemieckie pochodzenie. Wysoką po-
zycję społeczną i majątek zawdzięczał 
górnictwu i hutnictwu. W XV wieku był 
już jedną z najbogatszych familii węgier-
skich. Ojciec Jana V Thurzona, János 
Thurzó, był lewockim przedsiębiorcą, 
który wzbogacił się na wydobyciu sre-
bra i rud ołowiu. W 1465 roku otrzymał 
obywatelstwo Krakowa, a w 1477 roku 
sięgnął po urząd burmistrza miasta. To 
dzięki jego mecenatowi główną ozdobą 
tamtejszego kościoła Mariackiego stał 
się ołtarz Wita Stwosza. Płynnie mówił 
po niemiecku, węgiersku i polsku, na-
wet łacina nie sprawiała mu większych 
kłopotów. Zawierał korzystne układy 
z wpływowymi patrycjuszami krakow-
skimi, między innymi z rodem Fuggerów, 
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z którym wkrótce spowinowacił swoje 
dzieci. Jego najstarszy syn, Jan V Thu-
rzon, od 1498 roku był rektorem krakow-
skiej Akademii, a w 1506 roku został bi-
skupem Wrocławia. Jego młodszy brat 
Stanisław (węg. Thurzó Szaniszló) został 
biskupem Ołomuńca. Bracia wspólnie 
dokonali koronacji Ludwika II Jagielloń-
czyka na króla Czech.

Jan V Thurzon dorastał w kręgach 
otwartych na nowe kierunki humanizmu. 
Utrzymywał kontakt z Marcinem Lutrem, 
Filipem Melanchtonem i Erazmem z Rot-
terdamu. W kwestiach wiary był dość 
tolerancyjny. Zachowywał cierpliwość 
względem poglądów Lutra, czym przy-
czynił się do szerzenia się reformacji na 
Śląsku.

Był miłośnikiem sztuki, wspierał fi-
nansowo jej rozwój, zainicjował budo-
wę wielu obiektów architektonicznych. 
Na przykład zlecił wzniesienie zamku 
w czeskim Javorníku, który później stał 
się rezydencją biskupów wrocławskich. 
To jemu zawdzięcza się pokrycie dachu 
Archikatedry świętego Jana miedzianą 
blachą.

W 1517 roku zamówił wykonanie 
portalu prowadzącego do zakrystii, 
który uważa się za pierwsze dzieło re-
nesansu na Śląsku. Na półkolistym tym-
panonie powyżej gzymsu naddrzwio-
wego umieszczono scenę dekapitacji 

świętego Jana, patrona świątyni. W le-
wej części kompozycji umieszczono też 
klęczącą postać Jana V Thurzona. Tym-
panon dopełniają figury aniołów dzier-
żących pochodnie, herby oraz insygnia 
władzy biskupiej.

Z nazwiskiem Jana V Thurzona wią-
że się też budowa domu kapitulnego 
z archiwum i biblioteką (plac Katedralny 
16). Z Archikatedrą od strony północnej 
sąsiaduje też najstarsza świątynia Wro-
cławia, wzniesiony w latach 20. XIII wie-
ku kościół świętego Idziego. Obok niego 
stoi gotycki budynek kapituły, obecnie 
siedziba Muzeum Archidiecezjalne-
go i archiwum. Na zwornikach sali na 
pierwszym piętrze można znaleźć herby 
rodu Thurzonów.

Również Ostrów Tumski oraz tamtej-
sza Kolegiata Świętego Krzyża i kościół 
świętego Bartłomieja (pl. Kościelny 1) 
są warte uwagi z węgierskiego punktu 
widzenia. Na umieszczonym w świątyni 
grobowcu kanonika Stanisława Sauera 
widnieje portret króla Macieja Korwina.
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Jednym z najpiękniejszych barokowych elementów wystroju Archikatedry świę-
tego Jana Chrzciciela jest kaplica świętej Elżbiety z dynastii Arpadów. Jej budowę 
zlecił pierwszy kardynał wrocławski Friedrich von Hesen-Darmstadt. Szczególną 
ozdobą kaplicy jest figura świętej. Wykonano ją w Italii z marmuru kararyjskiego.

  Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela, plac Katedralny 18

KAPLICA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

Kardynał, będąc pod dużym wrażeniem 
sztuki barokowej, w 1680 roku zlecił 
włoskiemu architektowi i malarzowi Gia-
como Scianziemu budowę mauzoleum, 
w którym po śmierci miały być złożo-
ne jego szczątki. Scianzi jako architekt 
wrocławskiego biskupstwa w latach 
1680–1702 pracował na Śląsku. Według 
planów w mauzoleum miała znaleźć się 
figura świętej Elżbiety Węgierskiej, której 

wykonanie kardynał zlecił uczniom Lo-
renzo Berniniego, Ercole Ferracie i Do-
menico Guiditemu. Friedrich von Hesen-
Darmstadt nie zobaczył ukończonego 
dzieła, gdyż zmarł w 1682 roku.

Figura świętej Elżbiety trafiła do Wro-
cławia – po pewnych perypetiach – do-
piero we wrześniu 1700 roku. W związku 
z przedwczesnym zgonem kardynała 
praca rzeźbiarzy nie została opłacona, 
więc włoscy bankierzy przejęli figurę 
w zastaw. Rzeźba została następnie 
załadowana na statek, który u wybrzeży 
Portugalii zaatakowali piraci. Rozbójnicy 
wybili całą załogę, a dzieło sztuki zra-
bowali. Ich szczęście nie trwało długo, 
bo wkrótce spotkali na morzu angielską 
flotę wojskową. Rzeźbę przejęli Anglicy, 
przekazując ją później do Szczecina, 
skąd Odrą przetransportowano ją do 
Wrocławia.

Friedrich von Hesen-Darmstadt uro-
dził się w 1616 roku w Hamburgu. Po-
chodził z książęcej rodziny protestan-
tów. Jego ojca, landgrafa Ludwika V 
Wiernego, łączyły więzy pokrewieństwa 
z Elżbietą Węgierską, która na ziemiach 
niemieckich była znana jako święta 
Elżbieta z Turyngii. Jej rodzicami byli 
król Węgier Andrzej II (węg. II. András) 
i Gertruda z Meran. W wieku czterech 
lat Elżbieta została zaręczona z synem 
landgrafa Turyngii Hermana I, ale narze-
czony zmarł przed zawarciem związku 
małżeńskiego. W ten sposób przezna-
czono ją kolejnemu synowi możnowładcy, 
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Ludwikowi IV, późniejszemu landgrafowi 
Turyngii i palatynowi saskiemu. Urodziło 
im się troje dzieci. Po śmierci męża, któ-
ry zginął w wyprawie krzyżowej w 1227 
roku, Elżbieta wycofała się z życia dwor-
skiego, niedługo później wstępując do 
zgromadzenia franciszkanów. Za swoją 
najważniejszą misję uważała niesienie 
pomocy chorym i ubogim. Żyła w suro-
wej ascezie. Zmarła w 1231 roku w wie-
ku zaledwie 24 lat. Cztery lata później 
papież Grzegorz IX wyniósł ją na ołtarze. 
Jej brat Béla IV został królem Węgier, 
a bratanice (święta Kinga, święta Mał-
gorzata i błogosławiona Jolenta) cieszą 
się w Polsce ogromną estymą.

Friedrich von Hesen-Darmstadt odbył 
studia w Rzymie, gdzie przeszedł na wiarę 
katolicką. Wstąpił do zakonu kawalerów 
maltańskich, później w randze generała 
walczył w hiszpańskiej armii przeciwko 
protestantom niderlandzkim. W 1676 
roku trafił do Wrocławia jako namiestnik 
Leopolda I Habsburga. Ze względu na 
rodzinne konotacje pragnął ozdobić swój 
grób relikwiami świętej Elżbiety. Mimo usil-
nych starań nie udało mu się zdobyć ko-
ści świętej, a przed śmiercią nie było mu 
dane zobaczyć zamówionej przez siebie 
figury. Co więcej, zamiast w wymarzonym 
barokowym mauzoleum pochowano go 
w Archikatedrze.

Na prawo od głównego ołtarza 
Ba zy liki pod wezwaniem świętej 
Elżbie ty Węgierskiej nad wejściem 
do krypty widnieje późnorenesan-
sowe epitafium Andrzeja Dudycza. 

  Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej, róg ulicy św. Mikołaja i ulicy św. Elżbiety

EPITAFIUM ANDRZEJA DUDYCZA

Andrzej Dudycz (węg. Dudich lub Dudith 
András) przyszedł na świat w Budzie 
w 1533 roku. Od strony ojca pochodził 
z chorwackiej rodziny szlacheckiej, od 
strony matki był potomkiem weneckie-
go rodu patrycjuszy. Jego ojciec poległ 
w wojnie z Turkami, gdy Andrzej był 
jeszcze dzieckiem, przez co trafił na wy-
chowanie do stryja, biskupa Vácu Augu-
sta Sbardellatiego, powiernika cesarza 
Ferdynanda I Habsburga. Uczył się we 
Wrocławiu, Padwie, Wenecji i Paryżu, 
dużo podróżował. Już w trakcie studiów 
wykazał się ogromnym talentem, dos-
konale opanował grekę i łacinę, badał 
i analizował średniowieczne kodeksy.

W 1560 roku Dudycz powrócił na 
Węgry. Jego stosunek do Kościoła 

katolickiego nie zawsze był bez skazy. 
Podczas wcześniejszych podróży mie-
wał epizody zarzucenia wiary, głosił też 
nauki Miguela Servety. Mimo to Ferdy-
nand I mianował go biskupem Kninu 
w Dalmacji. Uczestniczył też w Soborze 
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Trydenckim, gdzie domagał się przepro-
wadzenia reform, w tym komunii pod 
dwiema postaciami. To wówczas zwró-
cił na siebie uwagę sympatyzującego 
z reformacją króla Maksymiliana I (II jako 
cesarza rzymsko-niemieckiego), który 
obwołał go później biskupem Peczu.

W 1565 roku cesarz wysłał go z waż-
ną misją dyplomatyczną do Polski. Du-
dycz miał załagodzić konflikt między 
Zygmuntem II Augustem a jego żoną 
Katarzyną Habsburżanką (siostrą Mak-
symiliana II) i przygotować grunt pod wy-
bór kolejnego władcy Polski, tym razem 

z dynastii Habsburgów. Zadanie Dudy-
cza zakończyło się fiaskiem, a pobyt 
w Polsce przyniósł istotne zmiany w jego 
życiu. Zakochał się w jednej z dworek 
Katarzyny, którą poślubił w 1567 roku, 
zrzekając się uprzednio wszelkich god-
ności kościelnych. Następnie rozpoczął 
działalność jako poseł Maksymiliana II 
w Polsce.

Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 
roku czynił starania, by pusty tron ob-
jął Maksymilian II. Plan się nie powiódł, 
gdyż po ucieczce Henryka Walezego 
do Francji polska szlachta wybrała na 
króla księcia siedmiogrodzkiego Stefana 
Batorego. W 1575 roku, kilka miesięcy 
przed śmiercią Maksymiliana II, Dudycz 
opuścił Polskę. Cesarz Rudolf II Habs-
burg (jako król Węgier Rudolf I) wysłał go 
wpierw na Morawy, a w 1579 roku zlecił 
mu misję dyplomatyczną we Wrocławiu. 
Dudycz poświęcił się nowemu zadaniu, 
gdyż pragnął powrócić do swoich dóbr 
ziemskich. Po śmierci żony zawarł ko-
lejny związek małżeński z pewną polską 
wdową, dzięki czemu jego majątek się 
poszerzył.

Trudno jednoznacznie określić po-
glądy Dudycza. Karierę rozpoczął jako 
wyznawca katolicyzmu, od którego 
odwrócił się pod wpływem nauk hisz-
pańskiego arianina Miguela Servety. Po 
powrocie do ojczyzny pełnił wysokie 
godności Kościoła katolickiego. Dru-
gie zerwanie z katolicyzmem nastąpiło 

WROCŁAWSKA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIĘTEGO JANA KAPISTRANA

Jan Kapistran (1386–1456) był włoskim kaznodzieją, franciszkańskim teologiem 
i inkwizytorem, jednym z bohaterów bitwy pod Belgradem (1456), świętym pa-
tronem Węgier i duchownych polowych.

Pod koniec swego życia Kapistran przybył w 1453 roku do Wrocławia, 
gdzie prowadzono inkwizycję przeciwko husytom. Niewiele wcześniej został 
wygnany z Pragi. We Wrocławiu jego posługa była jednak łatwiejsza, nie było 
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tu zbyt wielu „heretyków”, stąd jego kazania znajdo-
wały słuchaczy przede wszystkim wśród patrycjuszy 
i miejskich oligarchów. Wygłaszał je trzy razy dziennie 
z okna jednej z kamienic placu Solnego (pod nume-
rem 11) lub w bazylice świętej Elżbiety. Pod wpływem 
jednej z jego porywających przemów mieszkańcy 
miasta spalili na stosie swoje zbytki, służące rozryw-
ce i hazardowi, a więc: lustra, maski, kości, karty do 
gry i szachy.

Dokądkolwiek Jan Kapistran się nie udał, wszędzie 
zakładał kościoły i zgromadzenia zakonne. Nie inaczej 
było we Wrocławiu. Z jego inicjatywy w 1455 roku 

wzniesiono kościół świętego Bernardyna wraz z klasztorem (ul. Bernardyńska 5). 
Główny ołtarz świątyni przedstawia świętego Jana Kapistrana na tle belgradzkiej 
twierdzy. Z kolei sąsiednia uliczka nosi nazwisko świętego (ul. św. Jana Kapi-
strana). Następcy bernardynów opuścili kościół i zespół klasztorny w 1522 roku. 

Cztery później przejęli go ewangelicy. W czasie II woj-
ny światowej zabudowania uległy poważnym uszko-
dzeniom. Po ich odbudowie i desakralizacji znalazło 
w nich siedzibę Muzeum Architektury.

Inną pamiątkę po Kapistranie skrywa kościół 
świętego Antoniego z Padwy (ul. św. Antoniego 
30). W świątyni paulinów w 2010 roku odkryto ob-
raz Michaela Willmanna, przedstawiający Kapistrana 
wygłaszającego kazanie we Wrocławiu. W tle widać 
płonące pochodnie na placu Solnym. Płótno jest 
niezwykle cenne, gdyż Willmann był najsłynniejszym 
śląskim malarzem, uczniem Rembrandta i Rubensa. 
W kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu znaj-

duje się jego 37 dzieł. Obraz z wizerunkiem Jana Kapistrana poddano renowacji 
i od 2011 roku zdobi prawy boczny ołtarz kościoła.

Wrocławska działalność Jana Kapistrana ma też swoje cienie. Teolog nie tyl-
ko przepowiadał nadejście sądu ostatecznego, ale z jego nazwiskiem wiążą się 
też antyżydowskie pogromy w mieście. Najpierw zabronił wrocławskim Żydom 
wychodzenia na ulice w trakcie kościelnych procesji. Niektórzy z nich nie zasto-
sowali się do dyktatu – najpierw podglądali chrześcijański obrzęd, a następnie 
ukradli hostię, chcąc przekonać się o jej świętości. Kiedy występek wyszedł na 
jaw, Kapistran poddał winowajców publicznym torturom, a następnie polecił ich 
poćwiartować i spalić na stosie. Według jednych źródeł wyrok wykonano na 
czternastu Żydach, według innych – kosztował życie 40 osób. Antyżydowskie 
nastroje ogarnęły wkrótce inne okoliczne miejscowości.



184184

|  Województwo Dolnośląskie

184

po nawiązaniu kontaktów z polskimi 
i siedmiogrodzkimi antytrynitariuszami, 
kwestionującymi istnienie Trójcy Świę-
tej. Później również ich poglądy uznał 
za zbyt radykalne i przez pewien czas 
należał do sceptyków. Jako wybitny 
humanista był polihistorem i odważ-
nym myślicielem religijnym. Zajmował 
się teologią, przede wszystkim dogma-
tem Trójcy Świętej i chrystologią. Pro-
wadził korespondencję z największymi 
uczonymi swoich czasów, pozostawił po 
sobie ponad 1400 epistoł. Wydano je po 
węgiersku w ośmiu tomach. W połowie 
lat 60. XVI wieku cieszył się ogromną 
popularnością w sympatyzujących z re-
formacją polskich kręgach świeckich 
i kościelnych. Katolicy dostrzegali w nim 
kolejnego Marcina Lutra, choć swego 
czasu mocno poróżnił się z ewangelika-
mi. Mimo to został pochowany właśnie 
w świątyni ewangelickiej.

Bazylika świętej Elżbiety Węgierskiej 
to obok Archikatedry świętego Jana 
Chrzciciela druga najstarsza i najwięk-
sza w mieście bazylika. W jej miejscu 
na początku XIII wieku stała świątynia 
romańska, wspomniana po raz pierwszy 
w źródłach z 1252 roku. Obecny, trój-
nawowy gmach gotycki ufundował na 
początku XIV wieku Bolesław III Hojny, 
książę na Legnicy, Brzegu i Wrocławiu. 
Pierwotnie 130-metrowa wieża była 
najwyższą budowlą Śląska tamtego 
okresu. W 1525 roku kościół odkupili 
ewangelicy, którzy musieli ją kilkukrot-
nie odbudowywać: najpierw po wojnach 
napoleońskich w XIX wieku, później po 
pożarze, który dotknął kościół w 1971 
roku. W latach 90. świątynia wróciła 
w ręce katolików. 31 maja 1997 roku Jan 
Paweł II dokonał ponownej konsekracji 
kościoła, a sześć lat później nadał mu 
status bazyliki mniejszej.

Stojąc przed bramą Uniwersyte-
tu, na jej sklepieniu widzimy herb 
węgierski trzymany przez dwugło-
wego orła Habsburskiego.

  Plac Uniwersytecki 1

FUNDATOR UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO – LEOPOLD I HABSBURG, 
CESARZ AUSTRII I KRÓL WĘGIER

Uniwersytet Wrocławski został zało-
żony w 1702 roku pod nazwą Akade-
mia Leopoldina (Akademia Leopol-
dyńska). W jego głównym gmachu 
mieści się jedna z pereł architektury 
epoki Habsburgów, Aula Leopoldina. 
W sąsiedztwie budynku znajduje się 
wzniesiony w latach 1689–1698 ko-
ściół uniwersytecki i parafia Najświęt-
szego Imienia Jezus. Nad głównym 
ołtarzem widnieje podobizna Leopol-
da I z węgierskim herbem.
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Dwa miejsca we Wrocławiu strzegą 
pamięci o rewolucji węgierskiej 1956 
roku: pomnik na bulwarze Słonecz-
nym oraz tablica pamiątkowa na pla-
cu Grunwaldzkim.

  Bulwar Słoneczny     Ulica Piastowska 1 (od strony placu Grunwaldzkiego)

PAMIĘĆ O REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Pomnik rewolucji węgierskiej 1956 roku 
został postawiony przez mieszkańców 
Wrocławia na bulwarze Słonecznym 
w listopadzie 2006 roku. Tekst w trzech 
językach – polskim, węgierskim i angiel-
skim – dedykuje monument bohaterom 
Budapeszteńskiego Października. Au-
torką pomnika jest rzeźbiarka i meda-
lierka Monika Molenda.

Naprzeciwko pomnika zaczynała się 
ulica Stalina, którą jesienią 1956 roku 
nazywano przez krótki czas aleją Wę-
gierskich Bohaterów. Po upadku rewo-
lucji władze komunistyczne przemiano-
wały ją na ulicę Jedności Narodowej.

Tablicę na ścianie domu studenckie-
go Politechniki Wrocławskiej przy placu 
Grunwaldzkim postawiono na pamiątkę 
wrocławian, którzy „solidarnie wspierali 
braci Węgrów podczas rewolucji wę-
gierskiej 1956 roku”. Mieszkańcy mia-
sta oddali ponad 200 litrów krwi i ze-
brali dary o wartości przewyższającej  

2 miliony złotych. Tablica została odsło-
nięta w 2011 roku w obecności władz 
samorządowych i dyrektora Węgier-
skiego Instytutu Kultury w Warszawie, 
Jánosa Tischlera. Zaprojektował ją Chri-
stos Mandzios z wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych.
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Urodzony we Wschodniej Galicji poeta, tłumacz i malarz Marian Jachimowicz 
był świadkiem skomplikowanych losów Europy Środkowej, które artystę zwią-
zały z Polską i Węgrami.

WAŁBRZYCH

  Ulica Bardowskiego 20     Cmentarz komunalny, ulica Stefana Żeromskiego 67
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu, Rynek 9

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARIANA JACHIMOWICZA

27 października 1956 roku we wro-
cławskich zakładach produkujących wa-
gony kolejowe nastąpiła przymusowa 
przerwa w pracy. Pracownicy zwołali 
zebranie, na którym skandowali anty-
sowieckie hasła i wyrazy poparcia dla 
węgierskiego narodu, a także rozwiesili 
transparent z napisem: „Ręce precz od 
Węgier!”. 

Później zawiesili polską i węgierską 
flagę, po czym odśpiewali hymn Polski. 
Niedługo później na wieży Ratusza po-
wieszono symbol węgierskiego zrywu 
narodowego. W miejscu, gdzie dziś jest 
tablica pamiątkowa, wrocławscy stu-
denci rozwiesili w 1956 roku transparent 
z napisem: „Precz z interwencją wojsko-
wą na Węgrzech!”.

Jedną z dekoracji ascetycznie urządzonego 
kościoła parafialnego na osiedlu Tarnogaj 
(dzielnica Krzyki) jest obraz patrona świątyni – 
świętego Stefana, pierwszego koronowanego 
władcy Węgier. To dzieło węgierskiego malarza.

  Ulica Kamieniecka 72

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEGO STEFANA

20 września 2000 roku arcybiskup wrocławski 
Henryk Gulbinowicz podpisał dekret o erygowa-
niu Parafii świętego Stefana. Wybór patrona dla 
nowej świątyni, której budowa trwała do 1980 
roku, nastąpił już wcześniej za sprawą prałata 
Stefana Wójcika. Do momentu oddania budynku 
do użytku wiernych nabożeństwa odprawiano 
w baraku. Pierwszym proboszczem parafii zo-
stał ksiądz Piotr Nitecki, który inicjował liczne 
kontakty z węgierskimi katolikami.
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Marian Jachimowicz przyszedł na świat 
w 1906 roku w Schodnicy w powiecie 
drohobyckim, należącym wówczas do 
Monarchii Austro-Węgierskiej. Gdy miał 
dwa lata, umarł jego ojciec, a on wraz 
z matką i starszym rodzeństwem prze-
niósł się do pobliskiego Borysławia. Po 
śmierci matki w 1917 roku, a więc jeszcze 
w trakcie wojennej zawieruchy, wyjechał 
do Budapesztu z bratem Rudolfem, któ-
ry był ożeniony z Węgierką. Jachimowicz 
spędził nad Dunajem pięć lat, ucząc się 
zawodu preparatora zoologicznego. To 
na ten okres przypadają jego pierwsze 
próby literackie. W Budapeszcie był po-
nadto świadkiem rozpadu Austro-Węgier 
w 1918 roku, rewolucji komunistycznej Béli 
Kuna w roku 1919, wreszcie ustanowie-
nia nowych granic Królestwa Węgier po 

traktacie z Trianon w 1920 roku. Pobyt na 
Węgrzech sprawił podobno, że młody pla-
styk językiem węgierskim władał wówczas 
znacznie lepiej niż polszczyzną.

Jachimowicz powrócił w rodzinne 
strony w 1922 roku. Trudna sytuacja gos-
podarcza sprawiła, że często zmieniał 
miejsce zamieszkania. Żył we Lwowie, 
w Borysławiu i w Łomży. Zaczął też pisać, 
a na rozwój jego talentu wpłynęła przyjaźń 
z Brunonem Schultzem. Względną stabili-
zację życiową przerwała II wojna światowa, 
która dla regionu borysławsko-drohobyc-
kiego wiązała się z dwukrotną okupacją 
sowiecką, okupacją nazistowską i terro-
rem banderowskiego ukraińskiego na-
cjonalizmu. Po wojnie Jachimowicz wraz 
z innymi Polakami z przyłączonych do 
Związku Radzieckiego terenów przeniósł 
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się na Ziemie Odzyskane – zamieszkał 
w Wałbrzychu, w którym pozostał do 
śmierci w 1999 roku.

Debiut poetycki Mariana Jachimowi-
cza nastąpił w 1946 roku na łamach pisma 

„Odrodzenie”, w którym jeszcze w tym sa-
mym roku opublikował pierwszy przekład 
z języka węgierskiego. Debiutem książko-
wym poety był tomik Ścieżką konieczną 
z 1957 roku. Z chwilą ogłoszenia stanu 
wojennego Jachimowicz zamilkł, dopiero 
w 1991 roku wydał pamiętnik Mój Paryż 
nad Dunajem, czyli rozmowy z milczeniem. 
Cała spuścizna literacka Jachimowicza 
liczy dziś 17 książek autorskich oraz 

przekłady z łaciny i języka węgierskie-
go. Tłumaczył poezję Sándora Petőfie-
go, Endre Adyego, Attili Józsefa, Lajosa 
Kassáka, Jánosa Pilinszkyego.

W 2016 roku na ścianie domu, w któ-
rym Jachimowicz mieszkał w Wałbrzychu 
(ul. Bardowskiego 20), odsłonięto tablicę 
pamiątkową poety. Jego grób znajduje 
się na pobliskim cmentarzu na Starym 
Zdroju (ul. Żeromskiego 67). W „Bibliote-
ce pod Atlantami” (Rynek 9) utworzono 
Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimo-
wicza, który po wojnie był pierwszym 
kierownikiem tej instytucji.

22 października 2017 roku, w przeddzień 61. rocznicy wybuchu rewolucji wę-
gierskiej 1956 roku, na fasadzie kamienicy przy legnickim Rynku odsłonięto 
tablicę pamiątkową, w piękny sposób wyrażającą wdzięczność mieszkańcom 
miasta za okazaną Węgrom pomoc. W uroczystości wzięła udział ambasador 
Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács.

LEGNICA

  Rynek 34

TABLICA PAMIĄTKOWA POMOCY UDZIELONEJ WĘGROM W 1956 ROKU

Obramowanie dwujęzycznego tekstu 
stanowi zarys gmachu węgierskiego 
Parlamentu wsparty na kolumnach 
utworzonych z uściśniętych dłoni – sym-
bolicznego gestu solidarności Polaków 
z Węgrami jesienią 1956 roku. W tamtym 
burzliwym okresie, kiedy nad Dunajem 
toczono walki o wolność, w Legnicy – jak 
w wielu innych polskich miastach – zor-
ganizowano spontaniczną zbiórkę krwi 
dla Węgierskiego Czerwonego Krzyża. 
Akcja była prowadzona przez francisz-
kanów w szpitalu przy ulicy Murarskiej, 
a koordynował ją doktor Paweł Juros. 
Szacuje się, że krew oddało wówczas 
kilka tysięcy legniczan.
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WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE

Zarówno pod względem zajmowanej powierzchni, jak i liczby mieszkańców woje-
wództwo opolskie jest najmniejszym z szesnastu głównych okręgów administracyj-
nych Polski. Historycznie jego terytorium należy do Górnego Śląska, ale często na-
zywane jest Śląskiem Opolskim. Przed 1939 rokiem region należał do Niemiec, ale 
z etnicznego punktu widzenia był w dużej mierze polski. Siedzibą władz wojewódz-
twa jest Opole, miasto partnerskie Székesfehérváru.

Pomnik w kształcie kopijnika przypomina o tym, że po zdławieniu powstania 
węgierskiego 1956 roku mieszkańcy Opola tłumnie oddawali krew oraz zbie-
rali dla Węgrów pieniądze, żywność i odzież.

OPOLE

  Przy skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury i ulicy Leona Powolnego, na brzegu Młynówki

KOPIJNIK PAMIĘCI BOHATERÓW REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Podobnie jak mieszkańcy innych miast, 
również opolanie sympatyzowali z wę-
gierskimi rewolucjonistami 1956 roku. 
Lokalna prasa na bieżąco informowała 
o aktualnej sytuacji na Węgrzech. Kie-
dy powstanie zostało zdławione przez 
sowieckie czołgi, mieszkańcy tłumnie 
udali się do stacji krwiodawstwa przy 
ulicy Augustyna Kośnego, by okazać 
swą solidarność z braćmi Węgrami. 
Ponadto licznie odpowiedziano na apel 
dziennikarzy prasowych, by do siedziby 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej przynosić odzież, obuwie, żywność, 
a nawet cement. Stamtąd dary były 
transportowane na Węgry. Na placu 
Wolności odbywała się zbiórka datków 

– pieniądze były wrzucane do puszek 
przepasanych czerwono-biało-zielonymi 
wstążkami. Z kolei w Kasynie Oficerskim 
(Domu Pułkowym) zorganizowano bal 
charytatywny.

Aktywnej pomocy mieszkańców 
Opola dowodzi też postawa trzynastu 
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lekarzy, ośmiu felczerów i trzynastu pie-
lęgniarek, którzy zgłosili się do służby 
w Budapeszcie. Ponadto blisko 200 
rodzin wyraziło chęć zaopiekowania 
się węgierskimi dziećmi, a cztery mał-
żeństwa zdeklarowały, że chętnie za-
adoptują węgierskie sieroty. Sytuacja 
polityczna po zbrojnej interwencji armii 
sowieckiej uniemożliwiła realizację tych 
planów, co nie zmienia faktu, że przy-
kładna ofiarność Opolan zajęła miejsce 
wśród najlepszych przykładów przyjaźni 
polsko-węgierskiej.

Pomnik odsłonięto w 60. rocznicę 
wybuchu rewolucji w obecności przed-
stawicieli partnerskiego miasta Opola, 
Székesfehérváru. Jego autorem jest 
rzeźbiarz János Horváth. Wśród moty-
wów umieszczonych na kopijniku jest 
emblemat Székesfehérváru, jabłko kró-
lewskie oraz tulipan – symbol bohater-
stwa i walki (o kopijnikach zob. s. 97).

GÁBOR BETHLEN, KSIĄŻĘ OPOLSKI I RACIBORSKI

Po śmierci księcia Jana II Dobrego (ok. 
1460–1532) księstwo Opola i Raciborza 
przeszło na własność Hohenzollernów, 
a później Habsburgów. Na mocy trakta-
tu pokojowego z Nikolsburga ze stycz-
nia 1622 roku, który kończył powstanie 
antyhabsburskie na Górnych Węgrzech 
podczas wojny trzydziestoletniej, księ-
stwo otrzymał Gábor Bethlen (1580–1629), 
w latach 1613–1629 książę Siedmiogrodu. 
Zapis gwarantował także odziedziczenie 
księstwa przez bratanka Bethlena. Jako że 

po pewnym czasie konflikt między Bethlenami a Habsburgami ponownie 
się zaostrzył, książę siedmiogrodzki nie mógł zatrzymać księstwa na stałe.
Tym, co Gábora Bethlena związało ściśle z Opolem (historyczna nazwa  
węgierska: Opoly), były wprowadzone przez niego pieniądze. W 1622 roku
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polecił wybicie podwójnych groszy i potrójnych krajcarów, a rok później 
do obiegu wprowadził potrójne grosze i ogromną ilość srebrnych monet 
o nominale dwudziestu czterech groszy. Na awersie tych ostatnich wi-
doczna była zwrócona w prawą stronę twarz Bethlena. Książę był w zbroi, 
bez nakrycia głowy, z przerzuconym przez ramię dolmanem. Podobiznę 
uzupełniał biegnący dookoła napis z tytułem księcia: Gabriel – D-G-Sac-

-Ro-im-Ettran-Pri-PA, kontynuowany na rewersie: Reg-HV-DN-SI-CO-Ac-
-OP-Ra-Dux-SI-1623. Zwieńczony koroną herb Gábora Bethlena stanowiła 
tarcza herbowa podzielona na pola: godło Siedmiogrodu (po prawej stro-
nie), Opola (w lewej dolnej części), Raciborza (w lewej górnej części) oraz 
centralnie umieszczony herb Bethlenów.

Na fasadzie Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Nysie 
można podziwiać figurę jego patronki, świętej Elżbiety (zob. s. 46–47, 180–181).

NYSA

  Ulica Jana III Sobieskiego 7

DOM MACIERZYSTY ZGROMADZENIA SIÓSTR ELŻBIETANEK  
I FIGURA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

To żeńskie zgromadzenie zakonne po-
wstało w 1842 roku z inicjatywy czterech 
młodych mieszkanek Nysy, członkiń III 
Zakonu świętego Franciszka: Marii i Ma-
tyldy Merkert, Franciszki Werner i Klary 
Wolff. Było to pierwsze rodzime zgroma-
dzenie zakonne Ziemi Śląskiej, powsta-
łe po sekularyzacji w 1810 roku. Jego 
patronką w 1850 roku została święta 
Elżbieta Węgierska, córka króla Węgier 
Andrzeja II i Gertrudy z Meran. Służący 
jako miejsce modlitwy i pracy zakonnej 
Dom Macierzysty Zgromadzenia został 
wzniesiony w latach 1863–1865. To oka-
zały klasycystyczny budynek, którego 
fasadę od strony Rynku Solnego zdobi 
umieszczona na wysokości drugiej kon-
dygnacji figura świętej Elżbiety.
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WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Terytorium województwa obejmuje wschodnią część Górnego Śląska i zachodni 
skrawek Małopolski. To najgęściej zaludniony region Polski, cechuje go najwyższy 
współczynnik urbanizacji. Gospodarka Górnego Śląska opiera się przede wszystkim 
na wydobyciu węgla. Katowice, stolica województwa, były w epoce socjalistycznej 
centrum przemysłowym kraju. Dziś to drugie „najbardziej zielone” miasto Polski.

W lesie Murckowskim w południowej części Katowic około 200 metrów od au-
tostrady znajdziemy największą na Śląsku zbiorową mogiłę węgierskich żołnierzy.

KATOWICE

  Ulica Węgierska, w lesie Murckowskim

ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

W końcu II wojny światowej wycofujące 
się ze wschodniego frontu jednostki nie-
mieckie i węgierskie na początku 1945 
roku dotarły do Katowic. Honwedzi słu-
żący w miejscowości Murcki (obecnie 
część Katowic) należeli do 58. dywizjonu 
Heimatflaka, podporządkowanego 107. 
pułkowi artylerii przeciwlotniczej, w któ-
rym służyli także Niemcy i Tatarzy krym-
scy. Do ich zadań należała obrona gór-
nośląskich zakładów przemysłowych. 
Dysponowali 20 działami o kalibrze 125 

mm, dwoma czterolufowymi działami 
maszynowymi, dwoma ogromnymi re-
flektorami i radarem.

Węgierscy żołnierze prędko zaprzy-
jaźnili się z okolicznymi mieszkańcami, 
którzy dobrze rozumieli ich położenie. 
Wiedzieli, co znaczy służyć w obcej ar-
mii i walczyć z przymusu. Zdarzało się, 
że przyjmowali ich w gości. 27 stycznia 
1945 roku do okręgu, w którym stacjo-
nowali, zbliżyły się wojska Armii Czer-
wonej. Niemcy i Tatarzy uciekli, tylko 29 
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Węgrów pozostało na miejscu. Poddali 
się bez walki. Sowieci zabrali im cenne 
przedmioty, a następnie zamknęli ich 
w baraku.

Nazajutrz, po przesunięciu frontu, 
Rosjanie kazali węgierskim jeńcom ro-
zebrać się do naga, po czym zaprowa-
dzili ich na pobliskie pole i rozstrzelali. 
Ze wspomnień świadków wynika, że 
rankiem 28 stycznia trzymał trzydzie-
stostopniowy mróz. Od tamtego dnia 
zamarznięte ciała leżały na ziemi przez 
dwa miesiące. Mieszkańcy mogli je po-
chować dopiero, gdy nastąpiła odwilż. 
Wiernie pielęgnowali pamięć o zabitych. 

Na zbiorowej mogile ustawili krzyż, pod 
którym w dniu Wszystkich Świętych za-
palali znicze.

W 2012 roku Instytut Pamięci Naro-
dowej zdołał zidentyfikować 15 spośród 
29 szczątków. Ich nazwiska umieszczo-
no na postawionej 4 kwietnia 2013 dwu-
języcznej tablicy pamiątkowej wykona-
nej z marmuru. Wśród ofiar był Lajos 
Grendel, wuj i imiennik węgierskiego 
pisarza, autora między innymi Dzwonów 
Einsteina (wyd. pol. 2016, tłum. Miłosz 
Waligórski). Żołnierza zamordowano 
dokładnie w dniu jego trzydziestych 
drugich urodzin.
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21 marca 2015 roku z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej prezydenci Pol-
ski i Węgier, Bronisław Komorowski i János Áder, dokonali odsłonięcia monu-
mentu poświęconego Józsefowi Antallowi seniorowi i Henrykowi Sławikowi, Sp-
rawiedliwym Wśród Narodów Świata. Podczas uroczystości oddano też hołd 
węgierskim żołnierzom pochowanym w lesie Murckowskim (zob. s. 194–195).

  Plac Henryka Sławika i Józsefa Antalla 1

MONUMENT PAMIĘCI JÓZSEFA ANTALLA SENIORA I HENRYKA SŁAWIKA

Henryk Sławik i József Antall senior mię-
dzy 1939 i 1944 rokiem pomagali ofiarnie 
polskim uchodźcom, którzy znaleźli się 
na Węgrzech. Ich bohaterska postawa 
oraz pomoc niesiona poszkodowanym 
w wojnie stała się trwałym symbolem 
przyjaźni polsko-węgierskiej (zob. wię-
cej s. 32–33, 54–56).

Monument tworzą dwie betonowe 
ściany ustawione naprzeciw siebie. W ich 
wewnętrznych częściach umieszczono 
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portrety Sławika i Antalla oraz napis: „Bo-
haterowie trzech narodów – polskiego, 
węgierskiego i żydowskiego, w latach 
II wojny światowej na terenie Królestwa 
Węgier ocalili wielu uchodźców z Polski 
– Polaków i Żydów”.

Henryk Sławik pochodził z Jastrzę-
bia-Zdroju (zob. s. 202), ale mieszkał 
w Katowicach. Na tablicy jego domu 
na rogu Rynku i ulicy Świętego Jana 
w sierpniu 2010 roku umieszczono ta-
blicę pamiątkową. We wrześniu 1939 
roku Sławik przybył na Węgry z grupą 
uchodźców. Niedługo później poznał 

Józsefa Antalla seniora, stając się jego 
najbardziej zaufanym współpracowni-
kiem. Po zamknięciu poselstwa polskie-
go w styczniu 1941 roku kierowany przez 
Sławika Komitet Obywatelski do spraw 
Opieki nad Uchodźcami Polskimi stał się 
w Budapeszcie oficjalnym przedstawi-
cielstwem polskiego rządu na emigracji. 
Wspólnie z Józsefem Antallem seniorem, 
podówczas kierownikiem Departamen-
tu IX w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych Węgier, Sławik stworzył warunki, 
dzięki którym około 5 tysięcy polskich 
Żydów mogło przetrwać wojnę.

25 lutego 2010 roku w ramach obchodów Dnia Węgierskiego w katowickiej 
Akademii Muzycznej prezydenci Polski i Węgier, Lech Kaczyński i László 
Sólyom, odsłonili uroczyście tablicę pamiątkową poświęconą Henrykowi 
Sławikowi i Józsefowi Antallowi seniorowi. Wydarzeniu towarzyszył koncert 
muzyki poważnej.

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ulica Zacisze 3

TABLICA PAMIĄTKOWA HENRYKA SŁAWIKA I JÓZSEFA ANTALLA SENIORA

Polskojęzyczna tablica, ufundowana w 2012 
roku przez Senat Akademii Muzycznej i mia-
sto Katowice, upamiętnia pośmiertne nada-
nie Henrykowi Sławikowi Orderu Orła Białe-
go, a Józsefowi Antallowi – Krzyża Wielkiego 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto najwyższe odznaczenia państwo-
we za pomoc uchodźcom polskim w latach 
1939–1944 otrzymali: kardynał László Lékai, 
kardynał Jusztinián Serédi, arcybiskup Angelo 
Rotta, ksiądz Béla Varga, biskup Árpád István 
Hanauer oraz pułkownik Lajos Kudar.
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21 marca 2017 roku wdowa po Feliksie Netzu otwarła w Katowicach-Piotrkowi-
cach salon literacki, będący ostatnią wolą zmarłego w 2015 roku poety i tłumacza.

  Ulica Barcelońska 14

SALON POLSKO-WĘGIERSKI IMIENIA FELIKSA NETZA

Beata Netz urządziła w swoim mieszka-
niu salon literacki, który ma w zamyśle 
stać się przestrzenią polsko-węgier-
skich spotkań kulturalnych, a częściowo 
także domem pracy twórczej. W jego 
powstanie włączył się też Urząd Mia-
sta. Na uroczystości otwarcia pojawił się 
między innymi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. Węgry reprezentowali tłumacze 
i poeci, Konrad Sutarski i Gábor Zsille.

Feliks Netz urodził się w grudniu 
1939 roku. Był jednym z najwybitniej-
szych poetów, pisarzy, tłumaczy oraz 
krytyków filmowych i literackich swojego 
pokolenia. W połowie lat 50. zamieszkał 
w Katowicach. Idea utworzenia Salonu 
zrodziła się w marcu 2015 roku, kiedy 
w Katowicach odsłonięto pomnik Hen-
ryka Sławika i Józsefa Antalla seniora 
(zob. s. 196). Netz był już wówczas cięż-
ko chory, zmarł niecały miesiąc później. 
Tamtego dnia prezydent Węgier János 
Áder docenił w długiej przemowie za-
sługi Netza na polu literatury i przekładu 
artystycznego. Poeta i tłumacz przyjął 
te słowa jako szczególne wyróżnie-
nie, gdyż nigdy nie dostąpił zaszczytu 

otrzymania jakiejkolwiek węgierskiej na-
grody czy odznaczenia.

Feliks Netz posługiwał się biegle sied-
mioma językami, tłumaczył z kilku z nich, 
w tym z węgierskiego. Zainteresowanie 
językiem bratanków zawdzięczał – prócz 
poezji – dziełom Sándora Máraiego, któ-
rego dziesięć książek przełożył na polski. 
Gdy wprowadzono stan wojenny, Netz 
utracił pracę i przez trzy lata uczył wę-
gierskiego w jednej z katowickich szkół 
średnich. Do jego uczniów należał Maciej 
Szymanowski, późniejszy dyrektor Insty-
tutu Polskiego w Budapeszcie.

Niezwykłą popularność Sándora 
Máraiego w Polsce – prócz Teresie 
Worowskiej i Irenie Makarewicz – za-
wdzięcza się właśnie Netzowi, który 
w 2000 roku przełożył jego głośną po-
wieść Żar. Później wykonał tłumaczenie 
między innymi Księgi ziół, Krwi świętego 
Januarego, Dziedzictwa Estery i Siostry. 
Netz wydał też kilka autorskich tomików 
poezji, a dwie jego powieści, Urodzony 
w Święto Zmarłych i Dysharmonia ca-
elestis, ukazały się po węgiersku w prze-
kładzie Erzsébet Szenyán.

  Plac Rostka, naprzeciwko Pałacu Młodzieży

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC  
ZA SOLIDARNOŚĆ Z WĘGRAMI W 1956 ROKU 

30 marca 2017 roku Zsuzsanna Orsolya Kovács, ambasador Węgier w Polsce, 
oraz prezydent miasta Marcin Krupa odsłonili dzieło rzeźbiarza Jacka Kwiecińskie-
go – dwie złączone ze sobą tablice pamiątkowe w językach polskim i węgierskim. 
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„Mieszkańcom Katowic w podziękowaniu za 
solidarność z narodem węgierskim, walczą-
cym o wolność i niepodległość jesienią 1956 
roku podczas powstania na Węgrzech” – gło-
si napis na tablicy. Powstanie monumentu 
zainicjował między innymi węgierski Komitet 
Pamięci 1956 roku (1956-os Emlékbizottság).

Po zdławieniu październikowego zrywu 
narodowego wśród Polaków zrodziła się po-
trzeba jeszcze większej solidarności z Wę-
grami. Wówczas potrzebna była już nie tylko 
krew, ale także pomoc materialna i datki pie-
niężne. W ich zbiórce Katowice i wojewódz-
two Śląskie odegrało istotną rolę.

Pod arkadami kamienicy na rogu ulic 
Zwycięstwa i Jana Matejki znajduje 
się tablica upamiętniająca jedność 
mieszkańców Gliwic z Węgrami po 
stłumieniu powstania 1956 roku.

GLIWICE

  Rynek 20

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Na wieść o likwidacji węgierskich rad 
robotniczych i masakry demonstrują-
cych w Salgótarján, 11 grudnia 1956 
roku gliwiczanie zorganizowali niemą 
demonstrację poparcia przyjaciół Wę-
grów. Około pięciotysięczny tłum, niosą-
cy flagi polskie, węgierskie i te w kolorze 
czarnym, przeszedł do centrum miasta. 
„Dość przelewania krwi na Węgrzech!” 
– głosił jeden z transparentów.

Tablica pamiątkowa powstała z ini-
cjatywy Jánosa Tischlera. Ufundowali ją 
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, 
miasto Gliwice oraz Rada Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa.
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Na placu Salgotarjan przed Zamkiem Piastow-
skim w Gliwicach 30 września 2014 roku od-
słonięto uroczyście pomnik siedmiogrodzkiego 
księcia i króla Polski Stefana Batorego (zob. s. 
59–60). Dwuipółmetrowy monument ofiarowało 
Gliwicom miasto partnerskie Salgótarján.

  Zamek Piastowski, skwer Salgotarjan

POMNIK STEFANA BATOREGO

Pomnik, będący wierną kopią rzeźby Batorego 
z Salgótarján, jest dziełem Sándora Erdeiego. W ten 
symboliczny sposób Gliwice i węgierskie miasto 
przypieczętowały swoje partnerskie kontakty i ideę 
historycznej przyjaźni polsko-węgierskiej.

Gliwice nie miały żadnego bezpośredniego 
związku z Batorym, ale pamięć o królu jest żywa 
w świadomości mieszkańców. W 1921 roku pod-
czas III powstania śląskiego jego imię nosił 4. gliwic-
ki pułk piechoty. W pobliskim Chorzowie nazwisko 
Batorego nosi nie tylko huta żelaza (ul. Dyrekcyjna 6), 
ale też cała dzielnica.

Ferenc Liszt odwiedził Górny Śląsk kilkukrotnie, za każdym razem goszcząc 
w dobrach krzyżanowickich. W parku przy pałacu Lichnowskich znajduje się 
poświęcony mu obelisk z tablicą pamiątkową przedstawiającą podobiznę ar-
tysty. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1986 roku dla uczczenia 100. rocznicy 
śmierci i 175. rocznicy urodzin kompozytora.

KRZYŻANOWICE

  Pałac w Krzyżanowicach, ulica Kolejowa 4

TABLICA PAMIĄTKOWA FERENCA LISZTA

Ferenc Liszt bywał w Krzyżanowicach 
w latach 1843–1848, spędzając czas 
na koncertowaniu i tworzeniu. W maju 
1846 roku wystąpił publicznie w pobli-
skim Raciborzu i Cieszynie. Tu także 

ukończył komponowanie drugiej sym-
fonii Hungaria. Gospodarzem pałacu 
w Krzyżanowicach był wówczas książę 
Jan Karol Lichnowski, właściciel ziem-
ski i potentat przemysłowy, a przede 
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wszystkim mecenas sztuki. Lichnowscy 
utrzymywali bliskie kontakty z artystami, 
szczególnie z muzykami, w tym między 
innymi z Beethovenem, Mozartem i Cho-
pinem. Znajomość z Lisztem Lichnowski 
zawarł w Brukseli w 1841 roku, a później 
kilkukrotnie użyczył mu gościny w swo-
im pałacu.

W otaczającym rezydencję parku zna-
leźć też można tablicę pamiątkową Ludwi-
ka van Beethovena, który Krzyżanowice 
odwiedzał w latach 1806–1811. Co roku 
w maju, począwszy od 1995 roku, w pała-
cowej kaplicy klasztornej (dawnej Sali Ry-
cerskiej), odbywają się koncerty poświę-
cone pamięci obydwu kompozytorów.
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Tuż przy kościele parafialnym w dzielnicy Szeroka, 16 lipca 2014 roku odsłonięto 
tablicę pamiątkową Henryka Sławika, bohatera trzech narodów – polskiego, 
węgierskiego i żydowskiego. Uroczystość odbyła się w 120. rocznicę urodzin 
Sławika, który pochodził właśnie z Szerokiej.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

  Kościół pw. Wszystkich Świętych, ulica Powstańców Śląskich 109

TABLICA PAMIĄTKOWA HENRYKA SŁAWIKA

Tekst polskojęzycznej tablicy przypomi-
na bohaterską postawę Polaka, który 
swymi działaniami na rzecz polskich 
uchodźców na Węgrzech oraz polskich 
i węgierskich Żydów zasłużył sobie na 
tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów 
Świata. 

Henryk Sławik przyszedł na świat 16 
lipca 1894 roku w Szerokiej, obecnie 
dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Od urodze-
nia był związany z Górnym Śląskiem, 
uczestniczył we wszystkich trzech po-
wstaniach śląskich, był aktywnym dzia-
łaczem plebiscytowym. W uroczystości 
odsłonięcia jego tablicy pamiątkowej 

brała udział konsul generalna Węgier 
w Krakowie Adrienne Körmendy, która 
w swej przemowie zaznaczyła, że Hen-
ryk Sławik „wyznawał zasadę wierności 
dla wartości. To od niego możemy się 
uczyć, że być Europejczykiem, być Ślą-
zakiem, być Polakiem, to zawsze jest też 
obowiązek, żeby być po prostu czło-
wiekiem”. Po mszy świętej odprawionej 
w intencji Sławika z Szerokiej wyruszyła 
sztafeta biegaczy, którzy w hołdzie bo-
haterowi przebiegli 462 kilometrów do 
byłego obozu koncentracyjnego Mau-
thausen w Austrii, gdzie zginął Sławik 
(zob. więcej s. 54–56, 196–197).
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Jedną z ozdób kościoła farnego pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, naj-
starszej świątyni katolickiej w Cieszynie, jest witraż przedstawiający świętego 
Stefana Pongracza.

CIESZYN

  Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, plac Dominikański 2

WITRAŻ ŚWIĘTEGO STEFANA PONGRACZA

Stefan Pongracz (węg. Pongrácz István) 
urodził się w 1582 roku na zamku Alvinc 
(rum. Vințu de Jos) w pobliżu Gyulafe-
hérváru (ob. Alba Iulia w Rumunii). Po-
chodził z czeskiej rodziny szlacheckiej 
osiadłej w Siedmiogrodzie, która była 
niewątpliwie związana z dworem Bato-
rych. Pongracz uczył się w założonym 
przez Stefana Batorego (zob. s. 59–60) 
kolegium jezuickim w Kolożwarze (węg. 
Kolozsvár, ob. Kluż-Napoka w Rumunii). 
Było to w czasach tolerancji religijnej, 
gdy w Siedmiogrodzie żyli obok siebie 

katolicy i protestanci. Kiedy w regionie 
coraz silniej były odczuwane wpływy 
osmańskie, Pongracz wstąpił do zakonu 
jezuitów, odbywając nowicjat w Brnie na 
Morawach. Tam poznał młodego pol-
skiego zakonnika, pochodzącego z Cie-
szyna Melchiora Grodzieckiego. Kolejne 
lata studiów zaprowadziły Pongracza do 
Pragi, Klagenfurtu, Lublany i Grazu. Po 
uzyskaniu święceń kapłańskich w 1615 
roku rozpoczął działalność duszpaster-
ską w Homonnie (węg. Homonna, ob. 
Humenné na Słowacji).
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Na Górnych Węgrzech zastała go 
wojna trzydziestoletnia (1618–1648), roz-
gorzała między protestantami i katoli-
kami Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 
Po objęciu tronu przez Ferdynanda II 
Habsburga jego katolicki kraj najechały 

– w porozumieniu z czeskimi protestan-
tami – wojska księcia siedmiogrodzkie-
go Gábora Bethlena, które zaatakowały 
Preszburg (węg. Pozsony, ob. Bratysła-
wa) i dotarły pod Wiedeń. Pongracz słu-
żył w tym czasie w Wielkim Szaryszu 
(węg. Nagysáros, ob. Veľký Šariš na Sło-
wacji), a następnie w Koszycach (węg. 
Kassa, ob. Košice na Słowacji), gdzie 

przebywał również Grodziecki. Niedługo 
później pod miasto podeszła armia sied-
miogrodzka dowodzona przez Jerzego 
I Rakoczego. Kalwiniści zaplanowali 
rzeź katolickich mieszkańców Koszyc, 
ostatecznie ofiarami nienawiści padli 
kapłani, którzy odmówili poddania się 
apostazji. Pongracz i Grodziecki wraz ze 
współbraćmi zginęli w następstwie tor-
tur w 1619 roku. Otoczony kultem mę-
czennika Pongracz został w 1905 roku 
beatyfikowany przez Piusa X. W 1995 
roku kanonizował go (wraz z Melchio-
rem Grodzieckim i Markiem Križem) Jan 
Paweł II.

KLUB WĘGIERSKI W CIESZYNIE

W drugiej połowie XIX wieku Śląsk Cieszyński zamieszkiwało sporo Węgrów. 
Byli to przede wszystkim urzędnicy i pracownicy kolei bogumińsko-koszyckiej, 
utworzonej jako własność austriacko-węgierskiej spółki bankowo-akcyjnej. Jej 
budowę rozpoczęto w 1867 roku. Z uwagi na fakt, że 80 procent trasy znaj-
dowało się w granicach Królestwa Węgier, generalna dyrekcja mieściła się 
w Budapeszcie. Odcinek austriacki leżał właśnie na Śląsku Cieszyńskim, któ-
rego szybki rozwój dawał kolei największe zyski. Od 1873 roku kierownictwo 
ruchu na odcinku austriackim mieściło się w Cieszynie.

Celem skupienia miejscowych Węgrów w 1886 roku powołano do życia 
Klub Węgierski w Cieszynie (Tescheni Magyar Társadalmi Kör). Do jego pod-
stawowych zadań należało rozwijanie życia towarzyskiego oraz propagowanie 
wiedzy o kulturze i życiu narodu węgierskiego. Pierwszym prezesem stowarzy-
szenia został Karl baron Kloch de Kornis et Bostvin, potomek cieszyńskiego 
szlacheckiego rodu, w którego żyłach płynęła też węgierska krew. W tym czasie 
pełnił on na kolei funkcję rewizora ruchu.

Członkowie Klubu świadomie kształtowali wśród cieszynian pozytywny ob-
raz Madziarów. Organizowali wieczorki muzyczne, prelekcje poświęcone dzie-
jom i kulturze Węgier oraz coroczne Bale Węgierskie, odbywające się w Hotelu 

„Pod Brunatnym Jeleniem” (Rynek 20). Na początku XX wieku pozycja Węg-
rów w monarchii zaczęła słabnąć, co wpłynęło na działalność kolei bogumińs-
ko-koszyckiej, a w dalszej perspektywie także na losy stowarzyszenia. Węgier-
scy urzędnicy zaczęli być zwalniani lub przenoszeni na służbę do Koszyc (węg. 
Kassa), a ich etaty zajmowali Austriacy. Wreszcie 1 grudnia 1913 roku Klub 
Węgierski w Cieszynie został rozwiązany. 
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Położony w Beskidzie Śląskim Zamek to modernistyczny pałac wzniesiony w la-
tach 1929–1930 jako dar dla Ignacego Mościckiego. W latach 1931–1952 pełnił 
on funkcję rezydencji prezydenckiej. Budowla zastąpiła istniejący od początku 
XX wieku pałacyk myśliwski arcyksięcia cieszyńskiego Fryderyka Habsburga. 
Od roku 2002 Górny Zamek kompleksu ponownie stanowi rezydencję Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

WISŁA

  Rezydencja Prezydenta RP, ulica Zameczek 1

TABLICA PAMIĄTKOWA SPOTKAŃ PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY 
WYSZEHRADZKIEJ 

W pałacu doszło dwukrotnie do spotka-
nia głów państw Grupy Wyszehradzkiej, 
o czym przypomina specjalna tablica 
pamiątkowa ozdobiona godłami Polski, 
Węgier, Czech i Słowacji. 30 września 
2005 roku w spotkaniu, którego gospo-
darzem był prezydent Aleksander Kwa-
śniewski, uczestniczył prezydent Węgier 
László Sólyom. W dniach 2–3 lipca 2013 
roku na zaproszenie prezydenta Broni-
sława Komorowskiego do Wisły przybył 
z Budapesztu prezydent János Áder.
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Kościół farny w Żywcu wzniesiono przed 1470 rokiem w okolicy zamku. Kilku-
krotnie przebudowywany w ciągu wieków, w 1992 roku uzyskał rangę współka-
tedry. Jego najstarszym zabytkiem jest gotycka, polichromowana płaskorzeźba 
Zaśnięcia Matki Boskiej. Stanowi ona fragment ołtarza bocznego w lewej nawie 
świątyni. Dzieło nieznanego artysty powstało na Węgrzech.

ŻYWIEC

  Konkatedra Narodzenia NMP, ul. Zamkowa 6

WĘGIERSKA PŁASKORZEŹBA W OŁTARZU ŻYWIECKIEGO KOŚCIOŁA

Scena przedstawiająca Najświęt-
szą Marię Pannę w otoczeniu Apo-
stołów była pierwotnie częścią póź-
nogotyckiego tryptyku z dwoma 
skrzydłami powstałego około 1500 
roku. Za jego wzór mógł posłużyć 
główny ołtarz z bazyliki Mariackiej 
w Krakowie. Podobieństwo wy-
nika zapewne z faktu, że u Wita 
Stwosza pracowali węgierscy cie-
śle z Siedmiogrodu, którzy mogli 
wykonać i to dzieło (zob. s. 231). 

Ołtarz pochodzi ze splądrowa-
nego przez Turków kościoła w Bu-
dzie. Do żywieckiej fary sprowadził 
go Wawrzyniec Komorowski, ów-
czesny właściciel Żywiecczyzny 
i fundator pierwszej rozbudowy 
kościoła (1515–1542). Szlachcic 
kupił ołtarz w 1542 roku od ma-
gnata węgierskiego Sunnegha. Do 
naszych czasów zachowała się 
jedynie środkowa płaskorzeźba, 
którą uzupełniono później skrzy-
dłami z datowanego na 1643 rok 
ołtarza Bractwa Matki Boskiej 
Różańcowej.
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WĘGIERSKA GÓRKA

Leżąca u podnóża Babiej Góry wieś jest jedną z kilku miejscowości w Polsce, 
której nazwa odnosi się do Węgier. Pierwsze wzmianki o Węgierskiej Górce 
sięgają 1477 roku, kiedy między Kazimierzem Jagiellończykiem a królem Węgier 
Maciejem Korwinem doszło do zatargów granicznych (zob. s. 174–175). Węgrzy 
próbowali zająć tereny Żywiecczyzny i aby uzasadnić swoje roszczenia, przysię-
gali, że ziemia, na której klęczą, należy do ich Królestwa. Nie chcąc dopuścić się 
krzywoprzysięstwa, swoje nogawice wypełnili ziemią, sprowadzoną uprzednio 
z rodzimego kraju. Fortel nie powiódł się jednak, tereny sporne pozostały przy 
Polsce, a z węgierskiej ziemi usypano „górki”, które dały nazwę założonej w tym 
miejscu osadzie.

W rzeczywistość początek Węgierskiej Górce dał założony w 1706 roku fol-
wark Franciszka Wielopolskiego. Od połowy XIX wieku miasto przeżywało dy-
namiczny rozwój za sprawą działającej w nim huty żelaza. Waleczny opór, jaki 
mieszkańcy stawili armii hitlerowskiej 1 września 1939 roku, sprawił, że obronę 
Węgierskiej Górki nazywa się Westerplatte Południa. 

Legenda o założeniu wsi jest jednak na tyle żywa, że uwieczniono ją w 2014 
roku w nowym herbie gminy Węgierska Górka. Przedstawia on postać szlach-
cica węgierskiego siedzącego na koniu, który stąpa kopytami po potrójnym 
szczycie wzgórza.

Województwo Śląskie  |    
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Przy granicy Mełchowa znajduje się zbio-
rowa mogiła powstańców styczniowych 
poległych 30 września 1863 roku w bitwie 
pod Lelowem. Niewielki cmentarz, po 
środku którego stoi potężny krzyż, ota-
cza drewniane ogrodzenie. Przy cokole 
krzyża od strony północnej umieszczono 
tablicę pamiątkową węgierskich bohate-
rów starcia oraz ich dowódcy, kapitana 
Alberta „Ottó” Esterházyego.

MEŁCHÓW

  Mełchów 12 (przy zjeździe z drogi nr 784 w kierunku Mełchowa)

TABLICA PAMIĄTKOWA KAPITANA HUZARÓW ALBERTA „OTTÓ” ESTERHÁZYEGO

30 września 1863 roku powstańcy stoczyli 
pod Mełchowem bitwę z armią rosyjską. Około 
ośmiusetosobowym oddziałem polskim do-
wodził pułkownik Zygmunt Chmieleński. Kie-
rowani przez rotmistrza Esterházyego huzarzy 
węgierscy, którzy dzielnie bronili stanowisk 
zajętych w lesie i we wsi, stanowili dla Pola-
ków nieocenioną pomoc. W krwawym star-
ciu śmierć poniosło 70 polskich powstańców 
i niemal 100 rosyjskich żołnierzy. Bohaterską 
śmiercią zginął również rotmistrz Esterházy. 
Wśród rannych byli między innymi pułkow-
nik Chmieleński oraz młody podoficer Adam 
Chmielowski, późniejszy Brat Albert, założyciel 
dwóch zgromadzeń: Braci Albertynów i Sióstr 
Albertynek.

We wrześniu 2009 roku przedstawiciele 
węgierskiego Instytutu Historii Wojskowej przy 
Ministerstwie Obrony Narodowej oraz amba-
sady Węgier w Warszawie odsłonili wspólnie 
tablicę pamiątkową poświęconą poległym 
Węgrom i rotmistrzowi Esterházyemu.

Jeśli idzie o nazwisko bohatera, ani hra-
biowska, ani książęca gałąź rodu Esterházych 
nie wykazuje związków pokrewieństwa 
z Albertem „Ottó”. Możliwe, że był to jego 
przydomek.
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Jedyne w mieście męskie zgromadzenie zakonne jest polskim ośrodkiem dzia-
łalności paulinów, których zakon został założony na Węgrzech. Klasztor jest na-
rodowym sanktuarium maryjnym, symbolem polskiej niepodległości i wolności 
wyznania, najważniejszym w Polsce celem pielgrzymek, do którego zmierzają 
co roku także węgierscy pątnicy.

CZĘSTOCHOWA

  Ulica Księdza Augustyna Kordeckiego 2

KLASZTOR PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE

Częstochowa leży w obrębie wojewódz-
twa śląskiego, choć ani historycznie, ani 
geograficznie nie przynależy do Śląska. 
Po trzecim rozbiorze Polski znalazła się 
w granicach Prus, później stała się czę-
ścią Księstwa Warszawskiego, a kon-
gres wiedeński z 1815 roku włączył ją 
w obręb Królestwa Polskiego, złączo-
nego unią personalną z Imperium Rosyj-
skim. Architektura miasta do dziś nosi 
ślady XIX-wiecznego stylu rosyjskiego. 
Gdyby nie Jasna Góra, czyli siedziba 
polskich paulinów, oraz cudowny obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej będący 
celem narodowych pielgrzymek, świat 
prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby 
o Częstochowie.

Z turystycznego punktu widzenia 
w mieście warto zobaczyć Rynek, oka-
lające go Stare Miasto oraz Śródmieście. 
Osią miasta jest aleja Najświętszej Maryi 
Panny łącząca Rynek oraz klasztor Pau-
linów na Jasnej Górze.

Zakon paulinów, a właściwie Zakon 
Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
to jedyne w historii zgromadzenie zało-
żone przez Węgrów. Jego początki wią-
żą się z objawieniem, jakiego w 1246 
roku doznał błogosławiony Euzebiusz 
(węg. Özséb), kanonik z Ostrzyhomia 
(węg. Esztergom). Pod jego wpływem 
zjednoczył żyjących w kraju pustelników, 
a następnie rozpoczął budowę klasztoru 

Brama Lubomirskich

w Pilisszentkereszt. W 1262 roku Eu-
zebiusz udał się do papieża Urbana 
IV, prosząc go o zgodę na utworzenie 
zakonu. W 1308 roku papież przydzie-
lił pustelnikom regułę świętego Augu-
styna, a na swego patrona zakonnicy 
obrali zmarłego w 228 roku w Egipcie 
świętego Pawła. Kolejny klasztor, wznie-
siony w 1301 roku w Budaszentlőrinc, 
był już zasługą brata Wawrzyńca (węg. 
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CZARNA MADONNA

Największym skarbem klasztoru na Jasnej 
Górze jest cudowny obraz Matki Boskiej. 
Kaplica z obrazem Królowej Polski (Regina 
Poloniae), znanej powszechnie jako Czarna 
Madonna, jest po francuskim Lourdes i por-
tugalskiej Fatimie najbardziej rozsławionym 
w Europie miejscem pielgrzymek. Rocznie przy-
bywa tu kilka milionów wiernych i turystów.

Lewa nawa częstochowskiej katedry 
otwiera się na Kaplicę Matki Boskiej. To 
w niej znajduje się obraz Czarnej Madonny. 
Wykonano go na płótnie naklejonym na trzy 
deski lipowe o wymiarach 122 x 88 centy-
metrów. Wizerunek przedstawia Maryję trzy-
mającą w lewym ramieniu dzieciątko Jezus. 

Syn Boży dzierży w lewej dłoni świętą księgę, zapewne Ewangelię, a prawą 
unosi w geście błogosławieństwa. Suknię i płaszcz Maryi zdobią złote lilie 
heraldyczne z dynastii Andegawenów, a nad jej czołem widnieje symbol dzie-
wictwa – sześcioramienna gwiazda.

Badaczom do dziś nie udało się ustalić pochodzenia obrazu. Według 
jednych ustaleń ma on rodowód bizantyjski, według innych – włoski. Są 
historycy, którzy jego powstanie datują na XIII–XIV wiek, inni widzą w nim 
kopię powstałą po 1430 roku. Pewne jest natomiast, że obraz trafił do Czę-
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Lőrinc), który w 1319 roku odebrał 
z rąk papieża Jana XXII regułę święte-
go Augustyna. Pochodzący z dynastii 
Andegawenów król Węgier (1342–1382) 
i Polski (1370–1382) Ludwik Węgierski 
ufundował przed swoją śmiercią klasztor 
paulinów w Polsce, który miał być wo-
tum dla ochrony polskiego tronu i jego 
córki Jadwigi.

Klasztor w Częstochowie zało-
żył w 1382 roku książę Władysław 

stochowy jako dar Ludwika Węgierskiego lub jego córki, królowej Jadwigi, 
a potwierdzają to andegaweńskie lilie na Maryjnej szacie.

Co innego opowiadają legendy. Według tej najbardziej rozpowszechnio-
nej cudowny obraz namalował sam święty Łukasz, wykorzystując do tego 
blat stołu z nazaretańskiego domu Świętej Rodziny. Obraz około 320 roku 
przewiozła z Jerozolimy do Konstantynopola święta Ilona, matka cesarza 
Konstantyna Wielkiego. Stamtąd dzieło sztuki trafiło na Ruś, dokąd zabrała 
je prawdopodobnie córka cesarza Romana II, Anna. Miał to być jej posag 
wniesiony do małżeństwa z księciem kijowskim Włodzimierzem. Obraz z Ki-
jowa przez Lwów trafił do zamku w Bełzie, gdzie odkrył go Władysław Opol-
czyk i zabrał na Jasną Górę.

Wydarzeniem, którego możemy być pewni, jest najazd czeskich, mo-
rawskich i śląskich husytów, którzy w 1430 roku zaatakowali i splądrowali 
klasztor. Obraz rozpadł się wówczas na trzy części i powstały na nim wi-
doczne do dziś ślady po cięciu. To na ich podstawie badacze domyślają 
się, że dzisiejszy obraz Czarnej Madonny jest kopią powstałą w Krakowie 
po 1430 roku.

Obrazowi przypisuje się pośrednictwo w licznych cudach. Wierni obcho-
dzą go w kaplicy, modląc się i klęcząc. Najsłynniejszy cud za jego sprawą 
wiąże się z potopem szwedzkim w 1655 roku, kiedy trzytysięczna armia pro-
testanckich Szwedów dokonała szturmu na klasztor. Po trwającym czterdzie-
ści dni oblężeniu wróg został odparty przez 170 żołnierzy, 20 szlachciców i 40 
zakonników dowodzonych przez przeora zakonu, ojca Augustyna Kordeckie-
go. Zwycięstwo jednoznacznie powiązano ze wstawiennictwem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Rok później w katedrze lwowskiej Jan Kazimierz polecił kraj 
pod opiekę Maryi, wybierając ją na patronkę i królową swego państwa. Ob-
lężenie Jasnej Góry zostało później uwiecznione przez Henryka Sienkiewicza 
w powieści Potop, przełożonej też na węgierski (tłum. István Mészáros). Na 
kanwie lektury reżyser Jerzy Hoffman nakręcił w 1974 roku film.

W 2011 roku wierną kopię obrazu Czarnej Madonny częstochowscy pau-
lini ofiarowali bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie.

II Opolczyk, wieloletni protegowany 
Ludwika Węgierskiego, piastujący 
również funkcję palatyna węgierskie-
go. Do Polski sprowadził szesnastu 

„białych braci” z węgierskiego zakonu 
w Márianosztra. Nazwa „Jasna Góra” 
pochodzi od określenia macierzystego 
klasztoru paulinów w Budaszentlőrinc, 
nazywanego tam zakonem na Jasnej 
Górze w Budzie (łac. In Claro Monte 
Budensi ).
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INNE WĘGIERSKIE PAMIĄTKI W KLASZTORZE

Dzieje klasztoru i liczne, znajdujące się 
w nim przedmioty, obrazy, ołtarze wiążą 
się ściśle z węgierską historią i kulturą. 
Córce Ludwika Węgierskiego, Jadwidze, 
zawdzięcza się, że w miejscu drewniane-
go kościółka powstała gotycka kaplica. To 
dzisiejsze prezbiterium, gdzie wierni mo-
dlą się przed ołtarzem Czarnej Madonny. 
Z uwagi na wciąż powiększająca się licz-
bę pielgrzymów zdecydowano o powięk-
szeniu kaplicy, stąd w latach 1641–1644 
wzniesiono trójnawową przybudówkę 
w stylu barokowym. To ona stanowi dzi-
siaj kaplicę maryjną.

Z czasem zrodziła się potrzeba posta-
wienia samodzielnego kościoła. Paulini 
budowali go w dwóch okresach. W latach 

Nominacja biskupia Jerzego Martinuzziego (przedsionek)

Fundacja klasztoru na Jasnej Górze  
(nad Bramą Wałową)
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1425–1430 i 1453–1460 wznieśli trójna-
wową gotycką bazylikę, którą później 
przebudowano w stylu barokowym, uzu-
pełniając ją 105-metrową wieżą. To stąd 
na Jasnej Górze są dwie sąsiadujące ze 
sobą świątynie trójnawowe.

Klasztor otaczają mury obronne z czte-
rema bramami. Po ich przekroczeniu 
wchodzimy na niewielki dziedziniec baro-
kowego kościoła (dziedziniec główny), na 
którym znajdziemy manierystyczny portal 
ozdobiony dwoma zegarami słoneczny-
mi. To on wiedzie do wnętrza bazyliki. Jej 
prawa nawa otwiera się na dwie kaplice, 
a kilkoma wejściami po lewej stronie mo-
żemy dostać się do Kaplicy Matki Bożej.

Otoczony krużgankami wirydarz 
klasztoru nie jest otwarty dla zwiedzają-
cych, za to krótkim korytarzem możemy 
przejść do przedsionka klasztoru, któ-
rego ściany zdobią freski uwieczniające 
życie i śmierć najsłynniejszego Węgra 
zakonu. Jerzy Martinuzzi (1482–1551), 
w którego żyłach płynęła też chorwac-
ka krew, był prawdopodobnie przeorem 
klasztoru. Na Węgrzech znany jako brat 
Jerzy (węg. Fráter György) był jednym 

z doradców Jana Zápolyi (węg. Szapolyai 
János), a po jego śmierci (wraz z wdową 
po królu, Izabelą Jagiellonką) pełnił w la-
tach 1540–1551 funkcję współregenta tak 
zwanego Wschodniego Królestwa Węgier, 
czyli Siedmiogrodu. Na pierwszym fresku 
widzimy Martinuzziego w kręgu braci za-
konnych, drugi przedstawia jego nomina-
cję biskupią w obecności królowej Izabeli, 
na trzecim papież nadaje mu godność 
kardynalską przed obliczem cesarza Ka-
rola V, a czwarty to moment zamachu na 
Martinuzziego. Ostatnie malowidło ukazu-
je ciało biskupa złożone na katafalku. Je-
rzy Martinuzzi był organizatorem Księstwa 
Siedmiogrodzkiego. Do jego zamordowa-
nia przyczynił się Ferdynand I Habsburg, 
choć zaprzeczył temu w trakcie śledztwa, 
które prowadzono na zlecenie papieża. 
Wina za czyn spadła na bezpośredniego 
sprawcę śmierci, generała Castaldo.

Z przedsionka wchodzimy do obszer-
nej klatki schodowej. Na ścianie nad 
drzwiami wisi tu portret świętej Jadwigi, 
a po prawej stronie całopostaciowe wize-
runki świętych królów węgierskich: Stefa-
na i Władysława. Jednak najistotniejszym 

Poczet władców węgierskich (klatka schodowa)
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węgierskim obiektem jest tu poczet wę-
gierskich władców i bohaterów. Kolejnym 
pomieszczeniem jest podłużna Sala Ry-
cerska, która była niekiedy używana jako 
miejsce obrad Senatu Rzeczypospolitej. 
Jej południową ścianę zdobi cykl dziewię-
ciu obrazów olejnych przypominających 
o najważniejszych wydarzeniach z histo-
rii klasztoru. Powstawały one w latach 
1647–1690 w pracowni Tomasza (Tom-
maso) Dolabelli. Ostatni z obrazów – choć 
chronologicznie pierwszy – to Fundacja 
klasztoru jasnogórskiego przez księcia 
Władysława Opolczyka w 1382 roku oraz 
ofiarowanie cudownego obrazu Matki 
Boskiej. W lewej części płótna widzimy 
umierającego Ludwika Węgierskiego 
z aniołem nad jego łóżkiem. Zresztą 
fragment tego obrazu został powielony 
na wieży Bramy Wałowej (Jagiellońskiej).

Oprócz wyżej wymienionych w klasz-
torze znajduje się jeszcze kilka innych 
obrazów związanych z postaciami z hi-
storii Węgier. Przedstawiają one śmierć 
w ekstazie błogosławionego diakona 
Tomasza, króla Węgier Salomona (węg. 

Salamon), Jerzego Martinuzziego, bisku-
pa Nitry Pétera, biskupa Peczu Bertalana, 
biskupa Sremu Istvána, błogosławione-
go Domonkosa (biskupa Nitry), biskupów 
Zagrzebia Mihálya, Ágostona i Farkasa, 
przeora zakonnego błogosławionego 
Ferenca, błogosławionego Györgya oraz 
błogosławionego Váca.

Po lewej stronie od głównego wejścia 
do katedry, a naprzeciwko głównego wej-
ścia do Kaplicy Matki Bożej, mieszczą się 
Arsenał i Muzeum. Jednym z najcenniej-
szych eksponatów Arsenału jest XVI-

-wieczny pałasz turecki, według tradycji 
wotum Stefana Batorego. Spośród innych 
przedmiotów węgierskie konotacje wyka-
zuje ołtarz szafiasty z ołtarza świętej Anny, 
wykonanego w 1522 roku przez rodzinę 
Drugethów z Homonny (ob. Humenné na 
Słowacji). W środkowej części dzieła wi-
dać Marię Dziewicę z Dzieciątkiem Jezus, 
na prawym skrzydle świętą Katarzynę, 
a na lewym – świętą Barbarę.

Muzeum utworzono w 1982 roku 
z okazji 600. rocznicy ufundowania klasz-
toru. W witrynach na środku sali wyeks-
ponowano faksymile dwóch najważniej-
szych dokumentów z historii klasztoru: akt 
fundacyjny Władysława Opolczyka (1382) 
oraz Władysława Jagiełły (1383). Orygi-
nał tego pierwszego jest przechowywany 
w klasztornej bibliotece. Ściany Muzeum 
zdobi seria tak zwanych obrazów ere-
mickich, ukazujących życie pustelnicze. 
Jest ich w sumie 55, a 32 są związane 
z Węgrami. 19 spośród nich mieści się 
w Muzeum, pozostałe znajdziemy na 
klatce schodowej prowadzącej do Sali 
Rycerskiej.

Przy wejściu do Muzeum widnieje 
obraz świętego Pawła i świętego Anto-
niego pustelników (ok. 1634). Łacińska in-
skrypcja na płótnie wspomina Węgry jako 
kraj, który ugościł zakon. Po drugiej stro-
nie – za kontuarem z dewocjonaliami na 
sprzedaż – umiejscowiono obraz Nada-
nie reguły świętego Augustyna paulinom 

Męczeństwo węgierskich paulinów w 1526 roku 
w czasie najazdu tureckiego (Muzeum)
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przez Jana XXII w 1319 roku (1631–1635). 
Płótno przedstawia moment, w którym 
błogosławiony Wawrzyniec, przeor za-
konu w Budaszentlőrinc, odbiera z rąk 
papieża regułę świętego Augustyna. Po 
prawej stronie stoi król Karol Robert. 
Ciekawostką jest, że zgodnie z dawnym 

zwyczajem rysy twarzy zmarłych władców 
odwzorowywano z podobizny aktualnie 
panującego króla, w tym przypadku Zyg-
munta III Wazy.

Gdy udamy się w lewo, po kilku stop-
niach schodów znajdziemy kolejne obrazy 
związane z historią Węgier:

Portrety świętych Stefana i Władysława, królów Węgier (Muzeum)
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3. Święty Benedykt pustelnik (ok. 1634). 
Był to uczeń świętego Andrzeja. Około 
1037 roku został zaatakowany i zamor-
dowany przez rozbójników, którzy na-
stępnie wrzucili jego ciało do Wagu koło 
Trenczyna. Został pochowany w gma-
chu katedry w Nitrze.
4. Święty Andrzej Świerad pustelnik (ok. 
1634). Według inskrypcji „świętym Świe-
radem zainteresował się święty Gerard 
(węg. Gellért), który sprowadził go na 
Węgry do paulińskich pustelników oraz 
czerpał z jego nauk”. Kult tego święte-
go, zwanego Żurawkiem, legat papieski 
ogłosił na synodzie węgierskim w Ostrzy-
homiu (węg. Esztergom) w 1083 roku.
6. Błogosławiony Łukasz brat zakonny 
(ok. 1634). Łukasz został wybrany ku-
stoszem zakonu w 1428 roku.
7. Śmierć błogosławionego Władysła-
wa Batorego mnicha (1635). Władysław 
Batory (węg. Bátori László) pochodził 
z Nitry, walczył z Turkami po stronie 
Jana Hunyadiego, później wstąpił do 
zakonu w Budaszentlőrinc. Przełożył 
tam na węgierski Biblię. 
8. Śmierć błogosławionego Filipa, pauli-
na z Węgier (ok. 1634). Filip (węg. Fülöp) 
żył w siedmiogrodzkim klasztorze na 
górze Szentmihálykő (ob. okolice Meteș 
w Rumunii). Przewidział dokładną datę 
swojej śmierci.
10. Ofiara złożona przez Jagiellonów 
w klasztorze na Jasnej Górze w 1477 
roku (obraz Tomasza Dolabelli, 1643–
1644). Płótno przedstawia Władysława 
II Jagiellończyka (od 1490 roku króla 
Węgier) oraz Czarną Madonnę.
11. Fundacja klasztoru na Jasnej Górze 
(ok. 1630). Na obrazie widać Władysła-
wa Opolczyka, fundatora klasztoru. Ten 
sam obraz widnieje na jednej z klasz-
tornych bram.
40. Proroctwo błogosławionego To-
masza przeora zakonu dla króla Ma-
cieja Korwina (ok. 1634). Na płót-
nie widać teologa i pisarza Tamása 

Szombathelyiego, który dwukrotnie 
stał na czele zakonu.
41. Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzy-
homia prosi papieża Urbana IV o za-
twierdzenie reguły świętego Augustyna 
(1631–1635). Obraz uwiecznia wizytę 
błogosławionego Euzebiusza w Stolicy 
Apostolskiej w 1262 roku. Obok Euze-
biusza widać arcybiskupa Ostrzyhomia 
Istvána Vánchę i świętego Tomasza 
z Akwinu.
42. Męczeństwo węgierskich paulinów 
w 1526 roku w czasie najazdu turec-
kiego (1631–1635). Płótno przypomina 
o ataku Turków na klasztor w Budaszen-
tlőrinc, kiedy zamordowano 25 zakon-
ników. Najeźdźcy ograbili, a następnie 
spalili węgierską siedzibę paulinów. Po 
tym wydarzeniu rolę głównego ośrodka 
zakonu przejęła Częstochowa.
44. Błogosławiony Dionizy biskup pau-
liński (ok. 1634). Dionizy (węg. Dénes) 
był biskupem okręgu Argyas (rum. 
Arges) na Wołoszczyźnie, później bi-
skupem pomocniczym Siedmiogrodu, 
a od 1520 roku biskupem Egeru. Po 
rezygnacji z godności biskupiej został 
pustelnikiem paulińskim.
45. Portret błogosławionego Benedykta 
(ok. 1634). Po śmierci błogosławionego 
Euzebiusza w 1270 roku przełożonym 
zakonu został Benedykt (węg. Bene-
dek). W dłoni trzyma on prawdopo-
dobnie miniaturową kopię klasztoru 
w Piliszentkereszt.
46. Błogosławiony Jan Szakolyi, bi-
skup Csanádu (ok. 1634). Jan Szakolyi 
(węg. Szakolyi János) studiował w Bo-
lonii i Wiedniu, był biskupem Csanádu, 
a następnie arcybiskupem Kalocsy. Po 
rezygnacji ze swoich godności wstąpił 
do klasztoru paulinów w Diósgyőr.
48. Portret świętego Antoniego pustelni-
ka (ok. 1634). Był on naśladowcą święte-
go Pawła. Według inskrypcji „Paweł był 
inicjatorem pustelniczego życia, a An-
toni jego prawdziwym świadectwem”.
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49. Święty Paweł Pierwszy Pustelnik (ok. 1634). 
Portret patrona paulinów.
50. Przeniesienie relikwii świętego Pawła 
Pierwszego Pustelnika z Wenecji do Budy 
w 1381 roku (ok. 1628–1635). Największy obraz 
w całej serii uwiecznia jeden z najważniejszych 
epizodów w historii paulinów. Ludwik Węgier-
ski po pokonaniu Wenecji w ramach kontry-
bucji zażądał od miasta szczątków świętego 
Pawła. Relikwie w uroczystej procesji prze-
niesiono do klasztoru w Budaszentlőrinc. Na 
wieść o klęsce pod Mohaczem (1526) relikwie 
przetransportowano do zamku w Trenczynie, 
gdzie później zostały strawione przez pożar. 
Po stronie prawej płótna widać Wenecję, zaś 
po lewej – zamek w Budzie. Ludwik Węgierski 
kroczy bezpośrednio za relikwiami, obok niego 
idzie palatyn Władysław Opolczyk. Obraz za-
mówił u Dolabellego Tomasz Zamoyski.

Ostatni z „węgierskich” ob-
razów w serii to Portret błogo-
sławionego Kolomana paulina 
(1631–1635). Płótno przedstawia 
Kolomana Organistę (węg. Orgo-
nista Kálmán), uzdrowiciela trędo-
watych, ślepych i upośledzonych.

Skarbiec Pamięci Narodu, 
w którym przechowuje się ekspo-
naty sztuki wotywnej, mieści się 
nad zakrystią po prawej stronie 
od głównego ołtarza katedry, ale 
wejście do niego prowadzi przez 
wały Bastionu świętego Rocha. 
Wśród znajdujących się tu przed-
miotów cztery nawiązują do hi-
storii Węgier. Pierwszy jest tuż za 
drzwiami wejściowymi po prawej 
stronie. To późnogotycki węgier-
ski ornat z XVI wieku, na którym 
uwieczniono między innym scenę 
Zwiastowania Pańskiego. Szata 
mogła być własnością spokrew-
nionego z Batorymi rodu Druge-
thów z Homonny.

Dalej w rogu widnieje krysz-
tałowy krzyż Stefana Batorego, 
który władca ofiarował klaszto-
rowi w drugiej połowie XVI wieku 
(witryna IV, nr 84). Do wyjątkowych 
eksponatów należy relikwiarz 
w formie ołtarzyka szafowego, 
ufundowany w 1511 roku przez 
biskupa wrocławskiego Jana V 
Thurzona (zob. s. 178–179), a zło-
żony jako wotum przez wrocławian 
po II wojnie światowej (witryna VII, 
nr 147). Wreszcie pod relikwia-
rzem umieszczono ozdobiony wi-
zerunkami świętej Barbary i Matki 
Boskiej różaniec, który Barbara 
Zápolya (węg. Szapolyai Borbála, 
pierwsza żona Zygmunta Starego) 
ofiarowała Batoremu (witryna VII, 
nr 153).

Węgierski ornat z XVI wieku (skarbiec wotywny)
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WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

Po walkach z reakcją pogańską w latach 30. XI wieku oraz po wyprawie wojennej 
czeskiego księcia Brzetysława I na Śląsk i do Wielkopolski, państwo polskie zostało 
organizowane na nowo na terenie Małopolski. Jego siedzibą został Kraków, który 
do początku XVII wieku pełnił funkcję stolicy Polski.

KRAKÓW

KRAKÓW, MIASTO WĘGRÓW

Kraków to miejsce, w którym Węgrzy już od pierwszych chwil czują się jak 
u siebie. Miasto, po węgiersku zwane Krakkó, jest kalejdoskopem wielu 
płaszczyzn czasowych i epok historycznych. Jego ozdobą są liczne zabyt-
ki – prawdziwe perły architektury, takie jak: Wawel, czyli polskie Akropolis, 
Bazylika Mariacka na Rynku Głównym, okazała Brama Floriańska witająca 
turystów na Starym Mieście oraz Barbakan, który z lotu ptaka wygląda jak 
czerwona pieczęć na zielonym pierścieniu Plant. W wielobarwnych witra-
żach kościoła franciszkanów ożywają najbardziej zuchwałe sny ich twórcy, 
ze wszech miar utalentowanego Stanisława Wyspiańskiego, który drama-
tem Wesele wyniósł polski teatr na wyżyny światowej sztuki dramaturgicz-
nej. Z kolei z okna sąsiedniego Pałacu Biskupiego wyłania się postać jed-
nego z największych Polaków, Jana Pawła II, który zawsze z tego miejsca, 
ilekroć przybywał z Rzymu do Krakowa, błogosławił swojemu ulubionemu 
miastu i światu.

W piwnicach średniowiecznego Krakowa dojrzewał tokaj i błyszczało 
węgierskie złoto, a legendarny cios kamienny w murze kościoła na Piasku 
do dziś strzeże odcisku stopy królowej Jadwigi, odnowicielki najstarsze-
go polskiego uniwersytetu. To ona okryła swym opiekuńczym płaszczem 
dwie kamienice mieszczańskie, które dały dom dla Collegium Maius. Dziś 
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mieści się tam Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, strzegące bibliotekę 
oraz ozdobną aulę, dawne lektorium teologów. Podwójny herb dynastii  
Arpadów i Andegawenów to nie tylko ozdoba gotyckiego dziedzińca gma-
chu przy ulicy Jagiellońskiej, ale także pamiątka bezinteresownej gotowo-
ści do czynu i hojnego wspierania kultury przez królową, co do której wielu 
ma nadzieję, że zostanie obwołana świętą patronką Europy.

Od lat 40. XI wieku Kraków był stolicą Królestwa Polskiego, drugą po 
Gnieźnie siedzibą władz państwowych, choć tytuł stołeczno-królewskiego 
miasta dzierży do dziś. W latach niewoli kraju, od 1795 do 1918 roku, mia-
sto promieniało myślą artystyczną i naukową, już na zawsze pozostając 
mekką polskości.

Przeszłość Krakowa to także przeszłość Węgier. Niemal każdy dom, ulica 
i kościół Starego Miasta ma jakąś historię, pamiątkę czy legendę związa-
ną z Węgrami. Kraków to miasto Władysława I Świętego i świętego Jana 
Kapistrana, poety Bálinta Balassiego i króla Stefana Batorego, lutnisty Wa-
lentego Bekwarka (węg. Bakfark Bálint) i kardynała Pétera Pázmánya, ubo-
gich węgierskich czeladników cechowych oraz ambitnych żaków i litera-
tów: Móra Jókaiego, Kálmána Mikszátha, Gyuli Krúdyego, Józsiego Jenő 
Tersánszkyego, kompozytora Ferenca Liszta oraz pisarza i korespondenta 
wojennego Ferenca Molnára… Wreszcie jest Kraków miastem studentów 
solidaryzujących się z bratankami, którzy w listopadzie 1956 roku walczyli 
o wolność z sowieckimi czołgami.

Katedra Wawelska z kaplicą Zygmuntowską
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Po śmierci króla Macieja Korwina pań-
stwo węgierskie jeszcze przez pewien 
czas promieniało blichtrem potęgi, choć 
polityczny i gospodarczy kryzys stawał 
się coraz bardziej wyczuwalny. Najprę-
dzej i najdotkliwiej wywarł on negatywny 
wpływ na kulturę i sztukę. Włoscy arty-
ści, architekci, rzeźbiarze, kamieniarze, 
którzy falowo napływali na dwór budziń-
ski na zaproszenie Beatrycze Aragoń-
skiej (węg. Beatrix), drugiej żony Macie-
ja, na przełomie XV i XVI wieku zaczęli 
obierać nowy kierunek – do Królestwa 
Polskiego. Ich pierwszym przystankiem 
był Kraków, skąd wraz z rosnącą licz-
bą zleceń zaczęli odbywać podróże we 
wszystkie kierunki świata – na Śląsk, do 
Wielkopolski i na Mazowsze, do Lwowa, 
a nawet do Wilna.

Dzieła renesansu – fasady budynków, 
obramowania okien, portale, pomniki 

nagrobne, kaplice, ołtarze, rzeźby – Zyg-
munt Stary i jego otoczenie mogli po raz 
pierwszy podziwiać na Węgrzech. Polski 
władca stał się wkrótce najważniejszym 
i najbardziej wpływowym orędownikiem 
nowej sztuki. Po koronacji w 1506 roku 
zapraszał do Krakowa opuszczających 
Węgry artystów włoskich, w pierwszej 
kolejności architektów florenckich. Kie-
rownikiem pracowni kamieniarskiej u stóp 
Wawelu został architekt i rzeźbiarz Fran-
cesco Fiorentino, którego po śmierci 
w 1516 roku zastąpił Bartolomeo Berrecci. 
Obydwaj gromadzili wokół siebie najlep-
szych mistrzów, przede wszystkim tych, 
których poznali jeszcze na Węgrzech.

Największym dokonaniem włoskich 
artystów na Wzgórzu Wawelskim było 
wzniesienie arkadowych korytarzy wokół 
dziedzińca Zamku oraz dobudowanie do 
bryły Katedry kaplicy Zygmuntowskiej. 

Wawel, renesansowy dziedziniec 

Krakowski zamek, siedziba władz średniowiecznego Królestwa Polskiego, skry-
wa wiele pamiątek związanych z historią Węgier.

  Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5

WĘGIERSKIE PAMIĄTKI NA WAWELU
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Ta druga, przypominająca kaplicę Tamá-
sa Bakócza w Ostrzyhomiu (węg. Esz-
tergom), jest dziełem Berrecciego, który 
jej przygotowaniu poświęcił szesnaście 
lat (od 1517 roku). Po śmierci Barbary 
Zápolyi kaplica miała stać się – w za-
mierzeniu jej męża, Zygmunta Starego – 
rodzinnym mauzoleum. Za sprawą prze-
stronności, zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i użytych dekoracji bu-
dowla reprezentuje styl toskański w ar-
chitekturze. Właściwością kaplicy jest 
to, że o ile z zewnątrz cechuje ją dość 
ascetyczne wykończenie, to wnętrze 
przytłacza już bogactwem ornamentów. 
Przygotowany przez Berrecciego sarko-
fag króla przez dekady służył w Polsce 
jako wzór pomników nagrobnych. Figura 
leżącego władcy odzwierciedla neopla-
tońską ideę zapadnięcia w głęboki sen. 
Medaliony oraz płaskorzeźby z wizerun-
kami profetów i ewangelistów wykonali 
Berrecci, Giovanni Cini i Bernardino de 

Gianotis. Kopuła zamykająca wnętrze 
kaplicy symbolizuje sklepienie niebieskie. 
Późniejsze sarkofagi Zygmunta Augusta 
i Anny Jagiellonki wcale nie zaburzają 
oryginalnego wystroju wnęki. W drugiej 
połowie XIX wieku sławny niemiecki ar-
chitekt i historyk sztuki August Essen-
wein określił kaplicę Zygmuntowską 

„perłą renesansu po tej stronie Alp”.
W latach 1545–1575 renesans stał 

się w Królestwie Polskim samodzielnym 
i dominującym stylem. Świadczą o tym 
chociażby bogate zdobienia Sukiennic, 
którym ostateczny kształt – po prze-
budowie – nadał Santi Gucci, wybitny 
architekt tamtych czasów.

Pierwszy okres złotego wieku re-
nesansu w Polsce wieńczy dziesię-
cioletnie panowanie Stefana Batorego 
(1576–1586). W tym czasie w Gdańsku 
powstał drugi ośrodek polskiej sztuki, 
choć wiodąca pozycja nadal należała 
do Krakowa.

Jedną z pierwotnych funkcji Katedry na Wawelu było miejsce koronacji oraz 
pochówku władców i członków rodzin królewskich. Z czasem w katedralnych 
kryptach zaczęto składać szczątki biskupów, wodzów, przywódców politycz-
nych i wieszczy narodowych 

  Bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława i św. Wacława, Wawel 3

WĘGIERSCY WŁADCY SPOCZYWAJĄCY NA WAWELU

Pomnik nagrobny polskiego króla 
i księcia siedmiogrodzkiego zamówi-
ła wdowa po Batorym (zob. s. 59–60), 
Anna Jagiellonka. Wykonał go w latach 
1594–1595 Santi Gucci. Wbudowano go 
w ścianę północną kaplicy Mariackiej za 
głównym ołtarzem. Za materiał posłuży-
ły piaskowiec, marmur i alabaster.

POMNIK NAGROBNY I SARKOFAG STEFANA BATOREGO

Pomnik zajmuje centralne miejsce 
pod arkadami. Brązowy relief przed-
stawia leżącego króla, a boczne ściany 
ozdobiono alegorycznymi przedstawie-
niami mądrości i odwagi, które strzegą 
wiecznego snu władcy. Twarz i dłonie 
Batorego – w przeciwieństwie do niena-
turalnego ułożenia ciała – są wykonane 
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bardzo realistycznie. Na postumencie 
cokołu umieszczono między innymi dwa 
herby Batorego – Smocze Zęby.

Cynowy sarkofag z trumną króla 
umieszczono w krypcie pod Katedrą. 
Obiekt był restaurowany ostatnio w 2015 
roku. Niemal zawsze znajdują się na nim 
symbole narodowe Węgier – ślady hołdu 
złożonego przez węgierskich turystów 
lub oficjeli.

SARKOFAG I RELIKWIARZ KRÓLOWEJ JADWIGI

Węgrzy pielgrzymujący do Katedry Wa-
welskiej w pierwszej kolejności odwie-
dzają sarkofag świętej Jadwigi Ande-
gaweńskiej, królowej Polski. Wykonał 
go z białego marmuru mistrz Antoni 

Madeyski w 1902 roku. Sarkofag jest 
jednak pusty, gdyż szczątki Jadwigi 
przeniesiono do srebrnego relikwiarza, 
który znalazł miejsce w ołtarzu z czar-
nym krucyfiksem. Według legendy 

Sarkofag królowej Jadwigi
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SARKOFAG WŁADYSŁAWA III WARNEŃCZYKA

Podobnie jak sarkofag Jadwigi, rów-
nież ten należący do Władysława III jest 
pusty. Wykonał go w 1906 roku Antoni 
Madeyski, za wzór obierając gotyckie 
nagrobki z Rzymu. Za materiał artyście 
posłużył czerwony marmur i brąz. Na 
wierzchu tumby leży postać młodego 
króla w pełnej zbroi ze szczerbcem 
w ręku – monarcha został przedstawiony 
przede wszystkim jako rycerz i obrońca 
chrześcijaństwa. Boki tumby ozdobiono 
fryzem z herbami Polski i Węgier. Grób 
jest symboliczny, ponieważ ciała mło-
dego władcy, który poległ w bitwie pod 
Warną (1444), nigdy nie odnaleziono.

właśnie do tego przywiezionego z Wę-
gier krzyża modliła się Jadwiga, kiedy 
przemówił do niej Chrystus, prosząc, 
by wyszła za mąż za wielkiego księcia 
litewskiego Jagiełłę. Po tym zdarzeniu 

Jadwiga, mimo wcześniejszych obiet-
nic, nie zawarła związku małżeńskiego 
z Wilhelmem Habsburgiem. Decyzja 
o intronizacji Jadwigi zapadła na zjeź-
dzie szlachty w Radomsku (zob. s. 168).

Relikwiarz królowej Jadwigi
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KRAKÓW – STARE MIASTO

Gród, zrujnowany po najeździe tatarskim w 1241 roku, został odbudowany 
przez Bolesława Wstydliwego i świętą Kingę dzięki zyskom z wydobycia 
soli w pobliskich kopalniach (zob. s. 257–259). Datą ponownego założe-
nia miasta stał się 5 czerwca 1257 roku, kiedy książę Bolesław nadał mu 
przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. To wówczas wyznaczono 
serce obecnego Starego Miasta – Rynek. Ze względu na zajmowaną po-
wierzchnię (40 tysięcy metrów kwadratowych), to największy plac miejski 
w Europie. Jego regularny kształt załamuje się jedynie w miejscu, w któ-
rym w XIII wieku stały jeszcze ruiny wzniesionego kilka dekad wcześniej 
kościoła romańskiego, a który zrównali z ziemią Tatarzy. Historia licznych 
kamienic okalających Rynek ma związek z Węgrami.

10 stycznia 1995 roku na ścianie 
Pałacu Potockich od strony uli-
cy świętej Anny odsłonięto tablicę 
pamiątkową Bálinta Balassiego, 
według dwujęzycznego napisu 
„największego poety węgierskiego 
renesansu”. Relief wykonał z brązu 
Bronisław Chromy, autor między 
innymi rzeźby smoka, ziejącego 
ogniem na bulwarach wiślanych 
pod wzgórzem wawelskim.

  Pałac Potockich, róg Rynku Głównego i ulicy świętej Anny 1

TABLICA PAMIĄTKOWA BÁLINTA BALASSIEGO

Poeta Bálint Balassi (1554–1594) miesz-
kał tu w 1590 roku, kiedy w miejscu 
obecnego pałacu Potockich mieściła się 
najbardziej znana w Krakowie gospoda, 
odwiedzana często przez poetów i pi-
sarzy (bywali tu m.in. Jan Kochanow-
ski, Mikołaj Rej i Łukasz Górnicki). Na 
jej dziedzińcu trzymano barany przezna-
czone na sprzedaż – stąd druga nazwa 
kamienicy, „Pod Baranami”. Właścicie-
lem domu w XVI wieku był Stefan Batory 
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(zob. s. 59–60), który nieruchomość 
przekazał swemu wybitnemu dowód-
cy wojskowemu, Kasprowi Bekieszowi. 
Małżonką magnata była daleka krewna 
Balassiego, Anna Szárkándy. Kobieta 
była prawdopodobnie muzą poety i do-
mniemanym pierwowzorem Celii z liry-
ków miłosnych Balassiego. Po śmierci 
męża poślubiła nadżupana Franciszka 
Wesselényiego, zarządcę starostwa 

lipnickiego i właściciela zamku w Dębnie 
(zob. s. 261). Ich ślub odbył się 13 maja 
1582 roku na Wawelu.

Wydaje się, jakby odlana z brązu po-
stać Balassiego spoglądała na znajdują-
cą się po przeciwległej stronie narożną 
kamienicę, której fasadę na wysokości 
pierwszej kondygnacji zdobi kamienna 
rzeźba świętego Jana Kapistrana (zob. 
s. 182–183), który tam mieszkał.

W południowo-wschodniej części 
Rynku znajduje się najstarszy ko-
ściół w mieście, pierwotnie romań-
ska, później przebudowana w stylu 
barokowym świątynia pod wezwa-
niem świętego Wojciecha.

  Plac Mariacki, u wylotu ulicy GrodzkiejKOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Święty Wojciech po przybyciu z Wę-
gier do Krakowa miał w tym miejscu 
głosić kazania. Z dawnej stolicy Polski 
przeniósł się do Prus, gdzie Bolesław 
Chrobry polecił mu misję chrystianizacji 
pogan (zob. więcej s. 144). Do malutkiej 
świątyni schodzi się w dół po schodach, 
co pokazuje, na jakim poziomie kilka 
stuleci wcześniej znajdował się Rynek.

Nieopodal kościoła świętego Wojciecha w kamienicy Morsztynowskiej mieści 
się restauracja Wierzynek, która była miejscem spotkania i uczty europejskich 
monarchów, zaproszonych do Krakowa w 1364 roku przez Kazimierza Wielkie-
go. Prócz siostrzeńca Ludwika Węgierskiego król podjął także cesarza Karola IV, 
władcę Cypru króla Piotra oraz licznych książąt polskich i zagranicznych. Zjazd 
odbił się głośnym echem w Europie i był okazją do zamanifestowania potęgi 
i bogactwa króla polskiego, choć samo przyjęcie zostało sfinansowane przez 
królewską radę miejską i właściciela restauracji, Mikołaja Wierzynka.

  Rynek Główny 16RESTAURACJA WIERZYNEK
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Gmach Sukiennic, zajmujący centralną część Rynku, gdzie wcześniej stały gotyc-
kie kramy i warsztaty, budowano ponad sto lat, a jego dzisiejsza, renesansowa 
bryła jest zasługą planów Santi Gucciego.

Największa kamienica miesz-
czańska Rynku znajduje się 
w zachodniej pierzei placu. Jej 
właścicielem w pierwszej po-
łowie XVII wieku był Sebastian 
Lubomirski, żupnik i starosta 
spiski, którego władzy podle-
gało szesnaście węgierskich 
miast na Spiszu, oddanych 
w 1412 roku pod zastaw Pol-
sce (zob. s. 308). Przynoszący 
znaczne zyski urząd starosty 
stał się z czasem dziedziczny.

  Rynek Główny 1–3

  Rynek Główny 34

SUKIENNICE

PAŁAC SPISKI (LUBOMIRSKIEGO)



231231

Województwo Małopolskie  |    

231

Zakończenie prac budowlanych nieprzy-
padkowo przypada na drugą połowę XVI 
wieku. Żołnierze, służący w węgierskich 
twierdzach kresowych wzniesionych 
w czasach osmańskiego zagrożenia, 
mieli ogromne zapotrzebowanie na 
sukno, które do Krakowa sprowadzano 
ze Śląska. W Sukiennicach handlowa-
no też węgrzynem, nie tylko tokajem, 
ale również czerwonym winem z okolic 
Sopronu. Zbyt znajdowało tu też bydło 
sprowadzane do Małopolski z Wielkiej 
Niziny Węgierskiej (węg. Alföld).

W drugiej połowie XIX wieku nastąpi-
ła przebudowa Sukiennic, która nadała 
im znany dziś kształt i funkcję. Jednym 
z artystów zaangażowanych w prace 
dekoracyjne był Jan Matejko. Parter bu-
dynku zajmują obecnie kramy kupieckie 
z pamiątkami, zaś pierwsze piętro mie-
ści Galerię Polskiego Malarstwa i Rzeźby 
XIX wieku, oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Do jego powstania przyczynił 
się między innymi Felicjan Szybalski, słu-
żący w okresie Wiosny Ludów w 2. pułku 
ułanów Legionu Polskiego na Węgrzech.

Dwa z czterech dzwonów świątyni od-
lano w końcu XIV wieku w pracowni lu-
dwisarskiej Jana Weygla z Nowej Wsi 
Spiskiej (węg. Igló, ob. Spišská Nová 
Ves na Słowacji), która jako część zasta-
wu trafiła w 1412 roku pod jurysdykcję 
polskiego władcy (zob. s. 308, 312). Naj-
większą ozdobę kościoła stanowi ołtarz 
skrzydłowy autorstwa norymberskiego 
rzeźbiarza Wita Stwosza. To monumen-
talne dzieło powstawało łącznie 12 lat 
i jest uderzająco podobne do ołtarza 
skrzydłowego z kościoła ewangelic-
kiego w siedmiogrodzkim Szászsebes 
(ob. Sebeș w Rumunii). Porównanie 
jest nieprzypadkowe, gdyż mistrzowie 
z pracowni ołtarzy w Kolożwarze (węg. 

  Plac Mariacki 5

KOŚCIÓŁ ARCHIPREZBITERIALNY 
WNIEBOWZIĘCIA  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Nad Starym Miastem góruje gotycka 
bryła bazyliki mniejszej pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, znanej powszechnie 
jako kościół Mariacki. Jego obecny 
kształt pochodzi z XIV wieku.
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Ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej
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Kolozsvár, ob. Kluż-Napoka w Rumu-
nii) pochodzili z kręgu uczniów Wita 
Stwosza.

Jedną z największych atrakcji tury-
stycznych Krakowa jest odgrywany na 
każdą stronę świata hejnał. Wykonują 
go strażacy z wyższej wieży mariackiej. 
Samo słowo „hejnał” – co warto odno-
tować – przypomina węgierskie hajnal, 
oznaczające „jutrzenkę”. Według legendy 

przerwana melodia jest pamiątką po ata-
ku Tatarów, którzy spustoszyli miasto 
w 1241 roku. Jeden z najeźdźców ugodził 
w gardło hejnalistę, który grą na trąbce 
ostrzegał mieszczan o zbliżającym się 
zagrożeniu. Melodia hejnału mogła być 
znana już w czasach Ludwika Węgierskie-
go, ale bardziej prawdopodobne jest, że 
na stałe zagościła w Krakowie dopiero po 
koronacji Stefana Batorego.

Usunięty nieco w cień bazyliki 
Mariackiej gotycki kościół świę-
tej Barbary powstał w XIV wie-
ku. W 1583 lub 1584 roku Stefan 
Batory przekazał go jezuitom. 
Świątynię często odwiedzał Péter 
Pázmány (1570–1637), później-
szy arcybiskup Ostrzyhomia (węg. 
Esztergom) i Prymas Węgier, który 
w latach 1588–1589 był nowicju-
szem krakowskiego kolegium jezu-
ickiego. Miejscem jego posługi była 
nieistniejąca dziś kaplica świętych 
Macieja i Mateusza przy obecnym 
placu Szczepańskim. Po powrocie 
do ojczyzny Pázmány odegrał zna-
czącą rolę w ruchu kontrreforma-
cyjnym i jest uważany za mistrza 
węgierskiej prozy.

  Mały Rynek 8

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ BARBARY I PÉTER PÁZMÁNY



234234

|  Województwo Małopolskie

234

TABLICE PAMIĄTKOWE 1939 ROKU

W kościele świętej Barbary znajduje się też 
jedna z krakowskich tablic pamiątkowych, wy-
rażających wdzięczność narodowi węgierskie-
mu za wsparcie udzielone polskim uchodźcom 
w czasie drugiej wojny światowej. Ufundowali ją 
w latach 90. poprzedniego wieku wychowan-
kowie polskiej szkoły podstawowej w Balaton-
zamárdi i polskiego gimnazjum w Balatonboglár, 
którzy po wojnie osiadli w Krakowie, a w 2002 
roku założyli Towarzystwo Boglarczyków. Na 
tablicy widnieją nazwiska najbardziej oddanych 
sprawie osób, które niosły Polakom pomoc 

w trudnych czasach wojny. W pierwszych dwóch linijkach wymieniono 
Józsefa Antalla seniora i Henryka Sławika (zob. s. 32–33, 54–56, 202) oraz 
Bélę Vargę, boglarskiego plebana.

Krakowianie wyrazili Węgrom wdzięczność w postaci jeszcze dwóch 
innych tablic. Pierwsza znajduje się w kościele kapucynów pod wezwaniem 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (ul. Loretańska 11), druga – w 
przedsionku bocznego wejścia do kościoła świętego Marka Ewangelisty 
(ul. św. Marka 10). Widnieje na niej też nazwisko premiera Węgier Pála 
Telekiego, który w 1939 roku odmówił Niemcom udzielenia pomocy w przy-
gotowywanym ataku na Polskę (zob. też s. 321). „Prędzej wysadzę swoje 
własne linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę” – powiedział 
wówczas. Po zamknięciu polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie 
w styczniu 1941 roku Teleki poinformował ambasadora Leona Orłowskiego: 

„Od tej pory to ja będę reprezentował naród polski”.
Naprzeciwko kościoła świętego Marka od 1999 roku działał Konsulat Ge-

neralny Republiki Węgierskiej w Krakowie. Placówkę zamknięto 31 sierpnia 
2009 roku, powołując się na względy finan-
sowe (to, że likwidacja nastąpiła przeddzień 
70. rocznicy inwazji hitlerowskich Niemiec 
na Polskę, nie stanowi dobrego świadectwa 
ówczesnych władz węgierskich). Pamiątką 
po siedzibie konsulatu jest węgierskie godło, 
do dziś zdobiące bramę kamienicy przy uli-
cy świętego Marka 7/9. Konsulat Generalny 
Węgier uruchomiono ponownie w Krakowie 

w 2014 roku pod kierownictwem Adrienne Körmendy. Reaktywowana pla-
cówka znalazła siedzibę w zabytkowym pałacu Götzów na terenie dawnego 
browaru w pobliżu Dworca Głównego PKP (ul. Lubicz 17h).
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Z historią Węgier wiąże się też kościół pod wezwaniem świętego Franciszka 
z Asyżu. Jego fundatorem był książę Bolesław Wstydliwy, mąż świętej Kingi. 
Pochowano go w świątyni wraz z siostrą, błogosławioną Salomeą, wdową po 
Kolomanie Halickim (węg. Kálmán), synu króla Węgier Andrzeja II).

  Plac Wszystkich Świętych 5

KLASZTOR I BAZYLIKA FRANCISZKANÓW

Kościół padał wielokrotnie ofiarą poża-
rów. Największy, który przyniósł ogrom-
ne straty w całym mieście, nawiedził 
świątynię w 1850 roku. Podczas odbu-
dowy wykonanie części wewnętrznej 
polichromii i witraży powierzono Sta-
nisławowi Wyspiańskiemu. On również 
zaprojektował witraż przedstawiający 
błogosławioną Salomeę, ozdobę ka-
plicy, w której złożono szczątki księż-
nej i trumienkę z kośćmi Bolesława 
Wstydliwego. 

Będąc w świątyni, warto też rzucić 
okiem na obrazy Władysława Rossow-
skiego ukazujące śluby zakonne Kingi 
i Jolenty, córek króla Béli IV. Z kolei w kruż-
gankach klasztoru franciszkanów znajdu-
ją się pozostałości nagrobka nadżupana 
Franciszka Wesselényiego, zmarłego 
w 1584 roku właściciela pałacu w Dęb-
nie (zob. s. 261). Marmurowy pomnik, naj-
prawdopodobniej dzieło Santi Gucciego, 
uległ bardzo poważnym uszkodzeniom 
w czasie pożaru z 1850 roku.
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Świątynia, pamiętająca najazd hord tarskich na Kraków w 1241 roku, to jeden 
z najstarszych kościołów miasta wzniesiony w obrębie dawnej osady Okół. 
Budowla, która zachowała oryginalny romański wygląd, wraz z sąsiednim klasz-
torem klarysek strzeże kilku węgierskich pamiątek.

  Ulica Grodzka 54

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA

Kościół wzniesiono w latach 1079–1098 
z fundacji palatyna Sieciecha. Budynek 
uległ częściowemu zniszczeniu w czasie 
najazdu tatarskiego, stąd w 1243 roku 
Konrad Mazowiecki otoczył kościół fosą 
i wałem. Świątynia stawiła opór Tatarom 
także w 1260 roku. W 1320 roku kościół 
otrzymały klaryski, którym przeznaczo-
no też klasztor, zbudowany z fundacji 
Władysława Łokietka. Wcześniej żeń-
ski zakon franciszkanów miał siedzibę 

w Zawichoście (gdzie założył go Bole-
sław Wstydliwy), a później w Grodzisku 
pod Skałą. O charakterze obronnym 
świątyni świadczą kamienne mury i nie-
wielkie otwory strzelnicze. Wnętrze ko-
ścioła ma już cechy barokowe.

W skarbcu zakonnym klarysek prze-
chowuje się wiele cennych zabytków 
sztuki sakralnej. Należą do nich najstar-
sze znane drewniane figurki jasełkowe 
z końca XIV wieku. Przypuszcza się, że 
mogły być własnością siostry Kazimie-
rza Wielkiego, Elżbiety Łokietkównej 
(1305–1380), żony węgierskiego króla 
Karola Roberta, której syn Ludwik Wę-
gierski panował w Polsce i na Węgrzech. 
Figurki przedstawiają Marię Dziewicę 
i świętego Józefa. O tym, że mogły być 
wykorzystywane do stawiania betlejem-
skich szopek, świadczy fakt, że zwyczaj 
ten zapoczątkowali franciszkanie.

Jedną z ozdób prezbiterium jest 
gloria świętej Kingi (zob. s. 284). W in-
nym miejscu można znaleźć epitafium 
Władysława Szalaya (1837–1880), syna 
twórcy uzdrowiska w Szczawnicy (zob. 
s. 318–320), potomka węgierskiej ro-
dziny osiadłej w Galicji. Płyta nagrobna 
powstała najpierw z myślą o jego żo-
nie, Alojzy ze Steyskalów Szalayowej, 
dopiero później dopisano na niej imię 
spadkobiercy Szczawnicy Wyżnej i Niż-
nej. Władysław był absolwentem Szkoły 
Rysunku i Malarstwa w Krakowie. Zmarł 
w wieku 43 lat (nie zaś 37, jak głosi tabli-
ca) w następstwie udaru mózgu.
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Oberża powstała w miejscu dawnego, zrujnowanego klasztoru Bernardynów na 
Żłóbku. Jego pierwszym właścicielem był handlarz win, Maciej Knotz z Budy.

  Ulica Sławkowska 3

ZAJAZD „POD WĘGIERSKIM KRÓLEM”

Maciej Knotz (węg. Knotz Mátyás) na-
leżał na początku XIX wieku do grona 
najbogatszych mieszczan Krakowa. 
W jego posiadaniu znajdowało się też 
kilka domów w stolicy Węgier. Swój 
majątek zawdzięczał produkcji i han-
dlowi winem, pochodzącym z winnic 
na zboczach Gór Budzińskich. Był uta-
lentowanym człowiekiem, który pręd-
ko zdobył krakowskie obywatelstwo. 
Dzięki temu mógł kupić zabudowania 
dawnego klasztoru, mieszczące się 
u zbiegu ulic Sławkowskiej i świętego 
Jana. W nowym gmachu urządził noc-
legownię, oberżę i wozownię, a także 
elegancką salę balową. Zajazd nazwa-
no „Pod Węgierskim Królem”. W fasadę 
domu na wysokości pierwszego piętra 
Knotz wmurował też tablicę pamiątko-
wą na swoją cześć. Powiększający się 

majątek pozwolił mu zakupić kolejne 
nieruchomości w sąsiedztwie i stać się 
hojnym mecenasem życia naukowego 
i artystycznego Krakowa.

„Pod Węgierskim Królem” zatrzymy-
wali się przyjezdni kupcy, ziemianie, woj-
skowi, cesarscy urzędnicy i artyści. Do 
najbardziej szacownych gości zajazdu 
należał z pewnością kompozytor Ferenc 
Liszt (zob. s. 61), który 23 marca 1843 
roku dał tu koncert. W drugiej połowie 
XIX wieku gościniec otrzymał nową, 
funkcjonującą do dziś nazwę: Hotel Sas-
ki. Na przełomie lat 1914 i 1915 mieszkał 
w nim Ferenc Molnár, pisarz i dramaturg, 
autor Chłopców z placu broni, który jako 
korespondent wojenny informował roda-
ków o działaniach wojennych toczonych 
wokół Krakowa, w Małopolsce i na Pod-
karpaciu (zob. s. 345–346).
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W murach Akademii, założonej w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, na 
przestrzeni XV i XVI wieku studiowało ponad tysiąc żaków pochodzących z ziem 
węgierskich. Do uczelni ściągali też madziarscy wykładowcy i uczeni. Pamięci 
o nich strzegą herby i kilka tablic pamiątkowych znajdujących się w kwartale 
uniwersyteckim Starego Miasta.

  Collegium Maius, ulica Jagiellońska 15     Dawna Bursa Węgierska, ulica Bracka 5
  Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13     Collegium Novum, ul. Gołębia 24
  Collegium Philologicum, ulica Gołębia 20     Ulica Kopernika 23

WĘGIERSKIE PAMIĄTKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

  Ulica Sławkowska 14

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

W 60. rocznicę rewolucji węgier-
skiej 1956 roku naród węgierski 
wyraził wdzięczność krakowianom 
za materialną pomoc i moralne 
wsparcie, udzielone Węgrom w de-
cydujących o ich losie tygodniach 
tamtej pamiętnej jesieni. Odsłonię-
cie tablicy na ścianie jednej z ka-
mienic nieopodal Rynku Główne-
go nastąpiło 10 grudnia 2016 roku 
w obecności premiera Węgier Vik-
tora Orbána i prezydenta miasta 
Jacka Majchrowskiego.

Już pięć dni po wybuchu rewolucji 
rozpoczęła się akcja oddawania krwi. 
Mieszkańcy przekazywali też dla Wę-
grów pieniądze, lekarstwa, żywność 
i środki opatrunkowe. Na krakowskich 
cmentarzach we Wszystkich Świętych 
i Zaduszki odbywały się specjalne kwe-
sty, ponadto organizowano koncerty 
i spektakle teatralne, z których dochód 
przeznaczano na pomoc dla Budapesz-
tu. Nawet część dochodów ze sprze-
daży biletów komunikacji miejskiej szła 

na pomoc węgierskim rewolucjonistom. 
Szczególne wsparcie walczącym na Wę-
grzech rówieśnikom okazali studenci 
Politechniki Krakowskiej (zob. s. 243) 
i Wydziału Medycznego.
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Tablica pamiątkowa węgierskich żaków studiujących w Krakowie, Collegium Novum

Ze względu na brak papieskiej aprobaty 
Akademia nie cieszyła się pełnymi prawa-
mi i została zamknięta niedługo po śmierci 
fundatora. Swoje odnowienie zawdzięcza 
dobrej woli i hojności Władysława Jagiełły 
oraz jego żony Jadwigi. Królowa przezna-
czyła na rzecz uczelni swoje szaty, oso-
biste skarby i pieniądze, a jej wolę wyra-
żał sporządzony w 1399 roku testament. 
Dzięki niemu już rok później Akademia 
wznowiła działalność, zakupując w tym 
celu kamienicę na rogu ulic świętej Anny 
i Jagiellońskiej. W XV wieku dokupiono 
sąsiadujące nieruchomości, które dały 
siedzibę Collegium Maius (ul. Jagiel-
lońska 15). Gotycki dziedziniec budynku 
ozdobiono między innymi podwójnym her-
bem dynastii Andegawenów i Arpadów.

Wysoki poziom kształcenia przyciągał 
do Krakowa rzesze węgierskich żaków. 
Wśród najwybitniejszych abiturientów pol-
skiej Alma Mater byli między innymi: Pel-
bárt Temesvári (1435–1504), autor znanych 
w Europie łacińskich dzieł homiletycznych; 
Tamás Bakócz (1442–1521), prymas i kanc-
lerz Węgier za panowania Władysława 
II Jagiellończyka; István Werbőczi (ok. 

1460–1542), kanclerz Jana Zápolyi; János 
Henckel (1481–1539), pisarz i spowiednik 
Marii Habsburżanki, żony króla Węgier 
Ludwika II Jagiellończyka; Mátyás Dévai 
Bíró (ok. 1500–1545), teolog i krzewiciel 
luteranizmu; János Sylvester (1504–1551), 
tłumacz Biblii na język węgierski.

Obecnie w Collegium Maius działa 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w którego zbiorach można zobaczyć 
instrumenty astronomiczne przekazane 
Akademii przez Marcina Bylicę z Olku-
sza, polskiego uczonego pracującego 
na dworze Macieja Korwina w Budzie. 
Z kolei w reprezentatywnej auli – gdzie 
do dziś Senat uczelni odbywa uroczyste 
posiedzenia – mieści się pełnopostacio-
wy obraz świętej Jad wigi, namalowany 
w 1900 roku przez Antoniego Piotrowskie-
go na okazję 500. rocznicy odnowienia 
Wszechnicy.

W drugiej połowie XV wieku już blisko 
jedną czwartą krakowskich żaków stano-
wili Węgrzy. W latach 1460–1520 w Krako-
wie studiowało 1200 Madziarów. Ich dom 
stanowiła Bursa Węgierska (Bursa Hun-
garorum), działająca z przerwami od 1476 
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do 1558 roku w kamienicy Melsztyńskich. 
Mieszkało w niej łącznie 823 żaków. Istnie-
nie bursy upamiętnia dwujęzyczna tablica 
na fasadzie budynku (ul. Bracka 5).

W 1887 roku w miejscu dawnej Bur-
sy Jerozolimskiej wzniesiono neogotycki 
gmach Collegium Novum, ozdobę Plant 
przy ulicy Gołębiej 24. Również jego fasa-
dę zdobi herb Andegawenów i Arpadów, 
a w pobliżu wejścia do auli na pierwszym 
piętrze umieszczono tablicę poświęconą 
węgierskim uczniom Akademii. Ufun-
dowało ją w 1928 roku Węgierskie To-
warzystwo Historyczne. Napis w języku 

Herb dynastii Andegawenów i Arpadów, Collegium Maius

Dziedziniec Collegium Maius

łacińskim wieńczy godło Węgier oraz me-
dalion z inskrypcją: „Pamiętajmy o tym, co 
dawne”. Pierwotnie tablica wisiała w Col-
legium Maius.

Po wielu dyskusjach w latach 1908–
1911 w sąsiedztwie Collegium Novum 
postawiono nowy budynek uniwersytec-
ki, Collegium Physicum. Na pamiątkę ini-
cjatora budowy gmach przemianowano 
z czasem na Collegium Witkowskiego. 
W 1964 roku udostępniono go Wydziało-
wi Filozoficzno-Historycznemu, na którym 
w latach 1958–1986 wykładał Wacław Fel-
czak (zob. s. 252–255). W 2013 roku na 
klatce schodowej budynku umieszczono 
poświęconą mu tablicę pamiątkową.

Wymieniając zasługi Krakowa w roz-
woju węgierskiej nauki i kultury, nie moż-
na zapomnieć o drukowanych tu tek-
stach węgierskojęzycznych. Prym w tej 
dziedzinie wiodła założona w 1518 roku 
oficyna Hieronima Wietora. Mieściła się 
ona na rogu ulic Gołębiej i Jagiellońskiej 
w miejscu, gdzie obecnie stoi budynek 
Collegium Philologicum. W 1533 roku 
Wietor wydrukował pierwszą, w całości 
napisaną po węgiersku książkę – były to 
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Tablica pamiątkowa Bursy Węgierskiej, ulica Bracka

Listy świętego Pawła w przekładzie Bene-
deka Komjátiego. Węgierskie książki wy-
dawano później w 11 oficynach, najwięcej 
druków wyszło u Wietora, u jego następ-
cy Łazarza Andrysowicza oraz u Macieja 
Szarffenberga. Rzemiosła drukarskiego 
uczyli się nad Wisłą Benedek Abádi, János 
Sylvester i János Honterus. Ten ostatni 
w 1539 roku założył w Braszowie (węg. 
Brassó, ob. Brașov w Rumunii) pierwszą 
drukarnię węgierską. Działalność trzech 
XVI-wiecznych oficyn drukarskich upa-
miętnia tablica w przedsionku Wydziału 
Polonistyki (ul. Gołębia 20).

Inną węgierską pamiątkę skrywa 
Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
(ul. Kopernika 23). Na parterze budynku 
w grudniu 2018 roku odsłonięto popier-
sie Ignáca Semmelweisa (1818–1865), 
uznanego węgierskiego lekarza, jednego 

W murze kościoła na Piasku znajduje się tak zwana stopka królowej Jadwigi, 
czyli odcisk w ciosie kamiennym przypominający kształtem ludzką stopę. Jego 
powstanie wiąże się z legendą o żonie Władysława Jagiełły. 

  Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ulica Karmelicka 19

KOŚCIÓŁ KARMELITÓW NA PIASKU

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1395 
roku z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej 
i Władysława Jagiełły. Dwa lata później 
powstały tu klasztor zajęli sprowadzeni 
z Pragi karmelici. Świątynia padła kil-
kukrotnie ofiarą działań wojennych. Po 
raz pierwszy została poważnie uszko-
dzona w 1587 roku podczas oblężenia 
Krakowa przez cesarza Maksymiliana 
Habsburga. Odbudowano ją z pomo-
cą finansową Anny Jagiellonki, żony 
Stefana Batorego. Kolejne zniszczenia 

KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE

z pionierów antyseptyki, który jako pierw-
szy zalecał dokładne mycie rąk przed wy-
konywaniem zabiegów medycznych.
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przyniósł budowli najazd szwedzki oraz 
walki z Rosjanami w trakcie konfederacji 
barskiej.

Fragment muru kościoła od strony 
ulicy Garbarskiej zawiera niezwykły ślad 

– odcisk ludzkiej stopy zachowany w ka-
miennym ciosie. Według legendy należy 
on do królowej Jadwigi, która któregoś 
dnia osobiście nadzorowała prace nad 
kościołem. Przejęta losem jednego z bu-
downiczych postanowiła go wesprzeć 

– ofiarowała mu złotą klamrę ze swojego 
trzewika. By ją odpiąć, wsparła nogę na 
kamieniu, ociosywanym wtenczas przez 
ubogiego rzemieślnika.

We wnętrzu świątyni, w kaplicy Mat-
ki Boskiej Piaskowej można zobaczyć 
tablicę pamiątkową Edmunda Matejki 
(1829–1907), starszego brata Jana Ma-
tejki. Wraz z drugim młodszym bratem, 
Zygmuntem, Edmund udał się w 1848 
lub 1849 roku na Węgry w grupie stu-
dentów dowodzonych przez Hipolita 
Kuczyńskiego. Nastąpiło to po udziale 

w spisku antyaustriackim, za który gro-
ził mu areszt. Na Węgrzech oddział 
Kuczyńskiego – jako polska kompania 

– został wcielony do brygady honwedów 
majora Ármina Görgeia, stacjonującej 
w Dolnym Kubinie (węg. Alsókubin, ob. 
Dolný Kubín na Słowacji). 22 czerwca 
1849 roku kompania stoczyła potyczkę 
z Kozakami pod Turczańskim Świętym 
Marcinem (węg. Turószentmárton, ob. 
Martin na Słowacji), gdzie została rozbi-
ta, a Zygmunt Matejko został śmiertelnie 
ranny. Pozostała część jednostki przy-
łączyła się pod Miszkolcem do Legionu 
Polskiego generała Józefa Wysockiego. 
Sam Edmund Matejko udał się do armii 
siedmiogrodzkiej generała Bema, w któ-
rej uzyskał stopień porucznika. Po upad-
ku kampanii węgierskiej Edmund Ma-
tejko był zmuszony emigrować, często 
ukrywając się lub zmieniając tożsamość. 
Do Krakowa wrócił przed wybuchem 
powstania styczniowego, w którym 
wziął udział w randze kapitana.
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Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy działa od lat 
30. XX wieku. Zajmuje się gromadzeniem i upowszechnianiem pamiątek zgro-
madzenia oraz życia i działalności misyjnej katolickich duchownych. W jego 
zbiorach znajduje się bodaj najbardziej znany portret Stefana Batorego.

  Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ulica Stradomska 4

SZESNATOWIECZNY PORTRET STEFANA BATOREGO

Obraz namalował w 1583 roku po-
chodzący z Wrocławia Marcin Kober 
(ok. 1550–1598). Artysta po pobycie w 
Niemczech został nadwornym malarzem 
Stefana Batorego (s. 59–60). Po jego 
śmierci wrócił do Wrocławia, by następ-
nie pracować dla cesarza Rudolfa II, a 
później dla Zygmunta III Wazy. Jest za-
liczany do najwybitniejszych w Europie 
Środkowej malarzy swoich czasów.

Po śmierci króla (1586) portret został 
ofiarowany przez Annę Jagiellonkę do 
kaplicy grobowej Batorego w katedrze 
na Wawelu. W końcu XVIII wieku płótno 
przeszło w posiadanie księży misjona-
rzy, trafiając najpierw do ich seminarium 
zamkowego, a później do seminarium na 
Stradomiu – tak zwanego Domu Stra-
domskiego, gdzie jest przechowywane 
do dziś.

Zaangażowanie studentów Politechniki Krakowskiej w sprawę węgierskiej re-
wolucji upamiętniono dwujęzyczną tablicą wmurowaną w tylną fasadę Wydziału 
Inżynierii Lądowej. Jej odsłonięcie nastąpiło w 2006 roku z okazji 50. rocznicy 
rewolucji 1956 roku.

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ulica Warszawska 24

TABLICA PAMIĄTKOWA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 ROKU

Reakcja studentów Politechniki na wy-
darzenia z 23 października 1956 roku 
była tym żywsza, że wielu z nich znało 
osobiście walczących w Budapesz-
cie rówieśników. Wszystko za sprawą 
współpracy, jaką krakowska uczelnia 
nawiązała w maju 1956 roku z Uniwer-
sytetem Technicznym w Budapeszcie 
(Budapesti Műszaki Egyetem). W lipcu 
tamtego roku krakowscy studenci i wy-
kładowcy odwiedzili węgierską stolicę 
i Szolnok, gdzie mieścił się Wydział Ko-
munikacji budapeszteńskiej Politechni-
ki. Rewizyta nastąpiła miesiąc później, 
kiedy Węgrzy w ciągu dwóch tygodni 
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Na terenie dzisiejszego Krakowa utworzono osiem nekropolii wojennych. 
W oryginalnym stanie przetrwał tylko największy, składający się z trzech częś-
ci cmentarz wojenny nr 388. Powstał on w 1918 roku, a obecnie mieści się na 
obszarze Cmentarza Rakowickiego. 

  Cmentarz Rakowicki, ulica Rakowicka 26, ulica Księdza Biskupa Jana Prandoty 1

WĘGIERSKIE MOGIŁY NA CMENTARZU WOJENNYM NA RAKOWICACH

W kwaterach cmentarza pochowano w su-
mie 6585 żołnierzy różnych wyznań i na-
rodowości, w tym wielu Węgrów. Pomnik 
w kwaterze głównej zaprojektował praw-
dopodobnie Hans Mayr. Monumentalna 

budowla przypomina podwójną bramę 
egipskich świątyń, a na jej szczyt pro-
wadzą szerokie schody. Według planów 
w miejscu tym miały odbywać się główne 
uroczystości pochówkowe i rocznicowe. 

zobaczyli Kraków, Zakopane, Warszawę 
i Gdańsk.

30 października 1956 roku na dzie-
dzińcu krakowskiej Politechniki odbył 
się wiec, na którym odczytano tekst 
depeszy otrzymanej z Szolnoku, a mi-
nutą ciszy uczczono pamięć poległych 
Węgrów. Utworzono wtedy Studencki 
Komitet Rewolucyjny, którego podsta-
wowym celem było okazanie poparcia 
dla powstańców Budapesztu oraz orga-
nizacja pomocy humanitarnej.

Kolejna demonstracja odbyła się 5 
listopada, dzień po interwencji wojsk 
sowieckich na Węgrzech. Żałobny po-
chód z polskimi i węgierskimi flagami 
przeszedł ulicami Krakowa. Jednym 
z jego przystanków był gmach Akademii 
Górniczo-Hutniczej (al. Mickiewicza 30), 
gdzie powzięto rezolucję wyrażającą so-
lidarność z bratnim narodem węgierskim 
oraz współczucie dla rodzin poległych. 
Z tekstem rezolucji wielotysięczny po-
chód dotarł pod siedzibę Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, domagając 
się jego ogłoszenia w prasie i w radiu, na 
co władze nie wyraziły zgody.

Symbolem wierności wobec pamięci 
węgierskiej rewolucji może być ofiarność 

studenta krakowskiej medycyny Jerze-
go Michalewskiego, do którego do-
tarła flaga z charakterystyczną dziurą 
w środku. Z Budapesztu przywieźli ją 
jego koledzy, którzy w listopadzie to-
warzyszyli transportowi zebranych spo-
łecznie podarunków dla Węgrów. Choć 
Michalewski był dotknięty represjami, 
ukrywał flagę przez 35 lat. Obecnie jest 
ona wystawiona w Muzeum Parlamentu 
w Budapeszcie.
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Na innym, zlikwidowanym cmentarzu po-
został z kolei wizerunek Świętej Korony 
Węgierskiej.

Na terenie cmentarza wojskowego 
(ul. Prandoty 1) pochowano żołnierzy 
Austro-Węgier poległych w pierwszej 
wojnie światowej. Na cmentarzu przy 
ulicy Rakowickiej wieczny spoczynek 
znaleźli też polscy legioniści i honwedzi 
walczący w kampanii węgierskiej 1848 

i 1849 roku, między innymi kapitano-
wie honwedów Konstanty Saski i Jan 
Biernacki oraz sierżant Marcin Sławiński. 
Na nekropolii pochowano też dezerte-
rów armii austro-węgierskiej, zmarłych 
w obozie internowania w Dąbiu (ob. 
część Krakowa). Warto wspomnieć, że 
jednym z więźniów tego obozu był Béla 
Kun, przywódca Węgierskiej Republiki 
Rad w 1919 roku.

Kaplica świętej Moniki, zwana też kaplicą węgierską, jest zamknięta dla zwie-
dzających za wyjątkiem jednego dnia w roku – 26 kwietnia.

  Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty, ulica Augustiańska 7

KAPLICA PATRONÓW WĘGIER

Ten gotycki kościół wzniesiono na Kazi-
mierzu w XIV wieku wraz z klasztorem 
augustianek. W zakończeniu nawy po-
łudniowej od strony zachodniej znajduje 
się kaplica świętej Moniki, ufundowana 
na początku XV stulecia jako kaplica 
grobowa Ścibora ze Ściborzyc herbu 
Ostoja, starosty brzeskiego. Od począt-
ku XVI wieku kaplica była nazywana 
węgierską, a to ze względu na nabo-
żeństwa odbywające się tam na pamiąt-
kę świętych patronów Węgier – Stefa-
na i Władysława. W kaplicy mieści się 
obecnie oratorium augustianek. Z uwagi 
na ich regułę zakonną ta część kościoła 
jest udostępniana wiernym tylko jeden 
dzień w roku.

Ścibor ze Ściborzyc (1348–1414) pia-
stował wysokie godności urzędowe, był 
wybitnym dyplomatą i utalentowanym 
wodzem na polach bitewnych, najbar-
dziej zaufanym współpracownikiem kró-
la Zygmunta Luksemburskiego. Posiadał 
ogromne posiadłości na północnych 

KRAKÓW – KAZIMIERZ

Węgrzech i w innych częściach kra-
ju. Nie ma jednak pewności, czy jego 
szczątki spoczywają na krakowskim 
Kazimierzu.
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„WĘGIERSKIE ULICE” KRAKOWA

Choć Kraków nie może poszczycić 
się taką ilością „węgierskich ulic”, 
co Warszawa, to w dawnej stolicy 
Polski nie brak adresów, które od-
wołują się do historii i kultury Węgier. 
Trzy z nich odnajdziemy w Podgó-
rzu, pomiędzy 1784 i 1915 rokiem 
cieszącym się statusem Wolnego 
Królewskiego Miasta. Pierwszą ulicą 
wartą wspomnienia jest oczywiście… 
Węgierska. Nieco dalej odnajdzie-
my ulicę świętej Kingi, na którą 
z Wę gierskiej można dotrzeć ulicą Rękawka. Jeśli w Rękawkę skręcimy 
z Wę gierskiej w prawo, wówczas trafimy na ulicę Jana Zamoyskiego, het-
mana wielkiego koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w którego 
prywatnej armii służyli liczni węgierscy piechurzy, a on sam pojął za żonę 
Węgierkę, Gryzeldę (Krystynę) z Batorych (zob. s. 374–375). 

Jedną z przecznic Zamoyskiego stanowi ulica Władysława Warneń-
czyka. Poległy pod Warną król Polski i Węgier nie jest jedynym wspólnym 

władcą upamiętnionym w katalogu 
nazw krakowskich ulic. W pobliżu 
Starego Miasta mamy ulicę Stefa-
na Batorego, zaś patronem jednej 
z ulic nieopodal Błoń jest Ludwik 
Węgierski. Dotrzemy na nią, skrę-
cając z ulicy Królowej Jadwigi, 
okalającej od północy Lasek Wolski 

– zielone płuca miasta. Na jego obszarze znajdują się dwa kopce usypane 
w hołdzie bohaterom historii Polski – Tadeuszowi Kościuszce i Józefowi 
Piłsudskiemu. Ten drugi kopiec wzniesiono w 1935 roku, w czym pomagali 
też węgierscy harcerze pod wodzą Pála Telekiego, dwukrotnego premiera 
Węgier (zob. s. 321). Kilka kilometrów stamtąd w Cichym Kąciku znajduje się 
ulica Maurycego Beniowskiego, 
pochodzącego z Górnych Węgier 
szlachcica i podróżnika (zob. s. 133).

W stolicy Małopolski nie mo-
gło też zabraknąć ulicy bohatera 
Polaków i Węgrów, Józefa Bema. 
Znajdziemy ją na osiedlu Oficerskim, 
niedaleko Cmentarza Rakowickiego. 
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Warto dodać, że jedną z sąsiednich ulic nazwano na cześć Orląt Lwow-
skich. Ich bohaterstwo mogło posłużyć za przykład dla węgierskiej mło-
dzieży w 1956 roku, a to za sprawą popularnej powieści Orlęta lwowskie 
z 1939 roku autorstwa Jenő Szentiványiego (wyd. pol. 2013, tłum. Joanna 
Urbańska). 

Piewcą militarnych dokonań Ojczulka Bema był wybitny węgierski poeta 
i adiutant polskiego generała, Sándor Petőfi. On także ma swoją ulicę 
w Krakowie, niestety mieści się ona 
na odległych od centrum Krakowa 
obrzeżach Nowej Huty, przez co nie-
wielu krakowian zdaje sobie sprawę 
z jej istnienia. Na pocieszenie można 
dodać, że w jej pobliżu znajduje się 
osiedle, którego ulicom patronują 
polscy królowie i książęta, w tym ci 
związani z historią Węgier: Włady-
sław Jagiełło (mąż Jadwigi Andega-
weńskiej), Bolesław Wstydliwy (mąż 
świętej Kingi), Bolesław II (opiekowa-
ła się nim błogosławiona Jolenta, żona jego stryja, Bolesława Pobożnego), 
a także często skonfliktowani z monarchami węgierskimi: Leszek Biały, Bo-
lesław Krzywousty, Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbracht.

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę pątników w 1996 roku podjęto decyzję o im-
ponującej rozbudowie sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. W jej na-
stępstwie wzniesiono okazałą bazylikę, która skrywa między innymi węgierską 
kaplicę. Jej ściany zdobi mozaika z podobiznami węgierskich świętych i bło-
gosławionych.

  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ulica Siostry Faustyny 3

KAPLICA WĘGIERSKA W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
W ŁAGIEWNIKACH

KRAKÓW – POZOSTAŁE DZIELNICE
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Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żego Miłosierdzia powstał w 1891 roku 
z inicjatywy księcia Aleksandra Lubo-
mirskiego. Wraz z poświęceniem kaplicy 
świętego Józefa jedno ze skrzydeł kom-
pleksu klasztornego przeznaczono na 
Dom Bożego Miłosierdzia, który stał się 
miejscem schronienia dziewcząt i kobiet 
potrzebujących moralnego wsparcia 
i duchowej odnowy.

Za odnowicielkę Kongregacji uważa 
się siostrę Faustynę (nazwisko cywilne: 
Helena Kowalska, 1905–1938), która ży-
cie we wspólnocie zakonnej rozpoczęła 
w 1925 roku. W maju 1933 roku złożyła 
śluby wieczyste. Zgromadzeniu służyła 
przez trzynaście lat, pracując w kuchni 
i w ogrodzie. Faustyna miała doznawać 
wizji i objawień, a jej duchowym prze-
znaczeniem stało się głoszenie Bożego 
Miłosierdzia. Czyniła to za sprawą no-
wych form kultu religijnego, do których 
należy obraz Jezu, ufam Tobie (do jego 
powstania Chrystus miał dać Faustynie 
szczegółowe wskazówki) oraz modlitwy: 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Go-
dziny Miłosierdzia. 

Po śmierci Faustyny, którą pocho-
wano w przyklasztornym ogrodzie, do 
Łagiewnik zaczęły ściągać coraz więk-
sze tłumy. O świadectwie życia i cnót 
Faustyny już w latach 60. informował 
w arcybiskupstwie ówczesny metro-
polita krakowski Karol Wojtyła. Z kolei 
już jako papież Jan Paweł II wyniósł on 
siostrę Faustynę na ołtarze – w 1993 
roku ogłosił ją błogosławioną, a w roku 
2000 świętą.

Na przełomie tysiącleci liczba przy-
bywających tu wiernych przekraczała już 
rocznie milion osób. Niewielka świątynia 
przyklasztorna nie mogła sprostać tak 
licznym pielgrzymkom. W 1996 roku 
budowę nowej bazyliki i punktu obsługi 
wiernych powierzono Witoldowi Cęckie-
wiczowi. Prace rozpoczęto 8 września 
1998 roku, a zakończono symbolicznie 

17 sierpnia 2002 roku, podczas piątej 
podróży Jana Pawła II do Polski, kiedy 
papież poświęcił długą na 65 i szeroką 
na 45 metrów świątynię w kształcie elip-
sy. Górna część bazyliki może pomieścić 
4500 wiernych. Do ich dyspozycji przy-
gotowano 18 punktów z konfesjonałami. 
Wyjątkowa wieża wieńcząca gmach ma 
76 metrów wysokości, a na poziomie 42 
metrów mieści taras widokowy.

Centralna kaplica na dolnym pozio-
mie otwiera się – wraz z dwoma ko-
rytarzami do niej prowadzącymi – na 
cztery kaplice boczne o powierzch-
ni 100 metrów kwadratowych każda. 
Jedną z nich jest „kaplica węgierska”. 
Ozdobienie jej ścian powierzono gre-
kokatolickiemu ojcu i artyście László 
Puskásowi, absolwentowi i nauczycie-
lowi Akademii Sztuk Pięknych we Lwo-
wie. W górnym pasie dłuższych ścian 
stworzył on dwie mozaiki przedstawia-
jące wizerunki węgierskich, polskich, 
słowackich, chorwackich, ukraińskich 
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Kaplica węgierska

Na szczycie wzgórza Kaim w krakowskiej dzielnicy Bieżanów-Prokocim (w po-
łudniowej części dawnej wsi Bieżanów), w pobliżu granicy administracyjnej 
Wieliczki, stoi odsłonięty 6 grudnia 1915 roku obelisk.

  Pomnik na Wzgórzu Kaim, ulica Winnicka

WZGÓRZE KAIM

W grudniu 1914 roku pod Limanową 
trwały beznadziejne walki o powstrzy-
manie armii carskiej (zob. s. 291–292), 
a Kraków był bezpośrednio zagrożony 
nadciągającymi od Tarnowa siłami XXI 
korpusu armii rosyjskiej. Jego dowódcy 
byli tak bardzo przekonani o zwycięstwie, 
że zlecili drukowanie świątecznych pocz-
tówek z nazwą byłej stolicy Polski. Dzię-
ki niemieckiemu wsparciu, krakowskim 

twierdzom oraz odwadze jednostek armii 
austro-węgierskiej, 6 grudnia udało się 
odeprzeć rosyjski atak. Pamięć o tym 
wydarzeniu głosi polski i niemiecki na-
pis na cokole obelisku. Nad niemieckim 
tekstem widnieje herb Habsburgów, 
a wschodnią ścianę cokołu zdobi nisz-
czejąca mozaika przedstawiająca Świętą 
Koronę Węgierską wplecioną w wieniec 
laurowy.

(grekokatolickich) i rumuńskich świętych 
i błogosławionych. Razem tworzą oni 
unikalną, środkowoeuropejską społecz-
ność kościelną o charakterze ekume-
nicznym. Prace nad mozaikami trwały 

osiemnaście miesięcy. Dzieło innego 
Węgra, krucyfiks namalowany na wzór 
ikon przez Győző Somogyiego, widnieje 
w jednym z bocznych korytarzy dolnego 
poziomu sanktuarium.
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Jesienią 1942 roku w pobliżu Krakowa utworzono obóz pracy i przejściowy 
obóz koncentracyjny, gdzie w nieludzkich warunkach pracowało 50–150 tysięcy 
więźniów, głównie pochodzenia żydowskiego. W czerwcu 1944 roku do obozu 
przyjechały transporty z prawie siedem i pół tysiącem węgierskich Żydówek.

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKICH WIĘŹNIAREK BYŁEGO NIEMIECKIEGO 
OBOZU KONCENTRACYJNEGO W PŁASZOWIE

Większość Węgierek skierowano do 
pracy w kamieniołomie. Po pewnym 
czasie zaczęto odsyłać je większymi 
grupami do obozu zagłady w Auschwitz, 
gdzie czekała na nie śmierć w komorach 
gazowych (zob. s. 325–326). 

Świadkiem ich cierpienia był jeden 
z płaszowskich więźniów, Kazimierz 
Kozłowski. Z jego inicjatywy oraz przy 

wsparciu Żydowskiej Gminy Wyznanio-
wej, związku byłych polskich więźniów 
obozu w Płaszowie oraz Konsulatu 
Generalnego Republiki Węgierskiej 
w Krakowie w lipcu 2000 roku na te-
renie dawnego obozu odsłonięto mar-
murową tablicę ku czci węgierskich Ży-
dówek, ofiar Holocaustu w Płaszowie 
i w Auschwitz.

  Były niemiecki obóz koncentracyjny w Płaszowie, ulica Kamieńskiego
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KRAKÓW DOMEM WACŁAWA FELCZAKA

Wacław Felczak pochodził z wyjątkowej rodziny. Jego matka wywodziła się 
z zubożałej rodziny szlacheckiej, którą dotknęły carskie represje popowsta-
niowe. Wyszła za mąż za Antoniego Felczaka, dość dobrze sytuowanego 
właściciela ziemskiego, który wyróżniał się aktywną działalnością społeczną. 
Wacław był ich ósmym dzieckiem, przyszedł na świat 26 maja 1916 roku 
w Golbicach. Nie było wówczas wolnej Polski, rodzinne strony Felczaka 
od 1915 roku okupowały Niemcy i Austro-Węgry, a wcześniej należały one 
do zlikwidowanego po powstaniu listopadowym Królestwa Polskiego. Fel-
czak był wychowany w kulcie powstańczym, patriotyczną postawę rodziny 
wyraża fakt, że jego starsi bracia, Franciszek i Zygmunt, zaciągnęli się na 
ochotników do wojny z bolszewikami w 1920 roku. 

Zainteresowanie dziejami Węgier, a w szczególności postacią Lajosa 
Kossutha, które Felczak zawdzięczał nauczycielowi ze szkoły powszechnej, 
pogłębiły studia historyczne ukończone na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie 
Felczak utworzył studenckie Koło Przyjaciół Węgier. W roku akademickim 
1938/1939 wyjechał na stypendium państwowe do Kolegium Eötvösa w Bu-
dapeszcie. Pobyt na Węgrzech był możliwy dzięki wsparciu Adorjána Divéky-
ego, ówczesnego dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Po klęsce wrześniowej Felczak związał się z podziemiem. W maju 1940 
roku powrócił na Węgry, ale już nie w celach naukowych. Kierownictwo 
polskiego ruchu oporu powierzyło mu włączenie się w prace emisariuszy 
zapewniających łączność między Warszawą i Londynem. Po utworzeniu 
Armii Krajowej wiosną 1943 roku zaczął organizować i kierować bazą kurier-
ską, której działanie przerwała niemiecka okupacja na Węgrzech. Felczak 
z narażeniem życia przekraczał nielegalnie granicę, co utrudniały dodatkowo 
trudne warunki – szlak na Węgry wiódł przez Tatry (zob. s. 306). W ciągu 
ośmiu lat (do 1949 roku włącznie) miał za sobą blisko dziewięćdziesiąt „zie-
lonych granic”. Często przekraczał je samodzielnie, na przykład kiedy musiał 
przeszmuglować do Warszawy większą ilość pieniędzy – kilkadziesiąt lub 
nawet kilkaset tysięcy dolarów. Prócz tego, do kraju przez „zieloną grani-
cę” dostarczano treści ważnych politycznych rozmów i decyzji, a Felczak 
przygotowywał o nich sprawozdania dla rządu na emigracji. Począwszy 
od lata 1943 roku działalność kurierska była ułatwiona za sprawą nowego 
rządu Miklósa Kállaya, który próbował wycofać swój kraj z wojny, a do tego 
potrzebował zaangażowania polskich uchodźców na Węgrzech i polityków 
urzędujących w Londynie. Oznaczało to, że każda przesyłka z Warszawy, 
o ile nie zawierała zbyt poufnych materiałów, była wysyłana pocztą dyplo-
matyczną do węgierskiej ambasady w Lizbonie, skąd wtajemniczeni Polacy 
przewozili ją do Londynu.
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W lipcu 1944 roku – po rozpoczęciu niemieckiej okupacji Węgier – wę-
gierscy naziści aresztowali Felczaka w pociągu do Rożniawy. Było to pod-
czas próby przeniesienia bazy kurierskiej na Słowację. Felczakowi udało się 
jednak uciec, a w końcu roku przedostać do Polski. Będąc przekonany, że 
hitlerowską okupację w Polsce zmieni stalinowska, pozostał wierny żołnier-
skiej przysiędze i postanowił kontynuować walkę. Utwierdziło go w tym spo-
tkanie z matką, do którego doszło w lutym 1945 roku, po niemal pięciu latach 
rozłąki. O ile wiedział, że jego brat Wiktor jeszcze we wrześniu 1939 roku 
zginął w bitwie nad Bzurą, to jakże smutną wiadomością był dla niego los 
pozostałych z rodzeństwa. Okazało się, że jego drugi brat, Franciszek, zginął 
pod kołami niemieckiego wozu opancerzonego. Walczący w Armii Krajo-
wej Kazimierz został stracony przez nazistów przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego, a jedna z sióstr zmarła na początku okupacji. Kiedy Felczak 
poprosił matkę, by poradziła mu, co powinien czynić, otrzymał bezlitosną od-

powiedź: „Twój pradziadek 
walczył w powstaniu listo-
padowym, jego los dopełnił 
się na Syberii. Twój dziadek 
walczył w powstaniu stycz-
niowym, jego los dopełnił 
się na Syberii… Wiesz, co 
powinieneś robić”. Felczak, 
jak później wspominał, był 
przejęty słowami matki, nie 
rozumiał, jak kobieta, która 
straciła już czwórkę dzieci, 
jest w stanie zaryzykować 
dla ojczyzny życie piątego. 

Lecz taka właśnie bezinteresowna służba ojczyźnie była w całym XIX i XX 
stuleciu udziałem „Matek Polek”…

Latem 1945 roku Felczakowi udało się przedostać do Londynu, gdzie 
miał okazję odbyć dłuższą rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej na 
uchodźstwie, Władysławem Raczkiewiczem. Dyskutowali między innymi 
o tym, jaka będzie najwłaściwsza postawa Polski wobec sowieckiej okupacji. 
Niestety, w Londynie mógł też osobiście przekonać się, jak stopniowemu 
rozpadowi ulegał funkcjonujący na emigracji obóz polityczny. Później, po-
dróżując po Polsce w latach 1946–1947, zrozumiał, że w zaistniałej sytuacji 
zbrojny opór jest bezsensowny. Felczak uważał, że nie ma potrzeby prze-
lewać krwi już i tak skrajnie osłabionego narodu. Wierzył, że o przetrwa-
nie należy walczyć na polu edukacji i kultury. „Należy wspierać finansowo 
przedstawicieli opozycyjnych ruchów inteligencji w kraju. Należy powiększać 

Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13)
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księgozbiory odbudowywanych z ruin bibliotek uniwersyteckich. Należy 
wspomagać osadzonych w więzieniach i ich rodziny” – taki właśnie pogląd 
na sprawę przedstawił kierownictwu polskiej emigracji Felczak.

W ramach tak ujętej misji historyk podjął się kolejnego nielegalnego 
przedsięwzięcia. Namówiony przez ówczesnego premiera polskiego rządu 
na uchodźstwie, Stanisława Mikołajczyka, obiecał sprowadzić z Polski jego 
dwóch bliskich znajomych, członków Stronnictwa Ludowego. 22 grudnia 
1948 roku został aresztowany w Morawskiej Ostrawie w Czechosłowacji.  
6 kwietnia 1951 roku w Warszawie przeprowadzono w jego celi „rozprawę”. 
Felczak został skazany na dożywocie, choć prokurator domagał się jego 
głowy. W izolatce spędził kilka lat. Z uwagi na zły stan zdrowia 31 paździer-
nika 1956 roku mógł na dziesięć miesięcy opuścić więzienie. Nie wiedział, 
że na Węgrzech wybuchła rewolucja i toczą się walki. Nie prosił o rewizję 
procesu, zdawał sobie sprawę, że walczył przeciwko urządzanej w kraju 
władzy komunistycznej, ale do działalności szpiegowskiej nigdy się nie 
przyznał. W 1957 roku skazano go ponownie na dwanaście lat, ale ponieważ 
już wcześniej odsiedział dwie trzecie kary, nie musiał wracać do więzienia.

Wacław Felczak nie znał pojęcia kompromisu. Wierzył, że człowiek w każ-
dych warunkach może zachować swą prawdziwą osobowość, którą uwa-
żał za największą wartość. Był charyzmatycznym, gotowym na wszystko 
człowiekiem o wyjątkowym darze przekonywania do siebie innych osób. 
Nieprzypadkowo jednym z jego ulubionych bohaterów był Lajos Kossuth, 
przywódca węgierskiego powstania 1848 roku. Felczak planował przygo-
tować o nim monografię.

W wieku czterdziestu dwóch lat Felczak wrócił do kariery naukowej.  
1 września 1958 roku został asystentem w kierowanej przez profesora Hen-
ryka Wereszyckiego Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnow-
szej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swój doktorat poświęcił zagadnieniom 
węgierskiej polityki narodowościowej przed rokiem 1848. W 1968 roku 
uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Ugoda węgiersko-chorwacka 
w 1868 roku. Rok później wydał monografię Historia Węgier, która do dziś 
jest lekturą obowiązkową polskich hungarystów. Był także współautorem 
opracowania historii Jugosławii. Wnioski o nadanie mu profesury były kolej-
no odrzucane, dopiero 4 października 1993 roku, zaledwie na trzy tygodnie 
przed śmiercią Felczaka, prezydent Lech Wałęsa przyznał mu tytuł profesora 
zwyczajnego.

29 października 1993 roku Felczak został pochowany w Zakopanem na 
Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku (ul. Kościeliska, zob. s. 306), wśród in-
nych zasłużonych dla polskiej kultury, nauki i historii. W jego ostatniej drodze 
towarzyszył mu między innymi dawny podwładny, kurier tatrzański Stani-
sław Marusarz, który po wojnie został dwukrotnym medalistą mistrzostw 



255255

Województwo Małopolskie  |    

255

świata i pięciokrotnym mistrzem 
Polski w skokach narciarskich. Wy-
głaszając mowę pożegnalną, Maru-
sarz był tak bardzo przejęty, że do-
znał ataku serca i zmarł na miejscu, 
osuwając się na ręce ambasadora 
Węgier Ákosa Engelmayera.

Wiosną 1986 roku na uroczy-
stym posiedzeniu Senatu Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego obchodzono 70. 
urodziny Wacława Felczaka. Jego 
węgierscy uczniowie i wychowan-
kowie przekazali mu przygotowaną 
na tę okazję księgę pamiątkową. 
Jej tytuł brzmiał: Hungaro-Polo-
nica. Studia z dziejów węgiersko-

-polskich kontaktów historycznych 
i literackich. Na zaproszenie Istvána 
Szíjártó, dyrektora Kolegium Eötvö-
sa, od połowy września do począt-
ku listopada 1987 roku Wacław 
Felczak prowadził w Budapeszcie 
gościnne wykłady, a na prośbę Vik-

tora Orbána i László Kövéra odwiedził też dom akademicki studentów 
prawa im. Istvána Bibó, gdzie wygłosił prelekcje o Solidarności. Rozmowy 
towarzyszące temu seminarium zainspirowały słuchaczy do założenia 
własnej partii politycznej. W 1991 roku Felczak został honorowym człon-
kiem partii Fidesz.

  Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ulica Szkolna 73

TABLICA PAMIĄTKOWA JÓZEFA BEMA

W grudniu 1999 roku konsulat węgierski w Krakowie postawił na dziedzińcu 
szkoły w Gaju dwujęzyczną tablicę w formie otwartej księgi. Upamiętnia ona 
generała Bema, który od 1801 do 1809 roku w tej oddalonej o 20 kilometrów 
od Krakowa miejscowości mieszkał i spędzał wakacje.

GAJ
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Według lokalnej tradycji przez miejscowość, która wówczas nazywała się Górki, 
wiódł szlak, który królowa Jadwiga przebyła z Budy do Krakowa. Od tamtej 
pory mieszkańcy Górek byli zobligowani do posługi w katedrze wawelskiej, za 
co zostali docenieni poprzez wzbogacenie nazwy ich miejscowości o człon 

„Świątniki”, oznaczający tych, którzy służą świątyni.

  Kościół pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi, ulica ks. Stanisława Koniecznego 3

KOWALE ŚWIĘTEJ JADWIGI

Charakter Świątnik Górnych po dziś 
dzień definiuje postać świętej Jadwigi, 
córki Ludwika Węgierskiego. To ona 
sprowadziła do wsi węgierskich osad-
ników trudniących się kowalstwem 
(według innych źródeł około 1600 roku 
biskup krakowski Janusz Radziwiłł osie-
dlił tam wołoskich rusznikarzy). Faktem 
pozostaje, że mieszkańcy Świątnik Gór-
nych od końca XVI wieku zajmowali się 
kuciem białej broni. 

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) 
miejscowość wraz z Galicją stała się czę-
ścią imperium Habsburgów, przez co jej 
kontakty z pozostałymi ziemiami polskimi, 

ŚWIĄTNIKI GÓRNE

w tym z Krakowem, zaczęły słabnąć. Za-
miast broni zaczęto produkować zamki, 
kłódki, łańcuchy, a później kute ogrodze-
nia, bramy i ozdoby. Od wiosny do jesieni 
kłódkami ze Świątnik handlowali tak zwani 
putniorze, którzy wyroby kowali nosili na 
plecach w sporych drewnianych skrzyn-
kach – putniach. Jeden z tych pojemników 
jest dziś eksponatem w Muzeum Ślusar-
stwa (ul. Bruchnalskiego 35), a przypo-
mina on węgierskie drewniane wiadra do 
przenoszenia winogron (węg. puttony). 
Ulubionym celem handlarzy ze Świątnik 
stał się z czasem Debreczyn, dokąd uda-
wali się w każdy dzień targowy.

Na początku 1801 roku rodzina Bemów 
przeniosła się z Tarnowa do Krakowa, 
w którego okolicy kupiła dwie wsie: Gaj 
oraz Brzyczynę Górną. Zapamiętano 
tam szczególnie zamiłowanie nastolet-
niego Józefa do zabaw w wojnę. Raz 
nawet w ich wyniku stodoła jednego 
z sąsiadów stanęła w płomieniach.

W Krakowie Bem ukończył Gimnazjum 
Świętej Anny, przemianowane przez Au-
striaków na Cesarsko-Królewskie Gim-
nazjum Akademickie. Dziś to I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bartłomieja No-
wodworskiego. W auli szkoły wśród por-
tretów sławnych absolwentów znajduje 
się podobizna Bema.
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Główna świątynia w miejscowości 
również jest pamiątką okresu handlu 
obwoźnego. Zresztą, kiedy zaistniała 
potrzeba wzniesienia kościoła, putniorze 
sprowadzili z Węgier plan klasycystycz-
nego kościoła z Debreczyna. Realizacja 
trwała dwanaście lat. Konsekracja świą-
tyni, pomniejszonej kopii debreczyńskiego 
kościoła, nastąpiła w 1858 roku. Dekadę 
wcześniej, podczas rewolucji i węgierskich 
walk o wolność lat 1848–1849, czternastu 
świątniczan walczyło na Węgrzech u boku 
honwedów lub pod sztandarem Legionu 
Polskiego.

Świątniki Górne mają dwóch patronów: 
świętego Stanisława, biskupa męczennika, 
i świętą Jadwigę. W święto Niepodległo-
ści 2000 roku w miejscowości odsłonięto 
pomnik poświęcony „Synom tej ziemi” – 
dzieło profesora Czesława Dźwigaja. Jego 
centralną postacią jest królowa Jadwiga, 
która, opierając się o grunwaldzki szczer-
biec, spogląda na figurę matki trzymającą 
zwłoki postrzelonego syna – postaci z ka-
tyńskiej Piety.

Górnicy z kopalni soli w Wieliczce są od stuleci przekonani, że to właśnie tam, 
a nie w Bochni (zob. s. 260), znaleziono zatopiony w krysztale soli pierścień, 
który święta Kinga wrzuciła do szybu kopalnianego w Siedmiogrodzie, co miało 
nastąpić w komitacie Maramuresz (węg. Máramaros, rum. Maramureș), w Tor-
dzie (rum. Turda) lub w Parajd (rum. Praid). Prawda jest taka, że wielicką sól 
wydobywano już sto–dwieście lat wcześniej. Początkowo zakładano warzelnie, 
gdzie odparowywano solankę ze źródeł, ale już w końcu XIII wieku – o czym 
świadczą zachowane dokumenty – bloki solne wydobywano spod ziemi. Nie-
przypadkowo zatem Wieliczka otrzymała prawa miejskie w 1289 roku.

  Kopalnia Soli „Wieliczka”, ulica Daniłowicza 10

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE

WIELICZKA I BOCHNIA – KULT ŚWIĘTEJ KINGI
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Jedną trzecią dochodów do skarbca 
średniowiecznego Królestwa Polskiego 
zapewniał handel solą. 300–350 górni-
ków wydobywało rocznie jej 7–8 ton. Ze 
względu na wysoką dochodowość zawód 
górnika był w średniowieczu przywilejem 
dziedzicznym. Roczne zyski jednego 
pracownika saliny przekraczały niekiedy 
wartość jednej lub dwóch wsi. Wielickie 
przychody do królewskiego skarbca były 
w XVII wieku tak pokaźne, że Jan Kazi-
mierz właśnie tutejszą solą zapłacił Austrii 
za pomoc wojskową udzieloną w czasie 
wojny polsko-szwedzkiej oraz inwazji 
wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerze-
go II Rakoczego. Z kolei w latach 50. XIX 
wieku zyski z eksploatacji kopalni umoż-
liwiły Austrii spłatę zadłużenia zaciągnię-
tego od Rosji tytułem pomocy militarnej 
udzielonej Wiedniowi w walce z Węgrami 
w 1849 roku.

Wydobyciem soli kamiennej kierowali 
do pierwszego rozbioru Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów (1772) krakowscy 
żupnicy. Dzieje ich pracy przedstawia 
muzeum zorganizowane w Zamku Żup-
nym (ul. Zamkowa 8). Jego najbardziej 
reprezentacyjnym pomieszczeniem jest 
gotycka sala, której sklepienie wsparto 
na jednej, umieszczonej centralnie ko-
lumnie. Na zorganizowanej wystawie 
można zobaczyć narzędzia, uroczyste 
stroje, szable, stopnie i odznaczenia, 
lampy, dyplomy, mapy, ryciny i obrazy. 
Świętą Kingę uwieczniło na nich wielu 
artystów, w tym Jan Matejko. Malarzowi 
zarzucano, że potomkinię dynastii Arpa-
dów przedstawił jako matronę. Krytyka 
wynikała z faktu, że kult Kingi, jaki roz-
winął się wokół niej już po śmierci, spra-
wił, że chciano ją pamiętać jako młodą 
księżniczkę. 

Otwarta dla zwiedzających część 
kopalni w Wieliczce tworzy osobliwy 
skansen różnych komór połączonych 
ze sobą labiryntem szybów i korytarzy. 
Umieszczone 135 metrów pod ziemią 

muzeum zadziwia kilkoma ogromnymi 
salami i gigantyczną kaplicą. W zależ-
ności od charakteru podziemnych po-
mieszczeń organizuje się w nich kon-
certy, sympozja i nabożeństwa. W XVII 
wieku w kopalni istniało ponad czter-
dzieści mniejszych i większych kaplic. 
Po beatyfikacji Kingi górnicy zbudowali 
na jej cześć osobną kaplicę, a gdy ta 
spłonęła, na głębokości 96 metrów wy-
drążyli w skale nową świątynię. Usta-
wiono tam podobiznę patronki górni-
ków solnych, którzy modlili się do niej 
o bezpieczną pracę. Kres kultowi Kingi 
(zob. też s. 284–286) próbowali położyć 
Austriacy, ale ich zakaz był nieskuteczny. 
Przy gigantycznej kaplicy z 1898 roku 
wydrążono też później zakrystię, a z blo-
ku soli wyrzeźbiono figurę świętej Kingi 

– ozdobę głównego ołtarza.
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Bochnię założył Bolesław Wstydliwy, ksią-
żę krakowski i sandomierski, mąż świętej 
Kingi. Miasto, w którym mieści się 177 bu-
dynków o charakterze zabytkowym, swój 
obecny kształt uzyskało za panowania Ka-
zimierza Wielkiego. Już od XV wieku roz-
wijał się tu kult Kingi, który stał się jeszcze 
bardziej znaczący po beatyfikacji księżnej. 
Dowodem na to jest poświęcona jej kapli-
ca, zbudowana w kopalni po 1690 roku. 
Ta, którą można dziś zwiedzać, jest wyraź-
nie większa od pierwotnej, a zwężając się 
w kierunku ołtarza, tworzy równocześnie 
prezbiterium. Umieszczony na barokowym 
ołtarzu z drewna obraz przedstawia świętą 
Kingę w towarzystwie dwóch klęczących 
górników. Jeden z nich przekazuje księż-
nej znaleziony w kopalni pierścień. Obok 
Kingi stoi Bolesław Wstydliwy. Sąsiednie 
nisze wypełniają z kolei wyrzeźbione w soli 

Od XIII wieku do 1772 roku bocheń-
ska salina wspólnie z kopalnią soli 
w Wieliczce wchodziła w skład żup 
krakowskich. 

  Kopalni Soli Bochnia, ulica Campi 15

KOPALNIA SOLI W BOCHNI

figury świętych: Stanisława, Antoniego Pa-
dewskiego, Kingi i drugiej patronki górni-
ków – świętej Barbary.

Na cmentarzu komunalnym w Bochni 
(ul. Oracka 32), w pobliżu głównej bramy 
stoi ozdobny nagrobek Romualda Leliwy 

Żurowskiego (1814–1883), powszechnie 
szanowanego członka rady miejskiej, 
uczestnika powstania listopadowego 
i styczniowego, który w 1848 roku służył 
w randze kapitana w Legionie Polskim 
na Węgrzech.
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Leżące 62 kilometry na zachód od Kra-
kowa miasto często myli się Węgrom 
z Dębnem Podhalańskim, które leży przy 
dawnej granicy polsko-węgierskiej. Do 
drugiej miejscowości turystów przyciąga 
unikatowy XV-wieczny kościół drewnia-
ny, jeden z obiektów listy światowego 
dziedzictwa UNESCO. Odnotowano, że 
w świątyni modlił się przed wojną z Za-
konem Krzyżackim Władysław Jagiełło.

Położone blisko Tarnowa Dęb-
no jest związane nie z postacią króla, 
a z węgierskim poetą Bálintem Balassim. 

  Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189

ZAMEK FRANCISZKA WESSELÉNYIEGO  
I TABLICA PAMIĄTKOWA BÁLINTA BALASSIEGO

DĘBNO

W trakcie swego trzeciego poby-
tu w Polsce pomiędzy 1589 i 1591 
rokiem Bálint Balassi był częstym 
gościem rezydencji Franciszka Wes-
selényiego. Jego wizyty upamiętnia-
ją tablica i stała wystawa w muzeum.

W średniowieczu istniał tu otoczony fosą 
zamek warowny wzniesiony na palach, 
którego głównym zadaniem była ochro-
na szlaku bursztynowego. W jego miej-
scu kasztelan krakowski Jakub z Dębna 
wzniósł przed 1380 rokiem twierdzę go-
tycką. Posiadłość w 1583 roku zakupił od 
jego późniejszych potomków Franciszek 
(węg. Ferenc) Wesselényi, palatyn Wę-
gier, sekretarz Stefana Batorego, który 
za zasługi dla kraju otrzymał tytuł barona. 
Za jego czasów zamek przeżywał okres 
świetności. Budowla została przebudowa-
na w stylu renesansowym, czego efekty 

– za wyjątkiem rozebranej w XVIII wieku 
kaplicy – widać do dziś.

Synowie Franciszka, István i Pál, 
w 1608 roku sprzedali wieś i zamek, który 
w latach 30. XVII wieku przeszedł w ręce 
rodziny Tarłów. Od nich posiadłość odku-
pili Lanckorońscy, a po nich właścicielami 
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byli jeszcze Rogawscy, Rudniccy, Spław-
scy i Jastrzębscy. W czasie II wojny świa-
towej zamek został doszczętnie zrabo-
wany. Blask dawnej świetności odzyskał 
pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy utwo-
rzono w nim oddział Muzeum Okręgo-
wego w Tarnowie. Charakter dawnych 
epok przywołują w nim liczne eksponaty, 
złożone głównie w depozycie. Ponadto 
Muzeum od samego początku podjęło się 
opieki nad pamiątkami po wizytach Ba-
lassiego w Dębnie. Według legendy poeta 
miał w murach zamku zabiegać o względy 
swojej dalekiej krewnej, Anny Szárkán-
dy, jednak wdowa po Kasprze Bekieszu, 
dowódcy wojsk Batorego, była już wtedy 
żoną gospodarza majątku. Rzekomo to 
jej poeta poświęcił jeden ze swych cykli 
lirycznych, ale część historyków literatury 
podaje w wątpliwość hipotezę, jakoby to 
Anna była muzą z wierszy o Celii.

W 1988 roku Tarnowskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Węgier w narożniku obok 
wejścia na imponujący dziedziniec zam-
ku umieściło tablicę pamiątkową Bálinta 
Balassiego. Część stałej ekspozycji opo-
wiada o życiu poety, a materiał zdjęciowy 
ilustrują jego wiersze. Niezwykłe wrażenie 
robi komnata rycerska, w której zachowały 
się fragmenty fresków. W znajdującym się 
tu renesansowym wykuszu Balassi mógł 
szukać natchnienia do pisania kolejnych 
tekstów. Walory historyczne i estetyczne 

zamku dopełnia legenda o młodej Tarłów-
nie, która młodzieńczą miłość do jednego 
ze służących przypłaciła okrutną ceną – 
została żywcem zamurowana.

W pobliżu Zamku znajdziemy kamien-
ny pomnik świętej Kingi. Postawiła go 
w 1725 roku Anna Tarłowa i jest to praw-
dopodobnie najstarsza figura świętej Kingi 
w Polsce. Według legendy monument stoi 
w miejscu potyczki, jaką okoliczni miesz-
kańcy stoczyli z oddziałem tatarskim, któ-
ry napadł na orszak Kingi. W podzięce 
księżna krakowska miała ufundować tu 
drewniany kościół.
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Upamiętnia to tablica umieszczona na ka-
mienicy w Rynku pod numerem 29. Obok 
niej wisi inna tablica, poświęcona królo-
wej Jadwidze, która odwiedziła Wojnicz 
w 1394 roku.

Dynamicznie rozwijające się miasto 
w marcu 1657 roku zostało spalone przez 
wojska Jerzego II Rakoczego, przez co 
średniowieczne centrum Wojnicza nie 
znajduje się wokół obecnego Rynku, choć 
i tu znaleźć można kilka zabytkowych ka-
mienic (z XVIII i XIX wieku). Wielokrotnie 
przebudowywany kościół świętego Waw-
rzyńca mieści się przy drodze wyjazdowej 
w stronę Nowego Sącza. Jego najstar-
szą częścią jest gotyckie prezbiterium 
z XV wieku. Barokowy ołtarz i dekoracje 
pochodzą w większości z XVIII stulecia. 

W 1239 roku okoliczni mieszkańcy witali orszak księżnej Kingi, zmierzającej do 
Krakowa na ślub z Bolesławem Wstydliwym. Prawdopodobnie to z tej okazji 
malowniczo położony Wojnicz uzyskał prawa miejskie.  

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Męczennika, ulica Jagiellońska 23

RELIEF Z WIZERUNKIEM ŚWIĘTEJ KINGI I ŚWIĘTEJ JADWIGI

WOJNICZ

Rokokowe obrazy to dzieła J. Neydörfe-
ra. Sąsiadującą z kościołem dzwonnicę 
wzniesiono w 1564 roku, a następnie 
przebudowano częściowo w XVII wieku. 
Nieco oddaloną plebanię postawiono 
w stylu renesansowym w latach 80. XVII 
wieku. Otaczają ją w półkolu pozostałości 
średniowiecznych okopów.

Portal wejściowy świątyni znajdu-
je się w dobudowanej „Wieży dwóch 
świętych dam”. Wypełniają go odlane 
z brązu drzwi, których ozdobę stanowi 
relief z postaciami świętej Kingi i świętej 
Jadwigi. Kompozycję dopełniają podo-
bizny ich małżonków, Bolesława Wsty-
dliwego i Władysława Jagiełły, herby 
rodowe i napis: „Gaude Mater Polonia” 
– „Raduj się, matko Polsko”.
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We wschodniej części Wojnicza, po 
lewej stronie drogi na Tarnów stoi 
drewniany kościół świętego Le-
onarda z XVII stulecia, odnowiony 
w końcu XIX wieku. Jego wnętrze 
zdobi między innymi XIX-wieczny 
portret świętej Kingi, umieszczony 
w ołtarzu bocznym po prawej stro-
nie. W pobliżu świątyni mieści się 
niewielki cmentarz z czasów I woj-
ny światowej. To wymowny przykład 
tego, że niejednokrotnie nawet dla 
kilku poległych żołnierzy tworzono 
odrębne nekropolie.

We wschodniej części Wojnicza, 
przy drodze wyjazdowej w kierun-
ku Tarnowa mieści się stary cmen-
tarz komunalny. W pobliżu głównej 
bramy znajdziemy grób Władysława 
Jordana, bohatera kilku powstań, 
aktywnego członka ruchów patrio-
tycznych i uczestnika Wiosny Ludów 
na Węgrzech. Z kolei cmentarna ka-
plica strzeże pamięci o Mieczysławie 
Woronieckim, bohaterze bitwy pod 
Perlezem (węg. Perlasz).

  Ulica Leonarda

  Cmentarz komunalny, ulica Tarnowska 36

DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO LEONARDA

GRÓB WŁADYSŁAWA JORDANA I PAMIĄTKA MIECZYSŁAWA 
WORONIECKIEGO, UCZESTNIKÓW WIOSNY LUDÓW NA WĘGRZECH

Władysław Jordan (1819–1891) brał 
udział w powstaniu krakowskim 1846 
roku. Na wieść o wybuchu rewolucji 
1848 roku udał się na Węgry, gdzie 

został adiutantem Józefa Bema. Z jego 
polecenia werbował w Paryżu wyższych 
oficerów polskich do armii węgier-
skiej. To on nakłonił generała Henryka 
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Dembińskiego do przyjazdu na Węgry. 
W Siedmiogrodzie organizował kompa-
nię lansjerów Legionu Polskiego. Pod 
koniec kampanii został mianowany ma-
jorem. Po ogłoszeniu kapitulacji w sierp-
niu 1849 roku nie podporządkował się 
decyzji zwierzchników. Brał udział tak-
że w wojnie krymskiej. Później włączył 
się w działalność Hotelu Lambert oraz 
pełnił funkcję głównego agenta Adama 
Czartoryskiego.

Będąc na nekropolii, warto też zaj-
rzeć do kaplicy cmentarnej świętego 
Krzyża, postawionej w 1852 roku przez 
księżnę Apolonię z Jordanów Woro-
niecką (1792–1870), właścicielkę dóbr 
w Więckowicach w drugiej połowie XIX 
wieku. Wdzięczni za gest parafianie 
w 1979 roku zawiesili we wnętrzu kapli-
cy tablicę pamiątkową, która wspomi-
na także syna fundatorki, Mieczysława 
Woronieckiego (1825–1848), „bohatera 
narodowego Węgier, który jako oficer 
polski i adiutant generała Józefa Bema 
oddał swe życie w walce o wolność 
bratniego nam narodu”. Pamięci o Wo-
ronieckim, awansowanym na podpuł-
kownika honwedów, strzeże też pomnik 
w Brzostku na Podkarpaciu, skąd po-
chodził (zob. s. 369).



266266

|  Województwo Małopolskie

266

TARNÓW

Tarnów (historyczna nazwa węgierska: Tarnó), lokowany przez Władysława 
Łokietka w 1330 roku, przez stulecia znajdował się w rękach największych 
właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego. Pierwszym właścicielem miasta 
był wojewoda krakowski Spycimir herbu Leliwa, który dał początek rodowi 
Tarnowskich. To on postawił w grodzie duży murowany zamek, stanowiący 
rezydencję włodarzy i ośrodek administracji.

Przez krótki czas Tarnów był „stolicą” Królestwa Węgier. Hetman Jan 
Amor Tarnowski po przegranej bitwie pod Tokajem (1527) przebudowany 

w stylu renesansowym zamek 
przekazał wraz z majątkiem 
komunalnym do dyspozycji 
króla Jana Zápolyi, wygna-
nego wtenczas z Węgier. To 
stąd Zápolya od 4 kwietnia 
1528 roku przez pół roku 
organizował obóz zwolenni-
ków, którzy mieli pomóc mu 
w odzyskaniu węgierskiej ko-
rony, przekazanej wcześniej 

przez stany szlacheckie Ferdynandowi Habsburgowi. Z wdzięczności co 
roku przekazywał do skarbca miasta 500 sztabek złota pochodzących 
z cła, które tarnowscy kupcy płacili Koszycom (węg. Kassa) i innym mia-
stom Górnych Węgier. Akt tego przywileju jest dziś eksponatem Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie (Rynek 3). Ponadto Zápolya ufundował ołtarz do 
kościoła parafialnego z XIV wieku. Pamiątką po zamku są dziś jedynie ruiny 
(ul. Wypoczynkowa).

Stefan Batory (zob. s. 59–60) dwukrotnie odwiedził Tarnów, który należał 
już wówczas – za sprawą małżeństwa – do Ostrogskich. Władca nadał miastu 
pięć przywilejów, decydując między innymi, by Tarnów był obowiązkowym 
miejscem postoju dla osób zmierzających na Węgry i stamtąd powracających.

Wraz z pierwszym rozbiorem Polski Tarnów jako część Galicji przypadł 
imperium habsburskiemu. Cesarz Józef II (odwiedził Tarnów w 1787 roku) 
ustanowił miasto siedzibą nowego okręgu administracyjnego i biskupstwa, 
czym zapewnił mu rozkwit. W 1876 roku gmina Tarnów otrzymała znacz-
ną autonomię samorządową, co pozwoliło zrealizować kilka znaczących 
inwestycji. Jeszcze w tym samym roku oddano do użytku linię kolejową 
Tarnów–Nowy Sącz–Leluchów, zapewniającą miastu połączenie kolejowe 
z Węgrami. W latach 1911–1942 po Tarnowie, jako jedynym prowincjonalnym 
mieście w Galicji, kursowały tramwaje.
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Miano „najbardziej węgierskiego mia-
sta w Polsce” Tarnów zawdzięcza 

– prócz związkom z Janem Zápolyą – 
przede wszystkim urodzonemu tu 14 
marca 1794 roku Józefowi Bemowi. 
W swoim rodzinnym mieście generał 
został również pochowany.

  Ulica Targowej 13

MIEJSCE URODZIN JÓZEFA BEMA

Bem mieszkał w Tarnowie blisko dziesięć 
lat do momentu, gdy w pierwszych latach 
XIX wieku przeniósł się z rodziną do Gaju 
pod Krakowem (zob. s. 255–256). W miejscu, 
gdzie się urodził – przy obecnym placu Bema 
– stoi teraz kilkupiętrowa kamienica. Na jej 
fasadzie w 1910 roku umieszczono tablicę 
pamiątkową z marmuru, ozdobioną relie-
fem z wizerunkiem generała. W latach 90. 
Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier 
dodało jeszcze tablicę w języku węgierskim.

Utworzone w 1956 roku Tarnowskie 
Towarzystwo Przyjaciół Węgier zde-
cydowało o zbiórce funduszy na peł-
nopostaciowy pomnik generała Bema. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
blisko trzydzieści lat później.

  Ulica Wałowa 33POMNIK JÓZEFA BEMA

Dwuipółmetrowy pomnik z brązu odsło-
nięto 11 maja 1985 roku. Dzieło Bogdany 
Ligęzy-Drwal i Stefana Niedorezo przedsta-
wia sięgającego po szablę generała Bema 
odzianego w mundur honwedów. Monu-
ment ustawiono w pobliżu Starego Miasta, 
w cieniu dorodnych płaczących wierzb przy 
ulicy Wałowej. Niewielki skwer, przy którym 
stoi pomnik, nazwano imieniem bohatera.
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Jednym z najcenniejszych zabytków Tarnowa jest pomnik nagrobny kasztelana 
krakowskiego Janusza Ostrogskiego (ok. 1554–1620) i jego pierwszej małżonki, 
Węgierki Zsuzsanny z Serédych. Monumentalny pomnik w stylu gdańskiego 
manieryzmu wykonał z marmuru Jan Pfister.

  Bazylika katedralna pw. Narodzenia NMP, plac Katedralny 5

POMNIK NAGROBNY JANUSZA OSTROGSKIEGO I ZSUZSANNY Z SERÉDYCH

Prochy generała Bema, zmarłego 10 grudnia 1850 roku w Aleppo, przetranspor-
towano do ojczyzny w czerwcu 1929 roku. Niemal wszędzie na trasie przejazdu 
na cześć bohatera wiwatowały tłumy. 

  Ogród Strzelecki

MAUZOLEUM JÓZEFA BEMA

Katafalk z trumną wystawiono najpierw 
w Budapeszcie na schodach Muzeum 
Narodowego, a następnie w Krakowie 
na Wawelu. Prochy generała 30 czerw-
ca złożono w tarnowskim mauzoleum, 
na środku sztucznego stawu w parku 
Strzeleckim. Monument tworzy sarkofag 
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umieszczony wysoko na sześciu ko-
lumnach korynckich. Ustawiono go 
na sztucznej wyspie, gdyż Bem, który 
w ostatnich latach życia przeszedł na 
islam, nie mógł – jak głosi pogłoska 

– zostać pochowany w uświęconej zie-
mi. Mauzoleum zostało wzniesione już 
w 1927 roku na podstawie projektu zna-
nego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
poświęciło Bemowi osobną wystawę, 
na której wyróżniono szczególnie jego 
działalność militarną w Siedmiogro-
dzie. Ekspozycja mieści się w Ratuszu 
miejskim (Rynek 1), ale w planach jest 
jej unowocześnienie i przeniesienie do 
budynku lepiej spełniającego wymogi 
współczesnego muzealnictwa.
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Kolejną monumentalną pamiątką boha-
tera Polski i Węgier jest Brama Sekler-
ska ustawiona przy skwerze Petőfiego, 
który zamyka ulicę Krakowską. Jej dru-
gim patronem jest właśnie Sándor Petőfi, 
poeta i uczestnik Wiosny Ludów na Wę-
grzech, adiutant Ojczulka Bema. 

  Skwer Sándora Petőfiego

BRAMA SEKLERSKA BEMA I PETŐFIEGO, POPIERSIE SÁNDORA PETŐFIEGO 
ORAZ WĘGIERSKIE KOPIJNIKI

Bramę wykonali cieśle z siedmiogrodzkiego 
Sepsiszentgyörgy (rum. Sfântu Gheorghe) 
na podstawie projektu Attili Zakariása, a jej 
uroczyste odsłonięcie nastąpiło 26 maja 
2001 roku w 170. rocznicę bitwy pod Ostro-
łęką (zob. s. 99–102). Równocześnie Brama 
symbolicznie wprowadziła tarnowian w nowe 
tysiąclecie.

Bramy seklerskie (węg. székelykapu) sta-
nowią część dziedzictwa kulturowego Se-
klerszczyzny (węg. Székelyföld), wschodniej 
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części Siedmiogrodu zamieszkanej 
przez madziarską grupę etniczną Se-
klerów, których pierwotnym zadaniem  
była ochrona południowo-wschodnich 
rubieży Królestwa Węgier. Bramy wy-
rabiano z różnych gatunków drewna, 
a ich urozmaicone ornamenty odzwier-
ciedlają bogatą historię, kulturę oraz 
świat wierzeń i obyczajów seklerskich. 
Pierwotnie stawiane jako część ogro-
dzenia stały się z czasem formą pomni-
kową. Tradycyjna gościnność Seklerów 
nie pozwala ich zamykać – stoją one 
zawsze otworem.

Seklerscy cieśle osiągnęli w swym 
fachu prawdziwe mistrzostwo. Innym 

elementem ich kultury są kopijniki, czy-
li tradycyjne nagrobki słupowe (zob. s. 
97). Również i one znalazły się na skwe-
rze Petőfiego – ustawiono je w okręgu, 
a każdy przypomina o innej bitwie sto-
czonej przez Bema w Siedmiogrodzie. 
Dwa kolejne kopijniki ustawiono na pa-
miątkę Mihálya Forgona, który poległ 
w okolicy Tarnowa w I wojnie światowej, 
oraz Norberta Lippóczyego, honorowe-
go obywatela miasta (zob. s. 274–275). 
Kompozycję węgierskich pamiątek do-
pełnia popiersie Sándora Petőfiego, któ-
re w maju 1985 roku ofiarowali miesz-
kańcy Kiskőrös, rodzinnej miejscowości 
poety, miasta partnerskiego Tarnowa.

Dzieło, znane również pod tytułem 
Panorama bitwy pod Sybinem, zosta-
ło zamówione przez Węgrów z okazji 
obchodów 150. rocznicy wybuchu po-
wstania 1848–1849 roku. Malowidło 
powstało w pięć miesięcy w budynku 
Rotundy we Lwowie, w którym wcze-
śniej namalowano Panoramę Racławic-
ką. Pierwotne wymiary płótna wynosiły: 
120 metrów obwodu i 15 metrów wy-
sokości. Tworzyło go sześciu malarzy 

Monumentalne dzieło powstało 
w 1897 roku pod kierunkiem ma-
larzy Jana Styki i Pála Vágó. Jego 
tematem jest zdobycie Sybina przez 
powstańców węgierskich 11 mar-
ca 1849 roku. Dowodził nimi Józef 
Bem. Pocięty na kawałki obraz roz-
proszył się po świecie. Do dziś nie 
udało się znaleźć wszystkich jego 
części.

  Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3      Skwer Józefa Bema

PANORAMA SIEDMIOGRODZKA

z Polski, Węgier i Niemiec (Tadeusz 
Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Michał 
Wywiórski, Tihamér Margitay, Béla Spá-
nyi, Leopold Schönchen), a pracami 
kierowali Jan Styka i Pál Vágó. Udział 
Polaków w przedsięwzięciu od początku 
oznaczał, że głównym bohaterem ob-
razu zostanie Józef Bem. Cała scena 
przedstawia zaś zwycięską bitwę pod 
Sybinem (węg. Nagyszeben, ob. Sibiu 
w Rumunii) – symbol wyzwolenia Sied-
miogrodu. Ponieważ panorama powsta-
ła po ugodzie z Austrią (1867), ważnym 
aspektem jej powstania było także to, 
że bitwę Węgrzy stoczyli z Rosjanami, 
przez co Franciszek Józef nie mógł być 
urażony.

Panoramę wystawiano we Lwowie, 
Budapeszcie, Krakowie i Warszawie, po 
czym obraz nagle zaginął. Styka w 1908 
roku pociął malowidło na kilkadziesiąt 
kawałków i prawie każdy sygnował 
jako własne dzieło. Uzasadnił to tym, 
że stowarzyszenie, które panoramę za-
mówiło, nie wywiązało się z zobowiązań 
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finansowych. Niektóre fragmenty odna-
leziono dopiero po 70 latach. Do tej pory 
zidentyfikowano 38 sztuk, a ich łączna 
powierzchnia nie przekracza 30 procent 
całego dzieła. Dwadzieścia części jest 
wystawionych w Muzeum Okręgowym 
w Tarnowie, które prowadzi akcję po-
szukiwania zaginionych fragmentów. 
Inne znane części panoramy znajdują 
się w muzeach w Warszawie, Krośnie 
i Łęczycy, a kilka pozostaje w prywat-
nych kolekcjach, w tym jedna w Anglii.

Na ścianie kamienicy od strony skwe-
ru Józefa Bema w październiku 2017 
roku, w obecności konsul generalnej 
Węgier w Krakowie Adrienne Körmen-
dy, odsłonięto mural przedstawiający 
zaginiony fragment Panoramy Siedmio-
grodzkiej. To centralna scena dzieła, na 
której widać generała Bema siedzącego 
na koniu w towarzystwie sztabu wojsko-
wego. Reprodukcję wykonała tarnow-
ska artystka Anna Kropiowska.
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DZIEDZICTWO NORBERTA LIPPÓCZYEGO

Norbert Lippóczy przyszedł na świat w 1902 
roku w rodzinie winiarzy ze wsi Tállya w po-
bliżu Tokaju. Po ukończeniu Głównej Szkoły 
Agrarnej w Debreczynie w 1929 roku przejął 
kierownictwo nad należącym do jego rodziny 
składem wina w Tarnowie. W 1933 roku ożenił 
się z Kornelią Wojnar, absolwentką krakowskiej 
polonistyki oraz pierwszą w Polsce kobietą, 
która uzyskała tytuł doktora nauk humani-
stycznych. Wkrótce Lippóczy uzyskał wyłączne 
prawo dystrybucji wina mszalnego w powie-
cie tarnowskim i sandomierskim. Po wybuchu  

II wojny światowej wraz z żoną i synem próbował przedostać się na Węgry, 
ale ucieczka zakończyła się zatrzymaniem przez żołnierzy armii radzieckiej. 
Kolejne lata spędził w więzieniu, a następnie w obozie pracy przymusowej, 
który opuścił dopiero po śmierci Stalina. Po odzyskaniu wolności powrócił 
do Tarnowa, gdzie w grudniu 
1956 roku założył Towarzy-
stwo Przyjaciół Węgier im. Jó-
zefa Bema. Ponadto ofiarował 
tarnowskiemu Muzeum Die-
cezjalnemu bezcenną kolekcję 
ludowych obrazów malowa-
nych na szkle oraz ozdobne 
kafle piecowe. W Muzeum (pl. 
Katedralny 6), które mieści się 
w średniowiecznej kamienicy 
w sąsiedztwie Katedry Narodzenia NMP, można podziwiać również inne 
węgierskie eksponaty: obraz na drewnie z pierwszej połowy XVI wieku, zna-
ny też jako Zadumanie błogosławionej Kingi, czy projekt wizerunku księżnej, 
który Jan Matejko wykonał do ołtarza w poświęconej jej kaplicy w kościele 
parafialnym w Bochni.

Norbert Lippóczy przez dziesięciolecia zbierał ekslibrisy o motywach 
związanych z winoroślą i winiarstwem oraz książki poświęcone tematyce 
enologicznej. Część tej kolekcji przekazał Muzeum Diecezjalnemu oraz Mu-
zeum Okręgowemu w Tarnowie (Rynek 3), a pozostałe eksponaty trafiły do 
Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie, Muzeum Wina w Zielonej Górze i Mu-
zeum Winiarstwa im. Henryka Fukiera w Warszawie. Lippóczy kupował także 
odnalezione w Polsce hungarika. Na przykład w połowie lat 70. ubiegłego 
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wieku natrafił na płótno przed-
stawiające węgierskiego huza-
ra. Okazało się później, że ob-
raz stanowi część Panoramy 
Siedmiogrodzkiej. Odkrycie 
kolekcjonera zainicjowało 
w latach 80. wieloletni pro-
jekt tarnowskiego Muzeum 
Okręgowego, które poszuku-
je zaginione fragmenty dzieła, 

kataloguje je i w miarę możliwości zakupuje. Do tej pory instytucji udało się 
pozyskać dwadzieścia części zaginionej panoramy.

W 1992 roku miasto Tarnów nadało swemu węgierskiemu donatorowi 
honorowe obywatelstwo. W tym samym roku 
Norbert Lippóczy na fasadzie kamienicy, gdzie 
mieści się Towarzystwo Przyjaciół Węgier, odsło-
nił tablicę pamiątkową Józefa Antalla seniora (ul. 
Waryńskiego 10). Było to ostatnie istotne przed-
sięwzięcie Lippóczyego, który zmarł w 1996 roku. 
Po tym smutnym wydarzeniu również i jemu po-
święcono w Tarnowie tablicę pamiątkową – wmu-
rowano ją w ścianę domu, w którym mieszkał 
z rodziną (ul. Mickiewicza 1). Grobowiec rodziny 
Lippóczych znajduje się na jednej z najstarszych 
nekropolii w mieście (ul. Narutowicza).
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W rejonie Tarnowa znajduje się kil-
kadziesiąt cmentarzy wojennych 
z okresu I wojny światowej, a w sa-
mym mieście utworzono dwie takie 
nekropolie.

  Cmentarz wojenny nr 202, Tarnów     Cmentarz wojenny nr 200, Tarnów-Chyszów

WĘGRZY POCHOWANI NA CMENTARZACH WOJENNYCH W TARNOWIE

Na cmentarzu nr 202 w północnej czę-
ści Tarnowa do 1 listopada 1918 roku 
pochowano 1484 żołnierzy, a w kolej-
nych tygodniach kolejnych 683. W okre-
sie międzywojennym ich szczątki zostały 
przeniesione na cmentarz wojenny nr 
202 w Tarnowie-Chyszowie, który już 
wcześniej strzegł pamięci 1519 żoł-
nierzy różnej narodowości. Wśród po-
chowanych żołnierzy byli też Węgrzy. 
Nekropolia stała się ponadto miejscem 
spoczynku 51 austriackich Żydów, ofiar 
wojny, którzy pierwotnie zostali pocho-
wani na zlikwidowanym cmentarzu nr 
201 w Tarnowie.

Okazałą bramą seklerską (zob. s. 271–272) 
może poszczycić się też leżąca na północ od 
Tarnowa wieś Koszyce Wielkie. Monument, 
dar od siedmiogrodzkiej gminy Csíkszentsi-
mon (rum. Sânsimion), stanął w zrewitalizowa-
nym centrum wsi. Jego autorem jest rzeźbiarz 
Gábor Kovács. Brama seklerska ma być trwa-
łym wyrazem współpracy polskiego i siedmio-
grodzkiego samorządu.

  Plac Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

BRAMA SEKLERSKA

KOSZYCE WIELKIE
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W parku w centrum Gromnika, wsi leżącej 
między Tarnowem a Gorlicami, znajduje się 
podwójny nagrobek otoczony łańcuchem. To 
miejsce spoczynku Edwarda Dzwonkowskiego 
i jego żony. Z tego miejsca widać ich ówczesny 
dworek, który dziś jest siedzibą urzędu gminy.

  Kościół pw. św. Marcina Biskupa, ulica Dąbrowa 1

RODZINA DZWONKOWSKICH – BOHATEROWIE REWOLUCJI 
WĘGIERSKIEJ 1848 ROKU

GROMNIK

Kilkanaście kroków od pomnika stoi drewnia-
ny kościół świętego Marcina Biskupa. Aktualny 
kształt nadano świątyni w XVIII wieku. To z tego 
okresu pochodzi barokowy ołtarz i ambona. 
Renesansowa chrzcielnica jest z kolei pamiątką 
po wcześniejszym stuleciu. Msze w kościele są 
odprawiane tylko raz w roku – funkcję głównej 
świątyni przejął wzniesiony w 1990 roku kościół 
Najświętszej Maryi Panny Królowej, górujący nad 
wsią i całą okolicą.
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W jednym z najstarszych kościołów w Małopolsce możemy podziwiać fragmenty 
romańskiego malowidła przedstawiające pierwszego koronowanego władcę 
Węgier, świętego Stefana (975–1038).

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Pustelników Świerada i Benedykta

DWUNASTOWIECZNY WIZERUNEK ŚWIĘTEGO STEFANA

TROPIE

  Cmentarz wojenny nr 145, ulica generała Sikorskiego 9  
  Cmentarz wojenny nr 146, Pogórze

CMENTARZE WOJENNE NR 145 I 146

Mieszkańcy Gromnika 
pielęgnują groby hon-
wedów z I wojny świato-
wej, którzy spoczywają 
na dwóch nekropoliach 
w sąsiedztwie wsi. Na 
cmentarzu wojennym nr 
146 w Pogórzu pocho-
wano 41 żołnierzy z 2., 17., 
23., 24., 29., 303. i 306. 
pułku piechoty honwe-
dów. Zginęli oni w trak-
cie walk prowadzonych 
w tych rejonach między 
20 i 25 grudnia 1914 roku.

Właścicielem okolicznych dóbr był 
Edward Dzwonkowski (1824–1887), któ-
ry w 1849 roku walczył na Węgrzech 
w randzie majora. Lajos Kossuth od-
znaczył go Orderem Zasługi Wojskowej 
III klasy. Jego wuj, również urodzony 
w Gromniku Józef Dzwonkowski, służył 
jako kapitan sztabu w (I) nadcisańskim 

korpusie Györgya Klapki. Także kuzyn 
Edwarda Dzwonkowskiego, Władysław, 
brał udział w powstaniu węgierskim – 
jako rotmistrz 10. pułku huzarów poniósł 
śmiertelną ranę w bitwie pod Csorną 13 
czerwca 1849 roku. Jego grób jest do 
dziś pielęgnowany w miejscowości Tét 
na Węgrzech.
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Z inicjatywy króla Władysława I w 1038 
roku wraz ze Stefanem, królewiczem 
Emerykiem (węg. Imre) i biskupem Ge-
rardem Sagredo (węg. Gellért) na ołtarze 
zostali wyniesieni również pustelnicy An-
drzej Świerad (węg. Zoerárd András) i Be-
nedykt, męczennicy Kościoła katolickiego. 
Przypisanie im polskiego pochodzenia 
nastąpiło za sprawą Jana Długosza, nie 
dziwi zatem ogromny kult, jaki rozwinął się 
wokół tych dwóch postaci, uważanych za 
pierwszych polskich świętych. Z legendy 
świętego Stefana pióra biskupa Hartvika 
oraz dzieła Rerum Hungaricum Decades 
Antonio Bonfiniego wiemy jednak, że 
Świerad pochodził z Istrii, na przełomie X 
i XI wieku przybył na Węgry, gdzie wstąpił 
do klasztoru benedyktynów na górze Zo-
bor, a następnie wiódł pustelniczy żywot 
pod Trenczynem (ob. Skalka nad Váhom 
na Słowacji). Nieporozumienie dotyczące 
pochodzenia Świerada wzięło się zapew-
ne stąd, że Długosz pojęcie terra Poliensis 
(czyli region obecnej Puli w Chorwacji) 
pomylił z nazwą terenów polskich (terra 
Poloniae).

Sławny kronikarz popełnił jeszcze jeden 
błąd, mianowicie mylnie podał imię patro-
na romańskiego kościoła z miejscowości 

Tropie. Długosz pisze, że średniowieczną 
świątynię poświęcono Świeradowi (łac. 
Zoerardus), podczas gdy kościół został 
polecony wstawiennictwu węgierskiego 
biskupa Gerarda (łac. Guerardus). Rów-
nież i w tym przypadku źródłem nieporo-
zumienia było podobieństwo słów.

To, co wiemy z pewnością, dotyczy 
dziejów samej świątyni, ufundowanej 
około 1045 roku przez Kazimierza Odno-
wiciela. Kościół jest najstarszą budow-
lą sakralną w południowej Polsce. W jej 
wnętrzu znajduje się fragment malowidła 
ściennego z pierwszej połowy XII wieku, 
które wykonano w technice al fresco. 
Przedstawia ono świętego Stefana z ko-
roną na głowie. To najstarszy w Polsce 
wizerunek pierwszego koronowanego 
władcy Węgier.

Świątynia kilkukrotnie była niszczo-
na, najpierw w 1240 roku stała się celem 
ataku tatarskich hord, a później między 
1560 i 1562 roku padła ofiarą polskich 
antytrynitariuszy. W 1641 roku kościół 
odbudowano w stylu barokowym, po-
święcając go świętym Świeradowi i Be-
nedyktowi. Z tej okazji do świątyni prze-
wieziono z Nitry część relikwii świętego 
Świerada, patrona młodzieży słowackiej.
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Jesienią 1956 roku mieszkańcy 
Marcinkowic zaprosili do swo-
ich domów kilkanaścioro dzieci 
z Węgier, zapewniając im nie 
tylko schronienie, ale przede 
wszystkim chwile wytchnienia po 
zbrojnej zawierusze. Ich ofiarność 
upamiętnia tablica odsłonięta 9 
lipca 2006 roku.

  Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP, Marcinkowice 3

TABLICA PAMIĄTKOWA 1956 ROKU

MARCINKOWICE

Źródełko świętej Kingi w Ujeździe 
znajduje się poniżej dawnego dworu, 
w przysiółku zwanym Dębina. Przy 
owianym legendą miejscu miesz-
kańcy postawili kapliczkę, gdzie 
odbywają się nabożeństwa majowe.

  Przysiółek Dębina

ŹRÓDEŁKO I KAPLICZKA ŚWIĘTEJ KINGI

UJAZD

Nazwa miejscowości jest pamiątką po 
odwiedzinach świętej Kingi w tutejszym 
zajeździe, gdzie księżna zatrzymała się 
w drodze powrotnej z Węgier do Kra-
kowa. Podczas przechadzki po okolicy 
Kinga poczuła pragnienie, niestety w 
tym czasie panowała susza, a dobro-
tliwa księżna nie chciała pozbawiać 
mieszkańców ostatnich kropli wody. Ze 
zmęczenia przysiadła pod jednym z dę-
bów, a tuż obok niej wytrysło źródełko 
z krystalicznie czystą wodą.
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Powstanie węgierskie z 1956 roku było 
burzliwym okresem, który wiązał się ze 
szczególnym niebezpieczeństwem dla 
dzieci i młodzieży. W obliczu takiej sytu-
acji ponad sto budapesztańskich dzieci 
ewakuowano do Polski, gdzie zaopieko-
wały się nimi rodziny w Marcinkowicach, 
Piwnicznej, Starym Sączu, Krynicy, To-
porowej Cyrhli i w okolicznych wioskach. 
Dzieci jeszcze przed Bożym Narodze-
niem mogły wrócić do swoich rodziców. 

Pomoc udzielona przez mieszkańców 
Marcinkowic została upamiętniona z ini-
cjatywy Gézy Csébyego, ówczesnego 
dyrektora Centrum Kultury w Keszthely 
(zob. s. 322–323). Tablicę ufundowało 
miasto Keszthely w 50. rocznicę wy-
buchu węgierskiej rewolucji. Mottem jej 
dwujęzycznego tekstu są słowa Jana 
Pawła II: „Zdobądźcie się na to, aby dać 
dowód najszlachetniejszej solidarności 
z ludzkością…”.

NOWY SĄCZ

Założony w 1292 roku Nowy Sącz (hi-
storyczna nazwa węgierska: Újszan-
dec) swoje bogactwo zawdzięczał 
szlakowi handlowemu, który wiódł 
tędy na Węgry. Średniowieczny zamek, 
nonsensownie wysadzony w powie-

trze w II wojnie światowej, był miejscem spotkań polskich i węgierskich władców. 
W 1385 roku rezydencja była miejscem zjazdu, w którym uczestniczyli królowa 
Jadwiga, Władysław Jagiełło, wielki książę litewski Witold Kiejstutowicz oraz król 
Węgier Zygmunt Luksemburski z żoną, Marią Andegaweńską. Do spotkania 
Jagiełły i Jadwigi ze szwagrem królowej doszło w Nowym Sączu również w 1394 
roku, kiedy władca Węgier – według relacji Jana Długosza – był „przez wiele 
dni przyjmowany życzliwie i wspaniale”*. Z kolei w 1424 roku, po krakowskim 
zjeździe władców, na którym odbyła się koronacja Zofii Holszańskiej, czwartej 
żony Władysława Jagiełły, polski władca towarzyszył do Starego Sącza Zyg-
muntowi Luksemburskiemu oraz królowi duńskiemu Erykowi Pomorskiemu, 
gdzie „się rozstali wśród serdecznych uścisków”**.

Pierwszym honorowym obywatelem Nowego Sącza był major József 
Fejérvári, dowódca 3. batalionu w 20. pułku piechoty arcyksięcia Wilhelma 
Habsburga. W lutym 1846 roku Fejérvári zasłynął jako obrońca miasta przed 
zbuntowanymi i podżeganymi przez władze austriackie grupami uzbrojonych 
chłopów, uczestników rabacji galicyjskiej. W czasie II wojny światowej Nowy 
Sącz był ważnym punktem na trasie kurierów przerzucanych na Węgry, którzy 
za pośrednictwem Budapesztu utrzymywali kontakt między rządem polskim 
w Londynie a warszawskim dowództwem Armii Krajowej.

* Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, 1370–1405, Warszawa 1981, s. 268.
** Jan Sygański, Nowy Sącz. Jego dzieje i pamiątki dziejowe, Nowy Sącz 1892, s. 27.
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  Ulica Grunwaldzka 41

KRZYŻ DZIĘKCZYNNY UFUNDOWANY PRZEZ KAROLA SZYMAŃSKIEGO 
I MARGIT NAGY

Małżeństwo postawiło krzyż jako wotum wdzięcz-
ności za to, że ściganemu przez gestapo Karolowi 
Szymańskiemu, pochodzącemu zapewne z miesza-
nej, polsko-węgierskiej rodziny, udało się zbiec na 
Węgry. Mężczyzna przetrwał tam wojnę, a następnie 
powrócił do Polski z węgierską żoną. Fragmenty 
krzyża Szymański przywiózł do Nowego Sącza 
z pewnego śląskiego cmentarza, a następnie po-
łączył je i uzupełnił tablicą dziękczynną. Monument 
został odrestaurowany oraz uroczyście odsłonięty 
28 kwietnia 2018 roku w obecności Adrienne Kör-
mendy, konsul generalnej Węgier w Krakowie.

Na osiedlu Kaduk przy ulicy Grunwaldzkiej, 
w miejscu, gdzie łączy się ona z ulicą Węgierską, 
stoi krzyż dziękczynny. Na jego postumencie 
widnieje napis w języku węgierskim: „Na chwa-
łę Boga postawił Károly Szymánsky i jego żona 
Margit z domu Nagy. 1944”.

  Ulica Rejtana 53

CMENTARZ WOJENNY NR 350
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Na terenie cmentarza 
komunalnego w Sta-
rym Sączu utworzono 
największą w X Okręgu 
Cmentarnym (Limano-
wa) nekropolię wojenną, 
którą po 1945 roku zre-
organizowano częścio-
wo, choć jej najważniej-
sze elementy zostały 
zachowane do dziś.

Pierwotnie w 1291 pojedynczych grobach oraz w 4 mo-
giłach zbiorowych było pochowanych 905 austriackich 
i węgierskich, 119 niemieckich i 252 rosyjskich żołnierzy.

Na terenie cmentarza znajduje się wysoki na 
15 i pół metra obelisk z kamienia łupanego, przed 
którym stoi czterometrowe dzieło Franza Mazura – 
kamienny pomnik rycerza w średniowiecznej zbroi, 
który opiera się o potężny, obusieczny miecz. Posęp-
na figura, utworzona z kubistycznie ukształtowanej 
zbroi, szyszaka, żelaznych rękawic i miecza, została 
przeciwstawiona anielskiej łagodności rysów twarzy 
wojownika. W ten sposób rzeźba wyraża zadumę 
nad losem żołnierzy, którzy ponieśli na wojnie bo-
haterską śmierć.

Założony przez świętą Kingę klasztor strzeże wiele pamiątek związanych z hi-
storią Węgier, co sygnalizuje węgierskojęzyczna tablica umieszczona przy klasz-
tornej bramie.

  Plac świętej Kingi 1

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK

STARY SĄCZ

Konflikt księcia sandomierskiego Leszka 
Białego i króla Węgier Andrzeja II o Ha-
licz zakończył się ugodą. Jednym z jej 
postanowień były zaręczyny Salomei, nie-
letniej córki polskiego księcia, z synem 
władcy Węgier, Andrzeja II, Kolomanem 
Halickim. Młodzi, gdy już mogli zawrzeć 
małżeństwo, złożyli śluby czystości i żyli 
jak rodzeństwo. Salomea czyniła ponadto 
starania, by jej młodszego brata, księcia 
krakowsko-sandomierskiego Bolesława, 
zaręczono z urodzoną w 1234 roku Kingą, 
księżną węgierską, zwaną też Kunegundą. 
Plan poparła matka Salomei, owdowiała 
podówczas Grzymisława, która słusznie 
zakładała, że dzięki temu mariażowi ojciec 
Kingi, król Béla IV, wesprze zięcia w uzy-
skaniu krakowskiego tronu.

Uroczystość zaręczyn odbyła się 
w 1239 roku. Od tej pory księżna 

dora stała w Sandomierzu na dworze swej 
przyszłej teściowej. Kiedy w 1241 roku na 
miasto napadli Tatarzy, Grzymisława wraz 
z Bolesławem i Kingą znaleźli schronienie 
w zamku czorsztyńskim, a następnie udali 
się na Morawy. Dwa lata później Bolesław 
mógł objąć krakowski tron, ustanawiając 
na swą siedzibę Sandomierz (zob. s. 355–
356) oraz Nowy Korczyn (zob. s. 328). 
W tym czasie do Sandomierza przybyła 
Salomea, wdowa po księciu Kolomanie, 
który odniósł śmiertelną ranę w starciu 
z Tatarami na równinie Mohi (1241). To pod 
wpływem Salomei Kinga zapoznała się 
z naukami świętego Franciszka z Asyżu 
i świętej Klary oraz wstąpiła do III Zakonu 
franciszkanów (tercjarzy).

Biorąc za wzór małżeństwo Koloma-
na i Salomei, oraz z szacunku do swojej 
ciotki, świętej Elżbiety Węgierskiej, Kinga 
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nawet po odnowieniu zaślubin postanowi-
ła z Bolesławem dochować cnót czystości 
(to stąd do jej męża przylgnął przydomek 
Wstydliwy). Ponadto wspierała męża we 
wszelkich jego działaniach. Swój posag 
(40 tysięcy grzywien) oddała Bolesławowi, 
by ten mógł sfinansować odbudowę księ-
stwa zniszczonego przez Tatarów. W po-
dzięce książę ofiarował jej w 1257 roku 
ziemię sądecką wraz z kilkoma miejsco-
wościami, w tym Stary Sącz (historyczna 
nazwa węgierska: Ószandec). Po śmierci 
Bolesława w 1279 roku Kinga przeniosła 
się z Krakowa do Starego Sącza, przyczy-
niając się do rozwoju regionu. Ufundowała 
liczne kościoły oraz wspierała ubogich – 
nie tylko materialnie, ale również duchowo. 
Ponadto za zgodą biskupa krakowskiego 
pozostałą część majątku przeznaczyła na 
założenie i budowę klasztoru sióstr klary-
sek, który w krótkim czasie stał się waż-
nym ośrodkiem kulturalnym Sądecczyzny, 
gdzie między innymi unowocześniono me-
todę kopiowania nut. 

Pierwsze członkinie zakonu sprowa-
dzono z klasztoru klarysek założonego 
przez błogosławioną Salomeę w Zawi-
choście, a później przeniesionego do 
krakowskiej Skałki. Prócz tego Kinga 

ufundowała też męski klasztor francisz-
kanów. Wszystko to sprawiło, że księżna 
jeszcze za życia była uważana za patron-
kę Małopolski i szanowano ją jak świętą. 
W 1288 roku Kinga wstąpiła do zakonu 
klarysek, a po roku została jego pełno-
prawną członkinią. Zmarła w 1292 roku, 
a jej szczątki złożono w ufundowanym 
przez nią klasztorze.

O związkach klasztoru z historią Wę-
gier przypomina węgierskojęzyczna tabli-
ca umieszczona przy głównej bramie oraz 
węgierskie godło przy wejściu do kościoła. 
Ponadto na dziedzińcu klasztoru znajduje 
się figura świętej Kingi, zaś fasadę klasz-
toru zdobią malowidła z postaciami Bole-
sława Wstydliwego i jego żony. W poświę-
conym fundatorce ołtarzu XVII-wiecznego 
kościoła Świętej Trójcy złożono relikwiarz 
z prochami świętej. W klasztornych zbio-
rach znajdują się psałterz, haftowany or-
nat, pieczęć i inne przedmioty osobiste 
z drugiej połowy XIII wieku, których uży-
wała święta Kinga. Do muzealnych eks-
ponatów należy też ozdobiony węgierskim 
godłem relikwiarz, który był przygotowany 
z okazji kanonizacji księżnej.

W pobliżu baszty klasztornej znajdzie-
my ponadto tryskające cudowną wodą 
Źródełko świętej Kingi, a obok niego kapli-
cę wzniesioną ku czci świętej w 1779 roku.
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  Ołtarz Papieski, ulica Papieska 10

MIEJSCE KANONIZACJI KSIĘŻNEJ KINGI

Proces beatyfikacyjny księżnej zainicjował 
Jan III Sobieski po tym, jak w drodze po-
wrotnej spod Wiednia jesienią 1683 roku 
spotkał się w Starym Sączu ze swoją mał-
żonką, Marysieńką. W ramach postępo-
wania beatyfikacyjnego wielu górników 
z Bochni (zob. s. 260) oraz członków ich 
rodzin dało świadectwo tego, że tylko 
modlitwy do Kingi zachowały ich przy 
życiu. Księżnę ogłoszono błogosławioną 
w 1690 roku. O wszczęcie procesu kano-
nizacyjnego starano się kilkukrotnie i mu-
siały upłynąć dopiero trzy stulecia zanim 
wyniesienie Kingi do grona świętych stało 
się faktem. Nastąpiło to 16 czerwca 1999 
roku podczas pielgrzymki Jana Pawła II 
do Starego Sącza. Pamiątką tamtego wy-
darzenia jest ołtarz papieski wzniesiony na 
starosądeckich błoniach. We mszy udział 
wzięli hierarchowie węgierskiego Kościoła 

oraz siostry klaryski, które specjalnie na tę 
okoliczność uzyskały pozwolenie wyjścia 
poza klauzulę.

Stalową konstrukcję wysokiej na 20 
metrów budowli pokryto drewnem, przez 
co ołtarz sprawia wrażenie, jakby cały 
był wykonany z naturalnego materiału. 
Po mszy kanonizacyjnej postanowio-
no zachować kaplicę, która ma stać 
się głównym punktem planowanego 
ośrodka pielgrzymkowego. Umieszczo-
ny w ołtarzu obraz świętej Kingi wykonał 
krakowski malarz Piotr Moskal.

Przy wjeździe do Starego Sącza 
można też znaleźć kapliczkę przydrożną 
z figurami świętego Jana Nepomucena 
i świętej Kingi, zaś w centrum miasta 
stoi kościół parafialny pod wezwaniem 
świętej Elżbiety Węgierskiej (ul. Mickie-
wicza 2).
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21 października 2005 roku w centrum 
Starego Sącza odsłonięto tablicę pa-
miątkową poświęconą Piotrowi Wierz-
bickiemu. Jest ona kopią tablicy, która 
miesiąc wcześniej zawisła w Pante-
onie w Keszthely na Węgrzech.

  Rynek 22

TABLICA PAMIĄTKOWA PIOTRA WIERZBICKIEGO

Urodzony w Starym Sączu Piotr Wierzbicki 
(1794–1847) był wielkiej sławy botanikiem, 
badaczem flory, farmaceutą i chirurgiem. 
Jego ojciec brał udział w powstaniu ko-
ściuszkowskim, lecz zmarł niedługo później. 
Wierzbicki pobierał nauki w węgierskim 
Podolińcu (węg. Podolin, ob. Podolínec 
na Słowacji), gdzie uczęszczał do gimna-
zjum pijarskiego, a następnie pracował 

W pobliżu wejścia na teren klaszto-
ru z inicjatywy radcy kulturalnego 
Ambasady Węgier w Warszawie 
Attili Szalaiego wzniesiono potężną 
bramę seklerską (zob. s. 271–272). 
Budowlę – dowód wdzięczności 
za kanonizację Kingi – poświę-
cił Jan Paweł II podczas siódmej 
pielgrzymki do kraju. Wykonali ją 
siedmiogrodzcy cieśle, umieszcza-
jąc na jej płaszczyźnie dwa wielkie 
drzeworyty, które przedstawiają 
twarze świętej Kingi oraz świętej 
Jadwigi. Brama była prezentem 
Światowego Związku Węgrów dla 
Starego Sącza.

  Plac świętej Kingi

BRAMA SEKLERSKA – PAMIĄTKA KANONIZACJI KSIĘŻNEJ KINGI
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w nowosądeckiej aptece. Równocześnie 
zajmował się chemią i botaniką. Od 1815  
roku pracował w aptece w Sárvárze, a póź-
niej w Magyaróvárze. W północno-zachod-
nich Węgrzech, w rejonie jeziora Nezy der  -
skiego (węg. Fertő-tó), zbierał oka zy róż nych 
roślin, które opublikował później w dziele  
Flora Mosoniensis. Poznał wówczas dok-
tora Gyulę Liebbalda, który nakłonił go 
do przyjazdu do Keszthely nad Balaton. 

W latach 1820–1826 Wierzbicki pra-
cował jako nauczyciel w tamtejszym 

Georgikonie, czyli Akademii Rolnej. Po-
święcał się też zbieraniu i katalogowaniu 
okolicznej roślinności, czym przyczynił 
się do dogłębnego poznania nadbala-
tońskiej flory. W 1826 roku przeprowa-
dził się do Pesztu, gdzie uzyskał dyplom 
chirurga. Od 1830 roku aż do śmierci 
pracował jako lekarz w kopalni w Ora-
vicy na południowych Węgrzech. Jego 
dokumenty metrykalne są przechowy-
wane w parafii świętej Elżbiety Węgier-
skiej w Starym Sączu.

CMENTARZE WOJENNE GALICJI

W walkach toczonych w Galicji w I wojnie światowej wojska niemieckie 
i austro-węgierskie poniosły kilkusettysięczne straty. Poległych żołnierzy 
grzebano na polach bitewnych lub w ich okolicy. Po wyzwoleniu Galicji oraz 
terenów leżących na północ od niej w listopadzie 1915 roku w wiedeńskim 
Ministerstwie Wojny powołano Wydział IX do spraw grobów wojennych. 
Podlegały mu liczne podwydziały przypisane odpowiednim armiom. Do 
ich zadań należała ekshumacja zwłok z terenów działań wojennych, ich 
identyfikacja i przeniesienie do nowych mogił. W Zachodniej Galicji powstał 
Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. 
Jego pracami kierowali major Rudolf Broch i kapitan Hans Hauptmann. 
Choć pierwszy był z zawodu architektem, a drugi handlarzem i poetą, to 
obydwaj wykazali się znakomitymi umiejętnościami organizacyjnymi. Do prac 
przy budowie nowych nekropolii zaangażowali pochodzących z niedawnej 
linii frontu architektów, rzeźbiarzy, malarzy, miedziorytników i ogrodników. 
Działania cywilów wspierało prawie 3 tysiące rosyjskich i włoskich jeńców 
wojennych.
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Zaprojektowanie cmentarzy 
powierzono najlepszym arty-
stom Monarchii Austro-Wę-
gierskiej i Niemiec. Byli to na 
przykład: uważany za twórcę 
słowackiej architektury naro-
dowej Dušan Jurkovič, Polak 
Jan Szczepkowski, Austriak 
Gustav Ludwig, Węgier Ferenc 
Szabolcs i Niemiec Hans Mayr. 

Większość z nich ukończyła Wydział Architektury wiedeńskiej Politechniki, 
a kilkoro pobierało nauki u mistrza Otto Wagnera. Swą pracę wykonywali 
z należnym oddaniem i empatią, zresztą wielu z nich walczyło na froncie 
i było świadomych cierpień człowieka rzuconego na pastwę historii.

W Galicji Zachodniej utworzono dziesięć okręgów cmentarnych, w ra-
mach których do 1918 roku powstało w sumie 365 nekropolii. W kolejnych 
latach liczba ta wzrosła o kilka kolejnych cmentarzy. Pięćdziesięcioletnie-
go wówczas Jurkoviča wyznaczono na kierownika I okręgu obejmujące-
go region Żmigrodu. Postawił tam 31 cmentarzy. Architekci i rzeźbiarze 
odpowiadający za artystyczny kształt nekropolii dostali całkowicie wolną 
rękę. Obowiązywała ich jedynie filozofia specjalnego traktowania poległych, 
których łączyła przynależność do armii austro-węgierskiej, ale dzieliły naro-
dowość czy wyznanie. Zgodnie z takim podejściem każdemu zidentyfiko-
wanemu żołnierzowi należało postawić osobną mogiłę. Ponadto każdemu 
poległemu, obojętnie po której walczył stronie, należał się szacunek godny 
bohatera. Cmentarz miał być miejscem hołdu złożonego wszystkim ofiarom 
wojny. W uświęconej ziemi nie obowiązywał podział na wroga i przyjacie-
la – wszyscy stawali się równi sobie. Świadczą o tym wiersze i aforyzmy 
zdobiące centralne pomniki lub wejścia na teren nekropolii. Większość 
z nich ułożył kapitan Hans Hauptmann. Jeden z najpiękniejszych tek-
stów pochodzi z cmentarza wojennego nr 121 w Biesnej, gdzie spoczęło  
138 żołnierzy węgierskich i austriackich:

„Nie przychodźcie z wieńcami, lecz z otwartymi umysłami, 
By przyjąć i w czystych sercach
Zachować przestrogę tego miejsca:
Bądźcie zgodni, ofiarni, odważni i wierni!”

Przy wyborze miejsca pod budowaną nekropolię projektanci brali pod 
uwagę ukształtowanie terenu, gdzie toczyły się walki. Cmentarze zakładano 
na wzniesieniach, aby odwiedzający je musieli spoglądać w górę, ku niebu, 
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zaś pochowani żołnierze – w symboliczny sposób – byli bliżej Boga. Poza 
aspektami geograficznymi architekci kierowali się też lokalnymi tradycjami 
architektonicznymi. Stąd większość kaplic cmentarnych stanowią drewniane 
konstrukcje pokryte gontem. Ich piękne kształty i staranne wykonanie spra-
wiły, że do Dušana Jurkoviča przyległ tytuł „poety tworzącego w drewnie”.

Dominującą cechą wojennych nekropolii jest ich monumentalizm, sy-
metryczne ułożenie grobów, a także liczne zdobienia. Wśród ornamentów 
można rozpoznać nawiązania do stylu gotyckiego i romańskiego, ale także 
klasycystycznego czy eklektycznego, które zapanowały po okresie wiedeń-
skiej secesji. Dbałość o detale sprawiła, że również krzyże odznaczają się 
różnymi formami artystycznymi. Wykonywano je z drewna lub z kamienia, 
ale odnajdziemy też krzyże żeliwne czy blaszane stopione z drewnem, które 
oryginalnie wyrabiano w Bawarii, Tyrolu i Salzburgu. Próba odnalezienia oraz 
odszyfrowania licznych znaków i symboli tych cmentarzy jest wyjątkowo 
interesującym zajęciem oraz nieszablonową lekcją historii, gdyż galicyjskie 
nekropolie wojenne są jednym z ostatnich dowodów wielokulturowości 
Monarchii Austro-Węgierskiej.

Zapomniane przez dziesięciolecia i skazane na popadnięcie w ruinę 
galicyjskie cmentarze z okresu I wojny światowej były w ostatnich trzech 
dekadach – czy to w wyniku współpracy międzynarodowej, czy to lokal-
nych inicjatyw – porządkowane i odrestaurowywane. Specyfika tych miejsc 
i wymiar kolektywnej pamięci wpisany w naturalny krajobraz południowej 
Polski sprawiają, że są dziś one ważnym elementem szlaków historycznych 
i kulturowych.

Zdobycie wzgórza Jabłoniec, nazywane czasem „węgierskim Monte Cassino”, 
stało się symbolem poświęcenia honwedów. Na zaprojektowanej przez Gus-
tava Ludwiga nekropolii spoczęło 161 żołnierzy armii austro-węgierskiej, jeden 
żołnierz armii niemieckiej i 219 żołnierzy armii rosyjskiej, którzy polegli między 7 
i 12 grudnia 1914 roku w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej.

  Ulica Jabłoniecka, 900 metrów od drogi krajowej nr 28

CMENTARZ WOJENNY NR 368 NA WZGÓRZU JABŁONIEC

LIMANOWA
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Z punktu widzenia Austro-Węgier naj-
bardziej krytycznym okresem I wojny 
światowej – nie licząc jesieni 1918 roku 
– były z całą pewnością listopad i gru-
dzień 1914 roku. Zwiększona liczebnie 
armia rosyjska wkroczyła wówczas do 
Galicji, gdzie napierała w kierunku Kra-
kowa, a w kilku punktach przedarła się 
na terytorium węgierskie. Z końcem li-
stopada Rosjanie byli już pod Wieliczką 
i Dobczycami. Śmiały przemarsz wro-
gich wojsk sugerował obranie dalsze-
go kierunku na północno-wschodnie 
Karpaty oraz Morawy, co zwiększało 
niebezpieczeństwo zdobycia Buda-
pesztu i Wiednia. Po wydaniu rozkazu 
opuszczenia Krakowa austro-węgierska 
komendantura wojskowa – z niemieckim 
wsparciem – szykowała się do kontra-
taku, który ruszył 2 grudnia. Epizodem 
przesądzającym o sukcesie tej operacji 
była bitwa pod Limanową.

W ostatniej fazie potyczki żołnierze 
9. pułku huzarów dowodzonego przez 

pułkownika Othmara Muhra ruszyli 
szturmem na wzgórze Jabłoniec (624 m 
n.p.m.), po czym w krwawych walkach 
usunęli Rosjan z zajętych przez nich 
pozycji. W bitwie poległo niemal 400 
żołnierzy, w tym pułkownik Othmar Muhr. 
O tragicznym obrazie pola bitewnego 
usłanego setkami ciał w przejmującym 
sprawozdaniu donosił później korespon-
dent wojenny armii austro-węgierskiej 
Ferenc Molnár (zob. s. 345–346).

W centralnym miejscu cmentarza 
wojennego nr 368 stoi 10-metrowa 
kaplica-mauzoleum, w której pocho-
wano Othmara Muhra (grób jest pu-
sty, szczątki przeniosła do Sopronu 
jego rodzina). Ponadto osobny pomnik 
wskazuje dokładne miejsce, gdzie zgi-
nął pułkownik. W okręgu limanowskim 
zbudowano jeszcze dwie inne nekro-
polie, lecz właśnie ta jest uważana pod 
względem architektonicznym za jeden 
z najciekawszych cmentarzy wojennych 
w całej Galicji Zachodniej.
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W katalogu najważniejszych bitew stoczonych na froncie galicyjskim  
w I woj nie światowej Gorlice nie bez przypadku zajęły takie samo miej-
sce, co Limanowa czy Przemyśl. Dzięki skoncentrowanemu atakowi wojsk 
państw centralnych, który przeprowadzono w rejonie Limanowej między 
3 a 14 grudnia 1914 roku, udało się odeprzeć wroga na odległość niemal 
40 kilometrów. Na początku 1915 roku front oparł się już na linii Szczucin–
Tarnów–Gorlice–Konieczna. Choć morale żołnierzy rosyjskich wzrosły 22 
marca po upadku twierdzy Przemyśl (zob. s. 343–345), to siły carskie, które 
przez północne i północno-wschodnie Karpaty przedarły się na terytorium 
węgierskie, były w tym samym czasie – pod naporem armii austro-węgier-
skiej wzmocnionej jednostkami Legionu Polskiego – zmuszone ostatecznie 
wycofać się poza granice Węgier.

Sukcesywnie wzmacniane oraz wiosną wsparte przez XI armię niemiecką 
(przerzuconą z frontu zachodniego) wojska austro-węgierskie mogły po  
2 maja 1915 roku dotrzeć do Gorlic, a następnie przebić się przez ciągnącą 
się na północ od miasta linię frontu. W ciągu dziesięciu dni oddziały gene-
rała Radko Dimitriewa utraciły na rzecz Austro-Węgier 140 tysięcy jeńców, 
sto dział armatnich oraz trzysta sztuk karabinów maszynowych. Zdziesiąt-
kowana armia rosyjska wycofywała się w pośpiechu, z kolei oddziały au-
stro-węgierskie i niemieckie w połowie czerwca dotarły do ruin Przemyśla, 
a we wrześniu zajęły niemal całą Galicję i terytorium leżące na północ od 
niej. W ciągu czterech miesięcy siły cara Mikołaja II utraciły 2 miliony 200 
tysięcy żołnierzy – to łączne straty poległych, rannych, wziętych do niewoli 
i zaginionych członków armii.

Niezwykle zacięte walki toczone w regionie były wysoką ceną pomyśl-
nego przełamania frontu. W jego wyniku Gorlice doświadczyły rozległych 
zniszczeń, tracąc wiele cennych zabytków, a przecież miasto posiada bogatą 
i barwną historię. Gorlice były lokowane w 1355 roku, a swój dynamiczny 
rozwój – podobnie jak Biecz, Krosno, Dukla i Rymanów – zawdzięczały 
kontaktom handlowym z Królestwem Węgier i księstwami ruskimi. W dru-
giej połowie XIX wieku Gorlice stały się najważniejszym w Galicji ośrodkiem 
przemysłu naftowego. Przez kilka lat w mieście działała pracownia Ignacego 
Łukasiewicza. Obecnie najstarszym i najcenniejszym zabytkiem architek-
tury gorlickiej jest dwór Karwacjanów (ul. Walerego Wróblewskiego 10a), 
mieszczący się w pobliżu tarasowo położonego Rynku.

GORLICE
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Do wizyty w muzeum zachęca już kilku-
języczny napis umieszczony na fasadzie 
budynku. Znajdująca się w środku i już 
kilkukrotnie odnawiana „wystawa węgier-
ska” została zorganizowana wokół milita-
riów, map, fotografii oraz dokumentów 

  Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza, ulica Wąska 7–9

MUZEUM HISTORII MIASTA I REGIONU

W pobliżu gorlickiego Rynku mieści się muzeum regionalne, któremu patronuje 
konstruktor lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz. W jednej z izb placówki Instytut 
i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie zorganizował w 2003 roku stałą 
ekspozycję poświęconą bitwie gorlickiej.

Walczący na froncie Rosjanie zajęli pozy-
cje na górującym nad miastem wzgórzu, 
uważając to miejsce za najlepszy punkt 
obronny. Krwawe walki o jego zdobycie 

  Ulica Janusza Korczaka

CMENTARZ WOJENNY NR 91

Nekropolia jest od lat 90. XX wieku 
stałym miejscem głównych uroczy-
stości rocznicowych bitwy gorlickiej.

rozpoczęły się 2 maja 1915 roku. Z tego 
powodu wzniesienie wybrano na lokali-
zację największego w regionie cmenta-
rza wojennego. Spośród 857 żołnierzy, 
którzy spoczywają na nekropolii, 427 
służyło w armii austro-węgierskiej, 139 
w armii niemieckiej, a 287 w rosyjskiej. 
416 spośród nich zostało pochowanych 
bezimiennie. Na teren cmentarza prowa-
dzi potężna, trójdzielna brama kamienna 

przybliżających historię bitwy. Jednym 
z ciekawszych eksponatów jest makieta 
terenu bitwy w skali 1:5000, ukazująca 
poszczególne fazy zaciętych walk toczo-
nych na ziemi gorlickiej.
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z potrójnymi arkadami przypominają-
cymi rzymskie łuki triumfalne. Portal 
wieńczy betonowy krzyż. Część tablic 
pamiątkowych umieszczono na kolum-
nach bocznych bram i znajdujących się 
obok niskich ławach kamiennych. Wybór 

kamienia jako głównego budulca wiąże 
się z jego pierwotną symboliką – zna-
kiem potęgi, nieśmiertelności, ale też mę-
czeństwa i śmierci. Podobne konstrukcje 
można spotkać na innych cmentarzach 
galicyjskich.

  Łużna-Pustki

CMENTARZ WOJENNY NR 123

Największy w Galicji Zachodniej cmentarz wojenny utworzono na zboczu wzgó-
rza Pustki (446 m n.p.m.) w pobliżu Łużnej na północny-zachód od Gorlic. 
Spoczęło na nim 1203 żołnierzy.

Spośród 912 poległych żołnierzy austro-
-węgierskich na cmentarzu spoczywa 
313 honwedów. Nekropolię zaprojektował 
główny architekt IV okręgu Łużna, Jan 
Szczepkowski. Zajmowany przez nią teren 
przypomina kształtem orła, a jej szczyt 
wieńczy zaprojektowana przez Dušana 
Jurkoviča kaplica, pełniąca także funk-
cję wieży widokowej. Bezpośrednio pod 
nią niemal jak łańcuch pereł ciągną się 

mogiły węgierskich żołnierzy. Większo-
ści z nich poświęcono osobne nagrobki 
opisane imieniem i nazwiskiem. Po oby-
dwu stronach kwatery ustawiono kolumny 
z kamienia łupanego ozdobione Świętą 
Koroną Węgierską. W 80. rocznicę bitwy 
gorlickiej groby zostały uporządkowane 
przez kadetów węgierskiej szkoły oficer-
skiej, którzy pamięć o poległych boha-
terach uczcili też wbiciem w uświęconą 
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ziemię tradycyjnego kopijnika (zob. s. 97). 
W kwietniu 2002 roku Instytut i Muzeum 
Historii Wojskowości w Budapeszcie, Fun-
dacja Muzeum Wojskowości oraz prywat-
ny przedsiębiorca każdemu z poległych 
żołnierzy postawili nowy drewniany krzyż 
uzupełniony metalową tabliczką z nazwi-
skiem i nazwą jednostki, w której służył. 
W 2014 roku z okazji 100. rocznicy bi-
twy władze Polski zapoczątkowały pełną 

renowację nekropolii, w ramach której 
odbudowano też kaplicę Jurkoviča, która 
spłonęła w 1985 roku.

W lutym 2016 roku Komisja Europej-
ska dodała cmentarz wojenny nr 123 do 
obiektów historycznych z listy znaków 
dziedzictwa europejskiego. W sąsiedz-
twie cmentarza powstała też prawosław-
na nekropolia wojenna, na której pocho-
wano 154 żołnierzy rosyjskich.
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Cmentarz powstał w przysiółku Pod-
brzezie, dwa kilometry od Łużnej przy 
drodze do Staszówki. Jego projek-
tantem również był Jan Szczepkowski. 
Nekropolia stała się miejscem wiecz-
nego spoczynku 416 honwedów z 9., 
10., 11. i 16. pułku piechoty honwedów. 
Właśnie na tym cmentarzu spoczywa 
najwięcej Węgrów walczących w Galicji 
Zachodniej.

W okręgu Staszkówka utworzono cztery 
cmentarze wojenne. Największą uwagę 
przykuwa ten rozciągający się na grzbie-
cie wzgórza Mentlówka. Spoczywa tu 
266 żołnierzy z 1. i 2. pułku gwardii 
pruskiej oraz 42 żołnierzy rosyjskich. 
Dominującym elementem nekropolii, 
uporządkowanej w 1995 roku przez 
kadetów węgierskiej szkoły oficerskiej, 
są tablice nagrobne z kamienia łupane-
go. Najbardziej reprezentatywną część 
cmentarza stanowi kompozycja czte-
rech kamiennych pylonów, z których 
dwa zwieńczono skierowanymi do nieba 
mieczami. Według pierwotnych założeń 
na kolumnach miały stać figury koni, zre-
zygnowano z nich jednak z powodów 
finansowych. Oryginalny zamysł pozo-
stał mimo to niezmienny: stojąc między 
podstawami czterech filarów i kierując 
wzrok ku niebu, ujrzymy symboliczny 
zarys krzyża utworzony przez krawędzie 
kolumn.

  Łużna-Podbrzezie

  Staszkówka

CMENTARZ WOJENNY NR 120 W ŁUŻNEJ

CMENTARZ WOJENNY NR 118 W STASZKÓWCE

INNE WĘGIERSKIE CMENTARZE WOJENNE W REJONIE GORLIC
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  Zborowice

  Bobowa

CMENTARZE WOJENNE NR 135 I 136 W ZBOROWICACH

CMENTARZE WOJENNE NR 132 I 133 W BOBOWEJ

Na granicy Zborowic, przy drodze łączącej 
Gromniki z Grybowem, utworzono cmen-
tarz wojenny nr 136, na którym spoczęło 
455 Węgrów, spośród których 197 udało 
się zidentyfikować. Służyli oni w 16. pułku 
piechoty honwedów. Śmierć ponieśli po-
między 3 a 23 marca 1915 roku, w trakcie 
rozpaczliwej próby przebicia frontu rosyj-
skiego i uwolnienia twierdzy przemyskiej 
(zob. s. 343–345). Zaprojektowana przez 
Antona Müllera nekropolia składa się 
z dwóch, 90-metrowych kwater. W środku 

Po drugiej stronie wzgórza, na którym 
w Bobowej mieści się cmentarz katolicki, 
zbudowano cmentarz wojenny żołnierzy 
austro-węgierskich wyznania mojżeszo-
wego. Choć w linii prostej znajduje się on 
blisko Łużnej, to najłatwiej dotrzeć tam od 
strony Zborowic. W otoczonym betono-
wym murem miejscu pamięci spoczywa 
sześciu żołnierzy 9., 11. i 16. pułku piechoty 
honwedów oraz 1. baterii polowej.

Niezwykle istotnym aspektem, który 
brano pod uwagę podczas tworzenia 
cmentarzy, było wyznanie poległych 
żołnierzy. Zgodnie z tym żydowskim 
członkom armii austro-węgierskiej oraz 
muzułmańskim żołnierzom bośniac-
kich pułków piechoty tworzono osobne 
nekropolie, choć warunki wojenne nie 
zawsze to umożliwiały. Znajdujące się 
tam pomniki wieńczą nie krzyże, lecz 
odpowiednio gwiazdy Dawida lub sym-
bole islamskie. W krakowskim okręgu 
cmentarzy wojennych utworzono w su-
mie 15 nekropolii żydowskich, których 
większość zniszczyli niemieccy okupanci 

wyższej i niższej kwatery postawiono iden-
tyczne krzyże łacińskie wykonane z betonu. 
Po obydwu stronach krzyża na dolnej kwa-
terze ciągną się ławy pomnikowe.

Nekropolii nie da się pomylić z innym 
cmentarzem w Zborowicach, oznaczonym 
nr. 135, choć tamten również zaprojek-
tował Anton Müller. Wieczny spoczynek 
znaleźli tam przede wszystkim żołnierze 
niemieccy, ale swoje groby mają też hon-
wedzi z 5., 11., 16. i 24. pułku piechoty oraz 
jeden szeregowiec z 5. pułku huzarów.

w II wojnie światowej. Jednym z nielicz-
nych, który przetrwał tamten burzliwy 
okres, jest żydowski cmentarz wojenny 
nr 293 w Zakliczynie.

Cmentarz wojenny nr 133 w Bobowej 
utworzono według planów Jana Szczep-
kowskiego na obszarze nekropolii katolic-
kiej. Mieści się on w pobliżu stacji kolejowej. 
Spoczywa na nim 20 Rosjan, 4 Niemców 
oraz 113 żołnierzy armii austro-węgierskiej. 
Część tych ostatnich służyła w 9., 10., 16. 
i 99. pułku piechoty honwedów. Cmentarz 
oraz okoliczny krajobraz jest zdominowany 
przez wysoki na 10 metrów żeliwny krzyż 
łaciński o licznych ornamentach. Zastąpił 
on konstrukcję zaprojektowaną przez Gu-
stava Ludwiga, a której kształt był wzoro-
wany na równoramiennym krzyżu znanym 
z monety cesarza Konstantyna Wielkie-
go. Miał on zatem symbolizować wielkość 
Monarchii Austro-Węgierskiej. Formę tego 
krzyża zachowano na tablicy nagrobnej 
Othmara Muhra na cmentarzu wojennym 
nr 368 na Jabłońcu w Limanowej (zob. s. 
291–292).
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  Stróże Wyżne

  Siedliska

CMENTARZ WOJENNY NR 131 W STRÓŻACH

CMENTARZ WOJENNY NR 156 W SIEDLISKACH

Nekropolia powstała w dolinie nieopo-
dal potoku Wyskidzianka na obszarze 
miejscowości Stróże, stanowiącej ważny 
węzeł kolejowy regionu. Autorem pla-
nu był Jan Szczepkowski. W 35 mo-
giłach zbiorowych oraz w 23 grobach 
indywidualnych spoczywa 114 żołnie-
rzy. 95 spośród nich służyło w armii 
austro-węgierskiej. Większość żołnie-
rzy niemieckich poległo w dniu bitwy 

Cmentarz wojenny nr 156 można zna-
leźć przy trasie prowadzącej do Lichwi-
na, zjeżdżając w prawo od drogi kra-
jowej łączącej Gromnik z Tuchowem. 
Obecnie stanowi on część cmentarza 
parafialnego, a pierwotnie był oddzielną 
nekropolią położoną w centrum wsi, 200 
metrów od kościoła. Cmentarz zapro-
jektował rzeźbiarz Heinrich Karl Scholz, 
stawiając w jego środkowym punkcie 

rzeźbę młodzieńca trzymającego wie-
niec z dębowych liści, którego girlandy 
opadają aż do kamiennego postumentu. 
Mężczyzna może symbolizować pole-
głego żołnierza lub pokolenie młodych 
ludzi, którzy oddają bohaterom należny 
im hołd. W nowo zorganizowanej kwate-
rze prócz dziesięciu żołnierzy z 10. pułku 
piechoty honwedów oraz 11. pułku hau-
bicy spoczywa także piętnastu Rosjan.

gorlickiej lub niedługo później, Węgrzy 
natomiast stracili życie w walkach to-
czonych w styczniu i w lutym 1915 roku. 
Nagrobki wieńczą zaprojektowane przez 
Gustawa Langa żeliwne krzyże typu „au-
striackiego”. W 1993 roku w centralnym 
punkcie uporządkowanego cmentarza 
postawiono obelisk, w odsłonięciu któ-
rego uczestniczył ambasador Węgier 
w Polsce Ákos Engelmayer.
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  Stróżówka

  Sękowa

CMENTARZE WOJENNE NR 92 I 97 W STRÓŻÓWCE

CMENTARZE WOJENNE NR 79 I 80 W SĘKOWEJ

Na obrzeżach miejscowości Stróżówka, 
leżącej między Łużną a Gorlicami, utwo-
rzono sześć cmentarzy wojennych. Naj-
większy z nich, o numerze 97, stał się miej-
scem spoczynku 37 żołnierzy austriackich 
i węgierskich, 241 niemieckich oraz 65 
rosyjskich.

W znajdującej się na południowy wschód 
od Gorlic Sękowej co kilka lat odżywa hi-
storia bitwy gorlickiej, w której starły się 
siły polskie, węgierskie, niemieckie i ro-
syjskie. Właśnie tu, niedaleko od miejsca 
najbardziej zaciętych walk, utworzono 
dwa cmentarze wojenne, oznaczone nu-
merami 79 i 80. Na pierwszym pocho-
wano 468 żołnierzy armii austro-węgier-
skiej, 372 Niemców oraz 366 Rosjan. Na 
drugim spoczywa 109 Austriaków i 190 
Niemców. Co pięć lat ich wieczny sen jest 
przerywany hukiem wystrzałów armatnich 
i salwami z karabinów towarzyszących 
uroczystościom rocznicowym.

Na cmentarzu nr 92, znajdującym się 
wśród pól na wschód od drogi nr 97, 
pochowano jedynie żołnierzy rosyjskich. 
Spośród 99 poległych znamy nazwisko 
tylko jednego oficera. Nad otoczoną mu-
rowanym płotem nekropolią góruje krzyż 
prawosławny.
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BIECZ

Biecz, nazywany „perłą Podkarpacia”, „małym Krakowem” (Parva Cra-
covia) lub polskim Carcassonne, został lokowany na prawie magdeburskim 
przez księcia Bolesława Wstydliwego prawdopodobnie w tym samym czasie, 
co stolica Małopolski – w 1257 roku. Według mieszkańców w 1384 roku 
dziesięcioletnia wówczas Jadwiga spotkała się tu po raz pierwszy z pols-
kimi poddanymi. Pochodząca z Węgier królowa jeszcze dziesięciokrotnie 
odwiedziła bliskie jej sercu miasto, gdzie z myślą o ubogich założyła lazaret 
pod wezwaniem Świętego Ducha. Przed dekadą przystąpiono do renowacji 
tego zrujnowanego zabytku, który jest najstarszym zachowanym w Polsce 
budynkiem szpitalnym.

Przez Biecz przebiegają dwa odgałęzienia Karpackiego Szlaku Rowe-
rowego: Rowerowy Szlak Winny, prowadzący starymi traktami kupieckimi, 
którymi transportowano wino z Węgier do Polski, oraz Rowerowy Szlak 
Historycznym Traktem Królewskim, nawiązujący do historycznych miejsc 
pobytu i przejazdu królów.

  Muzeum Ziemi Bieckiej (Dom z basztą), ulica Węgierska 2

WĘGIERSKA BECZKA NA WINO

W Bieczu w 1557 roku założono 
pierwszą na Podkarpaciu aptekę, 
która działała nieprzerwanie przez 
400 lat, co znalazło odzwierciedlenie 
w jej bogatym wystroju – obecnie 
stanowiącym ekspozycję muzealną. 

Aptekę w 1963 roku odkupiła od po-
przedniego właściciela Powiatowa 
Rada Narodowa, przekazując ją biec-
kiemu muzeum. Renesansową aptekę 
wraz z basztą obronną odrestaurowano 
i jako całość przeznaczono na muzeum 
farmacji. Stojąca na jej dziedzińcu drew-
niana beczka z drugiej połowy XIX wie-
ku świadczy o historycznych tradycjach 
Biecza w handlu węgrzynem. Dowo-
dzą tego również piwnice domów przy 

Rynku, gdzie składowano przywożony 
z Węgier trunek. Wystawiona na pokaz 
beczka ma pojemność około 9 tysięcy 
litrów i stanowi typ zbiornika służącego 
do przechowywania tokaju (węg. gön-
ci hordó). Zresztą nawiązanie do tego 
sławnego wina znajdziemy też w samym 
muzeum, wśród którego eksponatów 
są etykiety z butelek tokaju. Przypomi-
nają one, że węgrzyn (tokaji aszú) był 
w dawnych wiekach sprzedawany jako 
środek leczniczy.

Po lewej stronie od drogi prowadzącej 
do Gorlic (ul. Grunwaldzka), około 500 me-
trów od rogatek miasta widać wzniesienie 
nazwane imieniem świętej Jadwigi. Na jego 
szczycie stał w średniowieczu potężny za-
mek, rozebrany przez Kazimierza Jagielloń-
czyka w 1475 roku. Po gotyckiej budowli 
zachowały się jedynie fundamenty.
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  Kolegiata Bożego Ciała, ulica Kromera 16a

ORATORIUM ŚWIĘTEJ JADWIGI

Trójnawowy, uzupełniony bocznymi ka-
plicami kościół jest jednym z najcenniej-
szych zabytków sakralnych w Polsce. 
Sklepienie prezbiterium oraz część 
ścian zdobią secesyjne malowidła 
Włodzimierza Tetmajera. Na spływach 
sklepień ukazane są postaci historyczne 
w towarzystwie aniołów. Można wśród 
nich rozpoznać świętą Kingę, Bolesława 

Nad urokliwym miasteczkiem górują dwie, nieproporcjonalnie olbrzymie bu-
dowle o charakterystycznych kształtach: wysoka wieża ratuszowa z końca  
XV wieku oraz gotycki kościół farny pod wezwaniem Bożego Ciała, wzniesiony 
przed 1440 rokiem. Figury Apostołów na murze otaczającym kościół od strony 
południowej ufundowali węgierscy pątnicy.

Wstydliwego, Ludwika Węgierskiego, 
Kazimierza Wielkiego, świętą Jadwigę, 
Władysława Jagiełłę oraz Władysława 
Warneńczyka. Po lewej stronie od pre-
zbiterium znajduje się Oratorium świętej 
Jadwigi, gdzie według legendy często 
się modliła. Od 2006 roku po jego lewej 
stronie mieści się relikwiarz ze szcząt-
kami świętej królowej.

Kościół farny, baszta rajcowska i węgierska beczka na wino
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  Ulica księdza Bochniewicza 38

CMENTARZ WOJENNY NR 106

W okręgu Biecz można znaleźć pięć nekropolii wojennych z czasów I wojny 
światowej. Największa, oznaczona numerem 106, mieści się na zboczu wzgó-
rza w sąsiedztwie Kolegiaty Bożego Ciała. Tarasowo ułożone rzędy grobów są 
miejscem spoczynku 207 żołnierzy austriackich i węgierskich oraz 177 Rosjan.

Naprzeciwko kościoła w jednym 
z domów przylegających do dobrze 
zachowanej baszty obronnej, zwanej 
rajcowską, urządzono oddział Muzeum 
Ziemi Bieckiej (ul. Węgierska 1). Wśród 
jego eksponatów są ozdobne porta-
le, kapitele kolumn, bogaty zbiór kafli 

piecowych oraz figury świętych. Przed 
muzeum, w otoczeniu murów obron-
nych miasta stoi pomnik najwybitniej-
szego bieczanina, Marcina Kromera 
(1512–1589). Historyk, pisarz i dyploma-
ta pełnił za panowania Stefana Batorego 
posługę biskupa warmińskiego.
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W ołtarzu głównym tego wzniesionego w XV wieku drewnianego kościółka 
widoczna jest Święta Rodzina. Obraz powstał w 1516 roku i prawdopodobnie 
pochodzi z Węgier. Ołtarz uzupełniają drewniane figury przedstawiające świę-
tych: Wojciecha (zob. s. 144–146) i Stanisława, a obok nich świętych królów 
węgierskich: Stefana i Władysława.

  Kościół pw. św. Anny, ulica Zacisze 17

DREWNIANE FIGURY ŚWIĘTYCH STEFANA I WŁADYSŁAWA, 
KRÓLÓW WĘGIER

NOWY TARG
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Pierwsza, starsza tablica poświęcona 
kurierom tatrzańskim wisi przy bramie 
Cmentarza na Pęksowym Brzyzku. 
Wymieniono na niej nazwiska 30 osób, 
które w latach 1939–1940 współpraco-
wały z „Zagrodą” – tajną komórką łącz-
ności zagranicznej Oddziału V Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Tablicę zdobi 
znak Orła Białego, kurierów i Polski Wal-
czącej. Na terenie nekropolii znajduje 
się grób Wacława Felczaka, głównego 
organizatora i kierownika bazy kurierów 
(zob. s. 252–255).

Kurierzy zostali też uhonorowani ta-
bliczkami pamiątkowymi na placu Nie-
podległości. Ich odsłonięcie nastąpiło 29 
października 2016 roku w 100. rocznicę 
urodzin Felczaka oraz Wincentego Ga-
licy, który przez całe życie pielęgnował 
pamięć o kurierach tatrzańskich i mę-
czennikach okresu II wojny światowej. 

Dowód żywej pamięci o tatrzańskich 
kurierach stanowi też pamiątkowy dąb 
posadzony 29 października na zako-
piańskim skwerze Josepha Conrada.

Znane są nazwiska 37 kurierów ta-
trzańskich, wśród których było pięć 
kobiet. W przeważającej części byli to 
podhalańscy górale, taternicy, przewod-
nicy i narciarze, znający dobrze górskie 
szlaki. Z Polski na Węgry przerzuca-
no tajne, zmikrofilmowane dokumenty 
i broń, a także ludzi – emisariuszy, żoł-
nierzy, członków konspiracji. Z Buda-
pesztu do Polski przenoszono głównie 
pieniądze. Misja wiązała się z ogromnym 
niebezpieczeństwem, kurierom groziła 
natychmiastowa śmierć ze strony ge-
stapowców i słowackich żandarmów, 
zagrożenie stanowiły też trudne warunki 
pogodowe i terenowe.

  Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, ulica Kościeliska     Plac Niepodległości
  Skwer Josepha Conrada

PAMIĘĆ O WACŁAWIE FELCZAKU I KURIERACH TATRZAŃSKICH

Dwa miejsca w Zakopanem strzegą pamięci o kurierach tatrzańskich, którzy 
z narażeniem życia zapewniali w latach II wojny światowej łączność między 
polskim podziemiem a rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 
Punktem pośrednim szlaku był Budapeszt, do którego z okupowanych ziem 
polskich można było dotrzeć przez przełęcze karpackie w Tatrach lub na 
Sądecczyźnie.

ZAKOPANE
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Po rozpadzie Monarchii Austro-Węgier-
skiej, proklamacji niezależnej Czechosło-
wacji oraz podpisaniu traktatu w Trianon 
nastąpił podział węgierskich komitatów 
Árva (Orawa) i Szepes (Spisz). II Rzecz-
pospolita wystąpiła wówczas z roszcze-
niami do terenów zamieszkałych przez 
polskich górali. Rozwiązanie sporu po-
wierzono zwołanej 28 lipca 1920 roku 
Radzie Ambasadorów w Paryżu. Na 
konferencji postanowiono, że Polska 
otrzyma z komitatu orawskiego trójkąt 
jabłonkowski o łącznej powierzchni 
389 kilometrów kwadratowych i szes-
nastotysięcznej populacji. Z komitatu 
spiskiego wydzielono Polsce fragment 
o powierzchni 195 kilometrów kwadra-
towych i 8700 mieszkańcach. W ten 
sposób Królestwo Węgier utraciło na 
rzecz Polski 12 miejscowości orawskich 
oraz 13 spiskich. Prócz nich Polska do-
magała się jeszcze terytorium spiskiego 
zamieszkałego przez ludność polską 
i niemiecką, w którego skład wchodziły 
Kieżmark (węg. Késmárk, słow. Kežma-
rok), Stara Lubowla (węg. Ólubló, słow. 
Stará Ľubovňa), Gniazda (węg. Gnéz-
da, słow. Hniezdne) i Podoliniec (węg. 
Podolin, słow. Podolínec). W odpowie-
dzi Czechosłowacja zaproponowała 

TERENY KRÓLESTWA WĘGIER 
PRZYŁĄCZONE DO POLSKI W 1920 ROKU

przeprowadzenie plebiscytu jedynie na 
terenach leżących na północny zachód 
od Leśnicy (węg. Erdős, słow. Lesnica), 
Starej Wsi Spiskiej (węg. Szepesófalu, 
słow. Spišská Stará Ves) i Jaworzyny 
Spiskiej (węg. Javorina, słow. Tatranská 
Javorina), choć 6 grudnia 1923 roku mię-
dzynarodowy sąd rozjemczy odrzucił tę 
propozycję i podtrzymał zwierzchnictwo 
Czechosłowacji na tych terenach.

Ostatecznie do Polski przyłączono na-
stępujące miejscowości orawskie: Buko-
wina Osiedle-Podszkle (węg. Árvabükk), 
Chyżne (Chizsne), Harkabuz (Harkabúz), 
Jabłonka (Jablonka), Lipnica Mała (Fel-
sőlipnica), Lipnica Wielka (Alsólipnica), 
Orawka (Oravka/Kisárva), Piekielnik 
(Pekelnik), Podsarnie (Szárnya), Podwilk 
(Podvilk), Zubrzyca Dolna (Alsózubrica), 
Zubrzyca Górna (Felsőzubrica). 

Miejscowości spiskie przyznane 
Polsce to: Dursztyn (Dercsény), Czarna 
Góra (Feketebérc), Frydman (Frigyesvá-
gása), Jurgów (Szepesgyörke), Kacwin 
(Szentmindszent), Krempachy (Bélako-
rompa), Łapszanka (Kislápos-Szepes), 
Łapsze Niżne (Alsólápos), Łapsze Wyż-
ne (Felsőlápos), Niedzica (Nedec), Nowa 
Biała (Újbéla), Rzepiska (Répásfalu), 
Trybsz (Újterebes).

PODWILK

Do 1918 roku ciągnęła się tędy granica 
polsko-węgierska, o czym jeszcze do 
niedawna świadczył dom celny. W Pod-
wilku warto zajrzeć do kościoła świętego 
Marcina wzniesionego w 1767 roku w 
miejscu drewnianej fary protestanckiej. 
Jego ołtarz strzegą z dwóch stron figu-
ry świętych królów węgierskich, Stefa-
na i Władysława. Nie jest to jednak na 

Orawie nic wyjątkowego, bo kult tych 
postaci, niekiedy uzupełniony pamięcią 
o świętym Emeryku, cechuje praktycz-
nie każdą świątynię w tym regionie. 
Wyjątkowość kościoła polega na tym, 
że w głównym ołtarzu umieszczono też 
rzeźbę świętego Marcina na koniu, która 
– mimo sprzeciwów – zastąpiła obraz 
prezentujący Grupę Ukrzyżowania.
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POLSKA ORAWA

W etymologii ludowej nazwę tego regionu wywodzi się od czasownika „orać”, 
gdyż po wykarczowaniu lasów właśnie w ten sposób należało przygotować 
ziemię pod uprawę rolną. Węgierska etymologia naukowa wiąże nazwę ze 
słowackim hora („góra”), podczas gdy polscy językoznawcy sądzą, że słowo 
„orawa” oznaczało w dialektach języka starosłowiańskiego szumiącą rzekę. 
Za taką można uznać jedynie Czarną Orawę, ale faktem jest, że niektóre 
miejscowości – Zubrzyca, Lipnica, Chyżne – również powstały nad mniej-
szymi potokami. 

Najsłynniejszą familią pochodzącą z Orawy, a konkretnie z Podwilka, była 
rodzina Divékych, która osiadła tu w 1760 roku. W maju 1849 roku w ich 
posiadłości swoją kwaterę urządził na kilka dni generał Grigorij Christofo-
rowicz von Zass, dowódca jednostki specjalnej, która miała wkroczyć do 
Węgier przez przełęcz Jabłońską. W dziejach rodu najbardziej zapisał się 
historyk Adorján Divéky, który jeszcze przed I wojną światową wykazywał 
szczególną sympatię do Polaków. Nie dziwi zatem, że to właśnie on nadzo-
rował transport broni i amunicji, która w sierpniu 1920 roku dotarła z Węgier 
do Skierniewic, by następnie przyczynić się do zwycięstwa armii polskiej 
nad bolszewikami (zob. s. 170). Kiedy w 1920 roku między Czechosłowacją 
i Polską narastał konflikt o ziemie północnej Orawy, Adorján Divéky poparł 
stanowisko Polaków. Wielka szkoda, że w latach 70. poprzedniego stulecia 
jego dwór spłonął, bo zniszczeniu uległo też wiele bezcennych dokumentów.

ORAWKA

Leżąca pomiędzy Podwilkiem a Ja-
błonką miejscowość zawdzięcza sławę 
jednemu z najpiękniejszych w Polsce 
zabytków drewnianej sztuki sakralnej. 
Kościół świętego Jana Chrzciciela zo-
stał zbudowany w latach 50. XVII wieku. 
Jego ściany zdobią bogate polichromie, 
w większości przedstawiające czczo-
nych na Węgrzech świętych i błogosła-
wionych. Po prawej stronie od ołtarza 
widać świętych Stefana, Władysława, 
Emeryka i Elżbietę Węgierską, z kolei po 
lewej – uznawanego za świętego króla 
Węgier Salomona, który według legendy 
miał dokonać żywota jako pustelnik w 
chorwackiej Puli. Na malowidle przy wej-
ściu do chóru można rozpoznać królową 
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Jadwigę i księżnę Kingę jako święte, 
choć przecież zostały kanonizowane 
dopiero w latach 90. poprzedniego 
stulecia. Polichromia na ścianach i ka-
setonowym suficie powstała na począt-
ku XVIII wieku. Jej autorem był Antoni 
Tuszyński, który wykorzystał wizerunki 
świętych i błogosławionych zaczerpnięte 
z wydanej w 1692 roku książki Régi Ma-
gyar Szentség (Dawni węgierscy święci) 
jezuity Gábora Hevenesiego.

W przykościelnym ogrodzie znajdują 
się też groby dwóch węgierskich księży: 
Máté Várzélya i Pála Vitkaya. Co ciekawe, 
oryginalny, ponad stuletni nagrobek tego 
drugiego zniknął na przełomie tysiącleci, 
a jego miejsce zajął nowoczesny pomnik 
ze spolszczonym imieniem i nazwiskiem 
duchownego (Paweł Witkay).
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ZUBRZYCA GÓRNA

Leżąca w sąsiedztwie Jabłonki Zubrzy-
ca Górna jest powszechnie znana dzięki 
utworzonemu w 1955 roku skansenowi. 
To Orawski Park Etnograficzny. Obok 
orawskich, podhalańskich i zakopiań-
skich historyków szczególną rolę w jego 
powstaniu odegrała rodzina Moniaków, 
która w 1937 roku w spadku dla Skarbu 
Państwa zapisała pochodzący z 1784 
roku dwór wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi. Po raz pierwszy nazwi-
sko rodu pojawia się w dokumencie 
z 1619 roku – umowie zawartej pomię-
dzy Andrzejem Moniakiem i sześcioma 
innymi rodzinami, które osiedliły się na 
Orawie. Górna Orawa przez długi czas 
pozostawała prawie niezamieszkana, do 
zaludnienia tego terenu przyczynili się 
między innymi polscy osadnicy z sąsied-
nich gmin: Zatoru, Lanckorony i Żywca. 
Polacy swojego wpływowego sprzymie-
rzeńca upatrywali w Leopoldzie I Habs-
burgu, Świętym Cesarzu Rzymskim 
i królu węgierskim, który w latach 70. 
XVII wieku nadał sołtysowi Mateuszo-
wi Moniakowi tytuł szlachecki. Była to 

  Orawski Park Etnograficzny

nagroda za zaangażowanie w działania 
kontrreformacji. 

Moniakowie jeszcze przez długi czas 
byli właścicielami wsi. Wśród licznych 
eksponatów wystawionych w ich domu, 
stanowiącym teraz część skansenu, od-
naleźć można między innymi węgiersko-
języczne napisy na dokumentach czy 
fotografiach. Innym, charakterystycz-
nym budynkiem Orawskiego Parku Et-
nograficznego jest datowana na 1838 
rok chałupa z Jabłonki, przypominająca 
kształtem charakterystyczny dla pogra-
nicza węgiersko-słoweńskiego budynek 
gospodarczy (węg. kástu), którego pię-
tro służyło jako skład żywności i zboża, 
a prowadziło do niego osobne wejście 
w formie balkonowej galerii.
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LIPNICA MAŁA

Kościół parafialny tej malowniczo poło-
żonej miejscowości u podnóża Babiej 
Góry ma za swego patrona świętego 
Stefana. Jeszcze do niedawna miesz-
kańcy obchodzili jego święto 20 sierpnia, 
które na Węgrzech jest świętem narodo-
wym, upamiętniającym datę kanonizacji 

pierwszego króla. Obecnie wspomnie-
nie świętego jest w Lipnicy Małej połą-
czone z uroczystościami Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny przypadający-
mi na 15 sierpnia. W Lipnicy Małej znaj-
duje się też najwięcej w całym regionie 
najstarszych domów orawskich.

  Zamek Dunajec, Niedzica

ZAMEK W NIEDZICY

Do zatwierdzenia traktatu z Trianon 
(1920) okolica należała do Królestwa 
Węgier. Nie znamy dokładnego czasu 
wzniesienia ani budowniczych zamku, 
pewne jest tylko, że w końcu XIII wieku 
stała tu już drewniana warownia z nie-
wielką wieżą, którą Karol Robert w 1308 
roku ofiarował przedstawicielowi rodu 
Berzeviczych, Kokoszowi z Brzozowicy 
(węg. Berzeviczy Kakas). W posiada-
niu rodziny były też wsie Pławiec (węg. 
Palocsa, ob. Plaveč na Słowacji) oraz 
Stara Lubowla (węg. Ólubló, ob. Stará 
Ľubovňa na Słowacji).

Zamek często zmieniał właścicieli. 
Już w 1326 roku przejęła go pochodzą-
ca z Francji rodzina Drugethów, a pod 
koniec XV wieku trafił w ręce żupana 
spiskiego i palatyna Węgier Emeryka 
Zápolyi (węg. Szapolyai Imre), dziadka 
Barbary, pierwszej żony Zygmunta Sta-
rego. Wcześniej, w 1412 roku, na zamku 
w Niedzicy doszło do zatwierdzenia tak 
zwanego zastawu spiskiego. Umowa 

Niespełna 110 kilometrów od Krakowa w otoczeniu pięknego krajobrazu znajduje 
się warownia niedzicka, która przez stulecia była w posiadaniu węgierskich rodów 
szlacheckich. Leżące u jej stóp jezioro Czorsztyńskie to sztuczny zalew utworzony 
w drugiej połowie XX wieku, kiedy to płynący tędy Dunajec został przekształcony 
w zaporowy zbiornik wodny. 

dotyczyła pożyczki na kwotę 37 tysięcy 
kop groszy praskich, której Władysław 
Jagiełło udzielił królowi węgierskiemu 
Zygmuntowi Luksemburskiemu celem 
pokrycia kosztów wyprawy wojennej 
przeciwko Wenecji. Zastaw dotyczył 
13 spiskich miast (Biała Spiska, Lubica, 
Matejowice, Nowa Wieś Spiska, Po-
prad, Spiska Sobota, Wierzbów, Straże, 
Ruszkinowce, Wielka, Spiskie Podgro-
dzie, Spiskie Włochy, Twarożne), trzech 
zamków warownych (Lubowla, Podoli-
niec i Gniazda) oraz 15 wsi. Co praw-
da dokument stwierdzający transakcję 
został sporządzony w Turynie, ale do 
przekazania pieniędzy doszło w Niedzi-
cy i tam też miał być spłacony dług. Nie 
doszło jednak do tego i nowoutworzone 
starostwo spiskie pozostało przy Polsce 
aż do 1769 roku.

W 1528 roku zamek stał się własno-
ścią Hieronima Łaskiego, wojewody sie-
radzkiego i siedmiogrodzkiego, dyplo-
maty na usługach królów Polski i Węgier 
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oraz Habsburgów. Majątek otrzymał od 
Jana Zápolyi, ale nie zaliczał się do gro-
na dobrych gospodarzy. Za jego życia 
posiadłość była dziewięciokrotnie przej-
mowana siłą lub stawała się przedmio-
tem zastawów. Wreszcie w 1589 roku 
przejęła ją szlachecka rodzina Jánosa 
Horvátha – właśnie jako równowartość 
niespłaconej pożyczki 2 tysięcy sztuk 
złota. Jego syn György Horváth wzmoc-
nił i zmodernizował warownię, nadając 
jej cechy rezydencji nowożytnej. To 
wówczas wzniesiono okrągłe baszty 
i sień bramną z kamiennym portalem 
oraz wykopano rów forteczny. Nad 
bramą hojny gospodarz kazał umieścić 
inskrypcję: „György Horváth, właściciel 
i pan na Paloczy, Dunajcu i Lendaku, od-
nowił, ozdobił i rozbudował ten zamek 
w Roku Pańskim 1601”.

Po śmierci Györgya Horvátha wła-
ścicielem zamku został jego syn István. 
Na jednym z portali odnaleźć możemy 
monogram S.P.D.P. – skrót od: „Ste-
phanus Palocsay de Palocsa”. Po ro-
dzinie Horváthów nieruchomość przejął 
na krótki czas włoski ród Giovanellich. 
W 1683 roku nieruchomość zajął Imre 

Thököly, przywódca węgierskiego po-
wstania kuruców, który wziął właściciela 
w niewolę i wypuścił dopiero po opła-
ceniu okupu.

Po krótkim okresie, gdy zamek stał 
pusty, zajęła go ponownie rodzina 
Horváthów, których rezydencję w Pław-
cu strawił pożar. W 1817 roku baron An-
drás Palocsai Horváth rozpoczął pełną 
renowację zamku i prędko przemienił go 
w rezydencję magnacką. Z okazji zakoń-
czonej przebudowy w 1823 roku zorga-
nizował przyjęcie na 200 osób. Według 
zachowanych pism szlachta bawiła się 
w Niedzicy przez trzy dni i trzy noce, 
spędzając czas na polowaniach oraz 
spożywając zapas pięciu i pół beczek 
wermutu, małej beczki wina, pół beczki 
tokaju oraz 130 butelek esencji punczo-
wej. Nie dziwi zatem, że András Horváth 
stał się w 1894 roku pierwowzorem eks-
centrycznego hrabiego z kart powieści 
Oblężenie Bystrzycy Kálmána Mikszátha 
(wyd. pol. 1952, tłum. Camilla Mondral).

Rozrzutny właściciel zamku umarł 
bezdzietnie, stąd majątek przejął jego 
brat, Elek Alapi Salamon, który poślubił 
Kornélię, kuzynkę Andrása Horvátha. Po 
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nim nieruchomość przeszła na własność 
syna, a później wnuka, Gézy Salamona. 

W 1920 roku Niedzicę wraz z zam-
kiem przyznano Polsce, ale węgierscy 
właściciele nadal mogli w nim mieszkać. 
Ich sytuację komplikował jednak fakt, że 
część majątku ziemskiego znalazła się 
w granicach Czechosłowacji, co znacz-
nie pogorszyło stan materialny rodziny.

Géza Alapi Salamon pojął za żonę 
hrabiankę Ilonę Bethlen, która po śmierci 
męża mieszkała na zamku do 1943 roku. 
Ich córka Éva wyszła za mąż za hrabiego 
László Telekiego, syna Tibora Telekiego 
oraz Alice Széchenyi, prawnuczki Istvána 
Széchenyiego. Z małżeństwa László i Évy 
na świat przyszło dwoje dzieci, Géza 

i Miklós, którzy po II wojnie światowej zo-
stali z pomocą Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża wysłani do Szwajcarii. 
Był to ostatni raz, kiedy chłopcy widzieli 
swych rodziców, którzy najpierw stali się 
ofiarami stalinowskiej nacjonalizacji i prze-
siedlenia, a następnie zginęli w 1962 roku 
w wypadku kolejowym pod Piotrkowem 
Trybunalskim.

Jak było wspomniane, ostatnią miesz-
kanką zamku była Ilona Bethlen. W 1942 
roku kobieta ukrywała w twierdzy grupę 
zwiadowczą Armii Krajowej, a później po-
mogła w jej ucieczce do Lewoczy. Ponad-
to posyłała do Niemiec żywność dla pol-
skich jeńców. Zamek w 1945 roku zajęła 
Armia Czerwona, rabując cenne obrazy 
i przedmioty, oraz doszczętnie niszcząc 
pozostałe wyposażenie, w tym bogaty 
księgozbiór.

W połowie XX wieku zamek został 
poddany renowacji, a wraz z budową 
Zbiornika Czorsztyńskiego stał się celem 
licznych wycieczek. W murach warowni 
kręcono zdjęcia do wielu filmów (Mazepy, 
Zemsty) oraz seriali telewizyjnych (Janosi-
ka, Wakacji z duchami). Warto jeszcze do-
dać, że zamek wraz z sąsiednim Czorsz-
tynem został w XIX wieku uwieczniony 
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w wierszu Mihálya Vörösmartyego Két 
szomszédvár (Sąsiednie zamki).

Obecnie właścicielem zamku jest 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, które 
udostępnia turystom muzeum, wieżę wi-
dokową i miejsca noclegowe. Potomko-
wie rodziny Salamonów – których upa-
miętnia specjalna tablica – odwiedzają 

zamek przy okazji różnych uroczystości. 
Ákos Engelmayer, ambasador Węgier 
w latach 90., wystawił w zamku na kilka 
lat swoją węgierską kolekcję. W jej skład 
wchodzą mapy Węgier z XVI–XX wieku, 
portrety węgierskich królów, starodruki 
oraz ryciny przedstawiające węgierskie 
zamki, miasta i pola bitewne.

SKARB INKÓW

Z zamkiem w Niedzicy wiąże się pewna legenda, która do dziś rozbudza 
wyobraźnię turystów. Według niej Sebastian Berzeviczy, który w XVIII wie-
ku trafił do Ameryki Południowej, pojął tam za żonę inkaską kobietę. Z ich 
związku przyszła na świat Umina, która około 1781 roku poślubiła kuzyna 
Tupaca Amaru II, przywódcy peruwiańskich Indian walczących przeciwko 
hiszpańskim najeźdźcom. Po stłumieniu rewolty Tupac Amaru został stra-
cony, a jego kuzyn, a więc mąż Uminy, został następcą inkaskiego tronu. 
Nowy władca wraz z żoną, teściem oraz grupą poddanych zbiegli do Włoch, 
zabierając ze sobą część rodowego skarbu. Pewną jego część Sebastian 
Berzeviczy ofiarował rodzinie Horváthów Paloczych, którzy w niedzickim 
zamku udzielili schronienia jemu i grupie indiańskiej świty. Historię, choć 
wydaje się ona nieprawdopodobna, potwierdzają w części dokumenty 
historyczne. Nie wiadomo tylko, czy przywieziony z Ameryki majątek istniał 
naprawdę. Pewnie już wielu marzycieli zastanawiało się, co można by uczy-
nić z legendarnym skarbem, a stał się on tematem wielu książek, między 
innymi powieści Kipu Jana Józefa Szczepańskiego, ostatniego prezesa 
Związku Literatów Polskich.
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Przy zielonym szlaku turystycznym z Krościenka na Przełęcz Sosnów  
(ul. Świętej Kingi), nad Ociemnym Potokiem znajduje się stara kapliczka na 
kamiennej podmurówce. Data jej wybudowania nie jest znana, a konstrukcja 
była odnawiana w latach 1905 i 1949.

  Ulica świętej Kingi     Zamek Pieniński na Zamkowej Górze

KAPLICZKA I GROTA ŚWIĘTEJ KINGI

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Kapliczkę postawiono w miejscu, w któ-
rym według legendy święta Kinga prze-
kroczyła Dunajec, uciekając przed Ta-
tarami do Zamku Pienińskiego w 1287 
roku. Wyschnięte dziś źródełko podob-
no skutecznie leczyło choroby oczu.

Budowę zamku najprawdopodob-
niej zleciła sama Kinga. Przeznaczeniem 
wysoko usytuowanej twierdzy było za-
pewnienie bezpiecznego schronienia 

dla możnowładców. Zamek został zbu-
rzony w pierwszej połowie XV wieku i już 
nigdy go nie odbudowano. W 1904 roku 
w wykutej skalnej wnęce, tak zwanej 
Grocie świętej Kingi, umieszczono po-
sążek księżnej wykonany przez Włady-
sława Druciaka. Nieprzerwanie od 1921 
roku w dniu rocznicy śmierci świętej Kin-
gi (24 lipca) w miejsce to pielgrzymują 
wierni.
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Pierwsze wzmianki o Szczaw-
nicy pochodzą z dokumentu 
datowanego na 1350 rok, ale 
wiemy, że okoliczne tereny, 
wraz z ziemią sądecką i Pie-
ninami, już w 1257 roku Bole-
sław Wstydliwy ofiarował swej 
małżonce, księżnej Kindze. 
Kolejną postacią łączącą mia-
sto z Węgrami był Józef Szalay 
(1802–1876), twórca szczaw-
nickiego uzdrowiska.

  Górny Park Zdrojowy     Stary cmentarz w Szczawnicy, ulica Główna 1

DZIAŁALNOŚĆ JÓZEFA SZALAYA

SZCZAWNICA

Dziadek Józefa Szalaya przybył do 
Galicji po pierwszym rozbiorze Pol-
ski jako urzędnik austriacki. Ojciec, 
István Szalay, był komisarzem ce-
sarsko-królewskim, a dysponując 
znacznym kapitałem, w 1829 roku 
zakupił Szczawnicę, która już wtedy 
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była znana ze źródeł wód leczniczych. 
Urodzony w Drohobyczu József (Józef) 
przejął majątek w 1842 roku i w ciągu 
dwóch dekad przekształcił w jeden 
z najbardziej znanych w monarchii ku-
rortów. Absolwent Uniwersytetu Lwow-
skiego wykazał się nie tylko zdolnościa-
mi administracyjnymi, ale także talentem 
i fantazją godnymi plastyka oraz archi-
tekta. Z jego inicjatywy na terenie uzdro-
wiska postawiono kaplicę zdrojową, re-
staurację oraz nowoczesne pensjonaty. 
Ponadto rozszerzył i urządził Górny Park 
Zdrojowy. Zadbał też o oprawę archi-
tektoniczną sześciu źródeł, butelkując 
i sprzedając czerpaną z nich wodę źró-
dlaną. To jemu zawdzięcza się organi-
zację pierwszych spływów przełomem 
Dunajca. W 1857 roku Szalay napisał 
wydany po polsku i niemiecku Przewod-
nik dla odwiedzających szczawnickie 
źródła lecznicze, a rok później opubli-
kował Album szczawnicki, czyli nabrzeża 
górnego Dunajca zdobiony litografiami 
własnego autorstwa.

Józef Szalay został uhonorowany po-
piersiem, które ustawiono w Parku Gór-
nym w pobliżu ufundowanej i zaprojek-
towanej przez niego kaplicy zdrojowej. 
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tablicę zaprojektował Bronisław Chro-
my. Na cmentarzu jest też kilka grobów 
węgierskich kuracjuszy, którzy umarli 
podczas pobytu w Szczawnicy.

Przed śmiercią József Szalay prze-
znaczył Zakłady Zdrojowe dla utworzo-
nej w 1872 roku Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Szczawnickie dobra tytular-
ne przeszły z kolei na własność jego sy-
nów, Władysława i Tytusa, którzy jednak 
nie zapisali się w historii rodziny podob-
nymi zasługami co ich ojciec i dziadek. 
Płyta nagrobna tego pierwszego znaj-
duje się w Krakowie w kościele świętego 
Andrzeja (zob. s. 236).

  Ulica Nad GrajcarkiemTABLICA PAMIĄTKOWA JÁNOSA ESTERHÁZYEGO

1 maja 2013 roku radca kulturalny 
Ambasady Węgier w Warszawie 
Imre Molnár oraz burmistrz Szczaw-
nicy odsłonili na deptaku w centrum 
miasta dwujęzyczną tablicę pamiąt-
kową poświęconą męczennikowi 
węgierskiej mniejszości na Słowa-
cji. Hrabia János Esterházy w cza-
sie II wojny światowej aktywnie 
działał na rzecz polskich uchodź-
ców na Węgrzech (zob. więcej s. 
66–67, 371). Inskrypcja na tablicy 
mówi między innymi, że Esterházy

OCHOTNICA
W pobliżu Szczawnicy znajduje się druga najdłuższa wieś w Polsce, Ochot-
nica. Na jej cmentarzu znajduje się grobowiec rodzinny Franciszka Ksawe-
rego Kołodziejskiego (1829–1903), który 10 listopada 1848 roku próbował 
dokonać w Peszcie zamachu na Józefa Bema, a później wstąpił w szeregi 
Legionu Polskiego.

„podjął nierówną walkę z dwoma totalitaryzmami, w czasach pogardy zachował 
wiarę i człowieczeństwo”, a „łącząc w sobie krew węgierską i polską, stał się 
ponadczasowym symbolem braterstwa dwóch narodów”.

W jej wnętrzu są trzy marmurowe tablice. 
Dwie z nich Józef Szalay poświęcił ro-
dzicom, Stefanowi i Józefinie. Trzecią, 
na pamiątkę Józefa, ufundował Onufry 
Trembecki. Z kolei na starym cmentarzu 
w Szczawnicy (ul. Główna 1, na wprost 
od wylotu ul. Zdrojowej) znajduje się ka-
plica Zmartwychwstania Pańskiego, sta-
nowiąca mauzoleum Szalayich. 11 maja 
2002 roku ówczesny konsul generalny 
Republiki Węgierskiej w Krakowie István 
Kovács odsłonił na jej ścianie dwuję-
zyczną tablicę pamiątkową poświęconą 
twórcy uzdrowiska. Zdobi ją herb rodu 
Szalayich i godło Węgier. Odlaną z brązu 
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  Ulica Nad Grajcarkiem

W górnym odcinku drogi ciągnącej 
się przez las w Suchej Dolinie, przy 
jednym z wiraży można odnaleźć 
Pomnik Cichociemnych postawiony 
w 1969 roku pamięci kurierów kar-
packich z II wojny światowej.

  Sucha Dolina 1, 33-350 Piwniczna-Zdrój

OBELISK PAMIĘCI KURIERÓW KARPACKICH

SUCHA DOLINA

Przez lasy Beskidu Sądeckiego wiodły 
szlaki „zielonej granicy”, którą w latach 
1939–1944 przekraczali polscy, słowac-
cy i węgierscy kurierzy. Ich zadaniem 
było utrzymywanie kontaktu między rzą-
dem na emigracji a przedstawicielstwem 
Armii Krajowej i z delegatem Rządu 
na Kraj. Z narażeniem życia pomagali 
przedostać się na Węgry wojskowym 
i cywilom, a także przenosili listy, tajne 
dokumenty i gotówkę. Ich działalność 
była przez Niemców karana wyrokiem 
śmierci. Szlak pokonywali między in-
nymi piwniczanie: Franciszek Musiał 
ps. „Myszka”, który przeprowadzał 

emisariusza Jana Karskiego, oraz Mi-
chał Łomnicki ps. „Jurek”, który w 1943 
roku pomógł w ucieczce Henryka Zvi 
Zimmermanna, późniejszego współpra-
cownika Henryka Sławika (zob. s. 54–56, 
197, 202). Oddzielną grupę łączników 
stanowili kurierzy działający na Podhalu 
(zob. s. 306). Ich szefem, a równocze-
śnie jednym z najbardziej zasłużonych 
kurierów był Wacław Felczak (zob. s. 
252–255).

W pobliżu Suchej Doliny, w Kosarzy-
skach, znajduje się wzniesione w 1921 
roku schronisko Stanica Harcerska. 
Podczas międzynarodowego zlotu 
w Spale, w którym uczestniczyło 500 
węgierskich harcerzy z Pálem Telekim 
na czele, w lipcu 1935 roku podpisa-
no tu porozumienie, zgodnie z którym 
każdego roku po 50 skautów z Polski 
i Węgier miało brać udział we wspólnych 
obozach. Ponadto węgierscy harcerze 
wzięli udział w sypaniu Kopca Józefa 
Piłsudskiego w Krakowie. Pál Teleki był 
założycielem węgierskiego skautingu 
oraz dwukrotnym premierem Króle-
stwa Węgier (w latach 1920–1921 oraz 
1939–1941). To on odmówił Niemcom 
w 1939 roku pomocy w przeprowadze-
niu inwazji na Polskę od południa, a póź-
niej zadecydował o otwarciu węgierskiej 
granicy dla polskich uchodźców.
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Na cmentarzu parafii świętego Michała Archanioła znajduje się miejsce spo-
czynku dwóch nieznanych żołnierzy węgierskich. Nagrobek został ufundowany 
przez Ministerstwo Obrony Węgier oraz lokalny samorząd.

  Kościół pw. św. Michała Archanioła, Wierchomla Wielka 15

GRÓB DWÓCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

WIERCHOMLA WIELKA

W październiku 1944 roku czterech 
honwedów straciło życie podczas akcji 
polskich partyzantów, którzy wysadzili 
w powietrze niemiecki pociąg. Skład wiózł 
dobra materialne skradzione na Węgrzech 
przez hitlerowców, którzy ewakuowali 
się przed zbliżającą się Armią Czerwoną. 
Węgrzy konwojowali transport z rozkazu 
niemieckich przełożonych. Pochowano 
ich w pobliskim lesie, gdzie ich grób ozna-
czono krzyżem. Mogiłą przez dziesięcio-
lecia opiekowali się okoliczni mieszkańcy, 
przede wszystkim państwo Agnieszka 
i Zbigniew Lisowscy.

Węgierskich żołnierzy pamięta kilku 
naocznych świadków tamtego zdarze-
nia. Spośród nich to Ryszardowi Plocke-
rowi zawdzięcza się ekshumację zwłok 
dwóch Węgrów, która jednak nie pomogła 

Géza Cséby, pochodzący z Keszt hely tłumacz, poeta, honorowy obywatel Piw-
nicznej-Zdroju, ofiarował miasteczku wykonane przez Jánosa Németha dzieło 
sztuki ceramicznej, które symbolizuje odwieczną przyjaźń Polaków i Węgrów. Pod 
płaskorzeźbą umieszczono dwujęzyczną tablicę, którą wraz z glazurowym emble-
matem odsłonięto 15 października 2009 roku.

  Urząd Miasta i Gminy, Rynek 20

TABLICA PAMIĄTKOWA PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

PIWNICZNA-ZDRÓJ

w ustaleniu ich tożsamości. Ponowny 
pochówek żołnierzy nastąpił 12 czerwca 
2014 roku. Uczestniczyli w nim między 
innymi konsul generalna Węgier w Krako-
wie Adrienne Körmendy oraz przedstawi-
ciele Ministerstwa Obrony Węgier i władz 
lokalnych.
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Géza Cséby urodził się w 1947 roku 
w Keszthely nad Balatonem jako syn Wę-
gra i Polki. Jego matka w 1939 roku trafiła 
na Węgry w grupie polskich uchodźców. 
Jest tłumaczem, głównie polskiej poezji 
i prozy, autorem dziesiątków artykułów 
i książek naukowych. Od dziesięcioleci 
Cséby wyróżnia się wybitną działalnością 
na rzecz polskich i węgierskich kontaktów 
kulturalnych. To jemu zawdzięcza się też 
postawienie węgierskich tablic pamiąt-
kowych w Starym Sączu (zob. 284–286) 
i w Marcinkowicach (zob. s. 281).

Będąc w Piwnicznej, warto jeszcze 
zajrzeć do Muzeum Towarzystwa Miło-
śników Piwnicznej (Rynek 11), w które-
go zbiorach znajduje się między innymi 
korespondencja Gézy Kántora, referenta 
Węgiersko-Polskiego Koła Harcerskiego, 
i druhny Antoniny Dagnan.

Pierwsze źródła pisane wspominają Muszynę, niegdysiejszą miejscowość gra-
niczną między Polską a Węgrami, w 1209 roku. 

  Ruiny Zamku w Muszynie, ulica Antoniego Kity 21

ZAMEK W MUSZYNIE

MUSZYNA

tu przede wszystkim wino, miedź, żelazo 
i owoce, z kolei polscy kupcy wieźli na 
południe wielicką sól i ołów. Zbudowane 
pod rynkiem piwniczki na węgierskie 
wino otwarto ponownie w latach 70. po-
przedniego wieku.

W drugiej połowie XIX wieku po-
wstała linia kolejowa Muszyna–Tarnów, 
która stanowi część międzynarodo-
wego połączenia Kraków–Tarnów–Ko-
szyce–Miszkolc. Jeszcze do niedawna 
jeździły nią pociągi Cracovia Express, 
a później pospieszny Bem. W czasie  
II wojny światowej tory kolejowe stano-
wiły ostatnią drogę węgierskich Żydów, 

Miasto oraz otaczające je ziemie 
o łącznej powierzchni 450 kilometrów 
kwadratowych podlegały biskupstwu 
krakowskiemu, ale w imieniu hierar-
chów kościelnych życie miejscowości 
nadzorowali wyznaczeni starostowie. 
W związku z tym, że Muszyna dyspo-
nowała własną armią, administracją 
i sądownictwem, była często określana 
mianem Państwa Muszyńskiego. Przez 
miasto przebiegał szlak handlowy na 
Węgry, a ponieważ włodarze dyspono-
wali przywilejem zatrzymywania kupców, 
ci musieli na trzy dni rozkładać swój to-
war na lokalnym targu. Z Węgier trafiało 
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Zamek w Muszynie wzniosła spi-
ska rodzina Berzeviczych. Stanowił on 
siedzibę starostów, którzy administro-
wali Państwem Muszyńskim. Miasto 
przeżywało swój rozkwit do 1474 roku, 
kiedy to wojska Macieja Korwina zajęły 
i zniszczyły zamek, a także spaliły dwie-
ście okolicznych wsi. Była to zemsta za 
wkroczenie na Węgry księcia Kazimierza 
Jagiellończyka, którzy sprzymierzył się 
z wrogimi Maciejowi magnatami węgier-
skimi podczas konfliktu o koronę czeską 
(zob. s. 174–175). Armia Korwina pozo-
stała w Muszynie na dwa lata, zamek 
odbudowano dopiero po jej odwrocie. 
Budowla uległa kolejnemu zniszczeniu 
w drugiej połowie XVIII wieku, a dziś 
można zwiedzać jedynie jej ruiny.

Turyści przyjeżdżają do Muszyny 
przede wszystkim ze względu na źró-
dła wód mineralnych, które są zalecane 
przy leczeniu chorób dróg oddecho-
wych i układu trawienia.

transportowanych tędy do Auschwitz 
(zob. s. obok). Równocześnie Muszyna 
była ostatnim przystankiem polskich ku-
rierów, opuszczających Generalną Gu-
bernię celem przedostania się na Węgry 
(zob. s. 306).

RODZINA MEDWECKICH
Z historią Muszyny i okolic wiążą się dzieje szlacheckiego rodu Medweckich 
(węg. Medveczky), przybyłego tu w XIX wieku z Górnych Węgier. Przedsta-
wiciele familii na przełomie stuleci piastowali nawet urząd burmistrza. Na 
starym muszyńskim cmentarzu (ul. Grunwaldzka) odnaleźć możemy groby 
członków rodziny, w tym mogiłę Zygmunta Medweckiego (1844–1903), uro-
dzonego na Węgrzech uczestnika powstania styczniowego, później Sybiraka. 
Zygmunt przed śmiercią osiadł w Muszynie, a jego fotografię z 1863 roku 
przechowuje Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie (ul. Krzywa 1).

W polskiej historii rodu najbardziej zapisał się Ignacy Medwecki (1799 – 
ok. 1872), który w rozwoju regionu muszyńskiego odegrał podobną rolę, co 
Józef Szalay w Szczawnicy (zob. s. 318–320). Ignacy w pobliskim Żegiesto-
wie założył uzdrowisko, które modernizował w kolejnych latach. Wszystko za 
sprawą źródła wody mineralnej, które sam odkrył w 1846 roku. Medwecki 
był energicznym i przedsiębiorczym człowiekiem. Rozwijał interes i podobnie 
jak Szalay w Szczawnicy zaczął butelkować i sprzedawać wodę wydoby-
waną z żegiestowskich źródeł. Po śmierci Medwecki został pochowany 
w nieistniejącym dziś grobowcu Krynickich w Muszynie. 
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Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow 
z 23 sierpnia 1939 roku doszło do po-
działu terytorium II Rzeczypospolitej 
między hitlerowskie Niemcy a Związek 
Radziecki. Północne i zachodnie ziemie 
Polski wcielono do III Rzeszy, a w pozo-
stałej, środkowej części kraju utworzono 
odrębne, ale pozostające pod kontrolą 
nazistów Generalne Gubernatorstwo, 
zwane później Generalną Gubernią. 
Wschodnią część Polski przyłączono 
do Związku Radzieckiego, a nowa linia 
łącząca hitlerowskie Niemcy i sowiecką 
Rosję miała być „granicą pokoju”.

Na terenie Generalnej Guberni Niem-
cy utworzyli kilkanaście obozów koncen-
tracyjnych i obozów zagłady, do których 
początkowo trafiali polscy więźniowie, ak-
tywni członkowie ruchu oporu i radziec-
cy jeńcy wojenni. Z czasem do obozów 
deportowano Żydów, Romów i osoby 
homoseksualne z okupowanych krajów.

Wiosną 1940 roku 67 kilometrów na 
zachód od Krakowa, ale już na terenach 
bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy, 
utworzono kompleks niemieckich obo-
zów koncentracyjnych. Początkowo był 
on przeznaczony dla polskich więźniów 
politycznych (KL Auschwitz I). Pierwszy 
transport z 728 osobami dotarł z Tarno-
wa w czerwcu 1940 roku. Wojnę prze-
żyło 239 z nich. Skazanych na śmierć 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, zorganizowane na terenie byłego 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, jest miejscem 
pamięci najbardziej potwornej zbrodni w dziejach ludzkości. Pomiędzy 1941 
i 1944 roku zamordowano tu ponad milion niewinnych ludzi, w tym niemal 420 
tysięcy węgierskich Żydów.

  Ulica Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim     Ulica Ofiar Faszyzmu 12, Brzezinka

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY  
I ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU

OŚWIĘCIM – BRZEZINKA

rozstrzelano, a ich ciała spalono w „ma-
łym krematorium”. Wizytujący Auschwitz 
w marcu 1941 roku Reichsführer-SS He-
inrich Himmler polecił, by w pobliskiej 
Brzezince zbudować nowy obóz, który 
mógłby pomieścić 100 tysięcy więźniów, 
wykorzystywanych do pracy na rzecz 
niemieckich fabryk działających w oko-
licy. Po roku plany zmodyfikowano i za-
łożono powstanie obozu mogącego po-
mieścić już 200 tysięcy osób. Zaledwie 
pół roku po konferencji w Wannsee z 20 
stycznia 1942 roku, na której zapadły 
decyzje dotyczące technicznych szcze-
gółów ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej (Endlösung der Judenfrage), 
Himmler wydał rozkaz natychmiasto-
wego mordowania Żydów przysyłanych 
transportami do Auschwitz. Zdecydo-
wano również o zbudowaniu czterech 
ogromnych komór gazowych i 40 pie-
ców, które dziennie mogły spalić nawet 
4756 ciał. W ten sposób obóz stał się 
istną fabryką śmiercią.

W planie ostatecznej eksterminacji 
Żydów obóz Birkenau pełnił zasadniczą 
rolę, to tu trafiała większość transportów 
z więźniami. Węgierskich Żydów zaczę-
to posyłać do obozów zagłady w maju 
1944 roku. Według najnowszych usta-
leń w ciągu trzech miesięcy do obozu 
Auschwitz-Birkenau dotarło z Węgier 
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148 transportów z 438 tysiącami więź-
niów, spośród których tylko 18 tysięcy 
zostało przy życiu. Jednym z ocalonych 
był Imre Kertész (1929–2016), laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
(2002), autor między innymi Losu utra-
conego (wyd. pol. 2002, tłum. Krysty-
na Pisarska). Tragiczną historię obozu 
upamiętnia węgierskojęzyczna tablica, 
która dopomina się, by to miejsce „było 
dla ludzkości wiecznym krzykiem bólu 
i przestrogą”.

W okresie największej wydajności 
w 1944 roku obóz Auschwitz I mógł 
pomieścić około 16 tysięcy więźniów. 
Ponadto na terenie kompleksu funkcjo-
nowała komendantura SS, biura admini-
stracji obozowej i magazyny.

W 1947 roku na terenie dawnego 
obozu utworzono muzeum, w którym 
prócz autentycznych obiektów (bloków 
obozowych, baraków, zachowanych 
komór gazowych i kilku krematoriów) 
urządzono specjalne wystawy. W bloku 
nr 18 urządzono odnowioną w 2004 roku 
stałą ekspozycję Zdradzony obywatel. 
Pamięci ofiar Holokaustu z Węgier. Jej 
materiał i komentarz historyczny ukazuje 
dzieje węgierskich Żydów od wprowa-
dzenia zasady numerus clausus (1920) 
i uchwalenia ustaw antyżydowskich 
(1938–1941), przez niemiecką okupację 
kraju i rządy nazistowskiej partii strza-
łokrzyżowców (od 15 października 1944 
roku) po deportacje do obozów zagła-
dy i eksterminację. Wystawa poświęca 
również uwagę węgierskiemu ruchowi 
oporu i bohaterskim aktom ratowania 
ludzi w czasie wojny.

16 kwietnia 2010 roku, w węgier-
skim Dniu Pamięci o Ofiarach Holocau-
stu (ustanowionego w rocznicę utwo-
rzenia pierwszego getta na Węgrzech), 
w byłym obozie Birkenau postawiono 
niemiecki wagon towarowy – taki, ja-
kim niegdyś transportowano więźniów. 
Stoi on przy rampie kolejowej będącej 
ostatnim przystankiem dla przybyłych 
do obozu Żydów. W tym miejscu lekarze 
SS segregowali więźniów, najsłabszych 
i niezdolnych do pracy natychmiast po-
syłając do komór gazowych. W latach 
1919–1925 wyprodukowano w Niem-
czech kilkaset tysięcy takich wagonów.

Obóz Auschwitz-Birkenau 27 stycz-
nia 1945 roku wyzwoliła Armia Czerwo-
na. Na pamiątkę tamtego wydarzenia 
na całym święcie obchodzi się dzień 
pamięci o ofiarach Holokaustu.
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WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Mieści się w centralnej Polsce, a góruje nad nim szczyt Święty Krzyż (594 m 
n.p.m.), który dał nazwę województwu i Górom Świętokrzyskim. W okresie 
międzywojennym planowano przekształcić ten region w jeden z głównych ośrod-
ków przemysłowych kraju. Siedzibą władz wojewódzkich są Kielce.

NOWY KORCZYN 

Spacerując dziś ulicami tej miejskiej osady liczącej niespełna tysiąc miesz-
kańców, trudno uwierzyć, że Nowy Korczyn był w późnym średniowieczu 
jednym z najbardziej znaczących polskich miast. Władysław Jagiełło od-
wiedzał jego mury 83 razy. Przebywał w tutejszej rezydencji, gdy w 1410 
roku państwo krzyżackie wypowiedziało Polsce wojnę. W podobny sposób 
Nowy Korczyn był związany z życiem świętej Kingi, która na wiele lat znalazła 
tu swój dom. Kiedy w Polsce minęło zagrożenie tatarskie, księżna w 1243 
roku powróciła z Węgier i właśnie w Nowym Korczynie odnowiła zaślubiny 
z Bolesławem Wstydliwym. Na pamiątkę tego Kinga ufundowała w 1248 
roku klasztor ojców franciszkanów pod wezwaniem świętego Stanisława, 
do którego zjechali wkrótce członkowie Zakonu Braci Mniejszych.

2 marca 1257 roku Bolesław Wstydliwy sporządził w Nowym Korczy-
nie dokument, na mocy którego księżna Kinga otrzymała w posiadanie 
ziemię sądecką wraz z przywilejem władzy. Był to wyraz wdzięczności dla 
małżonki, która wcześniej oddała mu do dyspozycji swój węgierski posag 

– jego wartość (40 tysięcy grzywien) pokryła naprawę szkód wyrządzonych 
w południowej Polsce przez Tatarów. Rok później książę krakowski nadał 
Nowemu Korczynowi akt lokacyjny, który stał się wzorem dla kilku kolejnych 
miast. Tym sposobem Bolesław odróżnił gród od sąsiedniego Korczyna (ob. 
Stary Korczyn), w którym książę urodził się (1226) i zmarł (1279). Położenie 
na skrzyżowaniu szlaków kupieckich na Ruś oraz do węgierskich Koszyc, 
a także bliskość spławnych rzek (Nidy i Wisły) przyczyniły się do szybkiego 
rozwoju handlu i rzemiosła w Nowym Korczynie.
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  Ulica świętej Kingi

FIGURA I ŹRÓDEŁKO 
ŚWIĘTEJ KINGI

Kult świętej Kingi był w Nowym Kor-
czynie niezwykle żywy już w późnym 
średniowieczu i rozwijał się do czasów 
nowożytnych. Poświadczają to doku-
menty z początku XVII wieku sporządzo-
ne w ramach procesu kanonizacyjnego 
księżnej. Najbardziej znanym miejscem 
związanym z postacią Kingi jest niewiel-
ka studnia w pobliżu kościoła święte-
go Mikołaja. Jej wodzie przypisuje się 

Na cokole rzeźby z 1820 roku wid-
nieje napis nawiązujący do miej-
scowej tradycji, wedle której woda 
z mieszczącego się tu źródełka ma 
właściwości lecznicze.

  Ulica Franciszkańska

KOŚCIÓŁ FRANCISZKAŃSKI ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

Fresk umieszczony w trójkątnej płaszczyźnie 
ściany między nawą główną a prezbiterium 
przedstawia scenę z życia świętej Kingi, któ-
ra przyodziana w czerwony płaszcz książęcy 
wykończony kołnierzem z futra gronostaja 
klęczy przed biskupem. Łacińska inskrypcja 
umieszczona poniżej głosi: „Błogosławiona 
Kunegunda, fundatorka niniejszej świątyni, 
w Roku Pańskim 1248”. Obok wizerunku 
świętej Kingi pod gzymsem widoczne są 
jeszcze postaci świętej Klary, błogosławionej 
Salomei i papieża Sykstusa IV.

Po tym, jak w 1864 roku władze carskie 
zamknęły klasztor franciszkanów, kult świętej 
Kingi znacząco osłabł, czego już nie zmienił 
tymczasowy powrót zakonników w 1975 roku.

Kościół świętego Stanisława i pofranciszkański zespół klasztorny w Nowym Kor-
czynie strzeże do dziś liczne pamiątki po świętej Kindze. 

właściwości lecznicze. Źródełka strzeże 
do dziś figura przedstawiającą ulubioną 
świętą mieszkańców Nowego Korczyna.
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Szacunek, jakim darzono świętego Wojciecha (zob. s. 144–146), wyznaczył kie-
runek ówczesnej współpracy polsko-węgierskiej, stanowiąc jeden z pierwszych 
bezpośrednich łączników między dwoma krajami. Królewicz Emeryk, syn króla 
Stefana, udał się w pielgrzymkę do grobu świętego do Gniezna, a później gościł 
u Bolesława Chrobrego.

ŚWIĘTY KRZYŻ

  Zespół opactwa pobenedyktyńskiego na Łysej Górze, Święty Krzyż 1

LEGENDA O ŚWIĘTYM EMERYKU I ŚWIĘTY KRZYŻ

Według Kroniki Jana Długosza Emeryk  
(węg. Imre) wyruszył raz na polowanie 
do lasów pobliskiej Łysej Góry. Spotkał 
tam jelenia, na którego ruszył z nagonką. 
Uciekające zwierzę próbowało przedo-
stać się przez zarośla, ale utrudniało mu 
to bujne poroże. Kiedy królewicz naprę-
żył cięciwę łuku, na czole jelenia uka-
zał się czerwieniejący podwójny krzyż. 
Wyglądał on dokładnie tak samo, jak 
pamiątka od ojca, którą Emeryk nosił na 
szyi jako znak chroniący przed niebez-
pieczeństwem. Królewicz uznał, że jeleń 
jest ucieleśnieniem Boga, więc uklęknął 
i puścił zwierzę wolno. Później poprosił 
Bolesława Chrobrego, by w miejscu wy-
jątkowego spotkania ufundował klasztor 
benedyktynów. Doszło do tego według 
tradycji benedyktyńskiej w 1006 roku, 
a Emeryk ofiarował zakonowi swój po-
dwójny krzyż.

Według innej legendy Stefan wysłał 
syna z misją przekazania polskiemu 
władcy cennego upominku. Następca 
węgierskiego tronu zagubił się jednak 
w puszczy, ale pomógł mu anioł, który 
ukazał się przed nim i zaprowadził do 
działającego już klasztoru na Łysej Gó-
rze. Emeryk z wdzięczności dla Bożej 
Opatrzności ofiarował zakonnikom swój 
podwójny krzyż. Cokolwiek wydarzyło 
się naprawdę, opowieść o Świętym 

Krzyżu wpisała się na stałe w świado-
mość tutejszych mieszkańców. Dziś nie 
tylko klasztor na Łysej Górze zawdzięcza 
swą nazwę podarunkowi węgierskiego 
królewicza, ale również całe wojewódz-
two określono mianem Świętokrzyskie-
go. Podwójny krzyż umieszczono także 
w godle województwa i niemal wszyst-
kich powiatów w nim się znajdujących.

Emeryk (między 1000 a 1007–1031) 
jako syn Stefana i Gizeli Bawarskiej (węg. 
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Gizella) był pretendentem do tronu Kró-
lestwa Węgier. Wychowywał go święty 
Gerard Sagredo (węg. Gellért), który nie 
tylko nauczył go łaciny, ale także zasad 
religii i życia duchownego. Choć Emeryk 
złożył śluby czystości, to zgodnie z ży-
czeniem ojca wstąpił w związek małżeń-
ski. Podług ówczesnego zwyczaju jego 
żona mogła pochodzić z polskiej, chor-
wackiej lub greckiej dynastii królewskiej, 
aczkolwiek nie poświadczają tego żadne 
dokumenty. Królewicz brał czynny udział 
w administrowaniu państwem. Z dużym 
prawdopodobieństwem był obecny pod-
czas koronacji Chrobrego w 1025 roku. 
Pięć lat później dowodził węgierskimi 
wojskami w wyprawie przeciwko Konra-
dowi II Salickiemu, świętemu cesarzowi 
rzymskiemu. Wojnę zakończył, zawie-
rając w 1031 roku pokój z jego synem, 
Henrykiem III. Emeryk zmarł niezwykle 
młodo w wyniku rany odniesionej na po-
lowaniu, nigdy nie przejmując schedy 
po ojcu. Został wyniesiony na ołtarze 
w 1083 roku.

Ślady kultu świętego Emeryka są 
widoczne na Łysej Górze niemal na 
każdym kroku. Na początku drogi pro-
wadzącej do opactwa (Droga na Święty 
Krzyż) umieszczono pomnik ukazują-
cy królewicza w klęczącej pozycji. To 
nawiązanie do spotkania z jeleniem, 
które znamy z podania Długosza. Inne, 
legendarne sceny z życia Emeryka przy-
bliżają obrazy i malowidła w kaplicy 
z relikwiami drzewa Świętego Krzyża 
(kaplicy Oleśnickich). Na jednym z nich 
widzimy młodego królewicza w puszczy, 
na innym – anioła w białej szacie wy-
ciągającego doń pomocną dłoń. Jedy-
nie powstały w 1782 roku fresk Macieja 
Reichana był zainspirowany znacznie 
bardziej prawdopodobną historią. Otóż 
malowidło ukazuje moment przekazania 
polskiemu władcy podwójnego krzyża, 
podarunku od króla Węgier Stefana.

Nie zachowały się żadne źródła 
o XI-wiecznych początkach opactwa. 
Według aktualnego stanu badań klasz-
tor i romański kościół w tym miejscu 
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ufundował w pierwszej połowie XII wieku 
Bolesław Krzywousty. Relikwie drzewa 
Świętego Krzyża przekazał klasztoro-
wi na Łysej Górze Władysław Łokietek 
w 1306 roku.

W XIV wieku opactwo uległo znisz-
czeniu. Dzisiejszy barokowy kościół 
i zespół klasztorny wzniesiono w latach 
1780–1789. Decyzją kongresu wiedeń-
skiego (1815) Łysa Góra jako część 
Królestwa Polskiego została włączona 
w granice Imperium Rosyjskiego, a dzie-
sięć lat później zakon benedyktyński 
uległ kasacie. Od 1864 roku w jego mu-
rach działało więzienie, gdzie przetrzy-
mywano ofiary carskich represji. Zakła-
du karnego nie zlikwidowano nawet po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Wówczas jednym z osadzonych był przy-
wódca ukraińskich nacjonalistów Stepan 
Bandera. W czasie II wojny światowej 
Niemcy więzili na Łysej Górze sowieckich 
jeńców wojennych, spośród których aż 6 
tysięcy zmarło lub zostało zamordowa-
nych. Więzienie funkcjonowało w klasz-
tornych murach do 1945 roku.

Na dziedzińcu opactwa można zna-
leźć brązowe popiersie świętego Eme-
ryka, a na jednej z wewnętrznych ścian 
opactwa dwujęzyczną tablicę ufundo-
waną w 2002 roku na pamiątkę tysiąc-
letnich więzi łączących Polskę i Węgry.

KIELCE – MIASTO PARTNERSKIE CSEPELU

W 2005 roku stolica województwa świętokrzyskiego nawiązała współpracę 
z Dzielnicą XXI Budapesztu, Csepelem. Z kolei w marcu 2019 roku miasto 
było gospodarzem uroczystości Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej 
okazji w kieleckiej Alei Sław w obecności prezydentów Polski i Węgier 
odsłonięto popiersie międzynarodowej sławy kompozytora i pianisty Béli 
Bartóka (1881–1945). Rzeźbę wykonał Sławomir Micek.
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SANDOMIERZ

To dwudziestopięciotysięczne miasteczko (historyczna nazwa węgierska: 
Szandomír) należało w dawnym Królestwie Polskim do najważniejszych 
ośrodków kulturalnych i politycznych kraju. Po śmierci Bolesława Krzywo-
ustego (1138) decyzją jego ustawy sukcesyjnej ziemia sandomierska stała się 
piątym po Śląsku, Wielkopolsce, Mazowszu i dzielnicy senioralnej terytorium 
rozbitej Polski. Jej pierwszym zwierzchnikiem był Henryk Sandomierski.

Dzieje miasta mają liczne związki z historią Węgier. Książę krakowsko-
sandomierski Bolesław Wstydliwy poślubił w 1239 roku córkę węgierskiego 
króla Béli IV, Kingę (zob. s. 257–260, 284–286). Małżeństwo odegrało istotną 
rolę w budowaniu relacji politycznych między Polską a Węgrami. Książę 
Bolesław kilkukrotnie wspierał militarnie swego teścia w wojnie przeciwko 
Morawom, zaś szacunek mieszkańców południowej Polski do Kingi sprawił, 
że jeszcze za życia była traktowana jako święta.

Również Władysław Łokietek pojął za żonę członkinię węgierskiego rodu 
królewskiego Arpadów. W 1293 roku ożenił się z córką błogosławionej Jo-
lenty (zob. s. 143–144), a wnuczką Béli IV – Jadwigą, zwaną kaliską. Łokietek 
kilkukrotnie otrzymywał z Węgier pomoc w zjednoczeniu kraju. W 1305 roku 
ziemia sandomierska stała się ostatecznie jego własnością, zaś w 1314 
roku, ze skutecznym wsparciem Karola Roberta, udało mu się skonsoli-
dować polskie dzielnice. Sześć lat później pozwoliło mu to uzyskać koronę 
państwa. Jego syn, Kazimierz III Wielki był jednym z uczestników trzech 
spotkań władców środkowoeuropejskich w Wyszehradzie (węg. Visegrád). 
Na zjeździe w 1338 roku zapadła istotna decyzja, że w razie bezpotomnej 
śmierci Kazimierza tron po nim obejmie władca Węgier, Ludwik Węgierski. 
Matką tego drugiego była siostra ostatniego monarchy Polski z dynastii 
Piastów – Elżbieta, żona Karola Roberta.

Z Sandomierzem był ściśle związany historyk i humanista Jan Długosz, 
który zbudował tu dla siebie niewielki pałac. W budynku mieści się obecnie 
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Muzeum Diecezjalne (ul. Jana Długosza 9). Działalność polskiego kronika-
rza jest niezwykle istotna również z perspektywy historii Węgier. Długosz 
towarzyszył w podróży do Stołecznego Białogrodu Królewskiego (węg. 
Székesfehérvár) Władysławowi III Warneńczykowi, który w 1440 roku został 
koronowany na władcę Królestwa Węgier. Autor dzieła Annales seu cronicae 
incliti Regni Poloniae („Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego”) 
opisał w nim ówczesną stolicę Węgier oraz całą ceremonię koronacyjną. 
To dzięki Długoszowi wiemy, że książę Géza, ojciec świętego Stefana króla, 
został pochowany w kościele świętych Piotra i Pawła w Białogrodzie Kró-
lewskim. Polski kronikarz jeszcze kilkukrotnie odwiedzał Węgry, a w czasie 
panowania Macieja Korwina utrzymywał bliskie kontakty z arcybiskupem 
Ostrzyhomia (węg. Esztergom) Janem (Vitézem) Zerednaim, studiując do-
kumenty w jego archiwum w Waradynie (węg. Nagyvárad, ob. Oradea 
w Rumunii). Ponadto Długosz brał udział w misjach dyplomatycznych na 
Węgry, sporządzając teksty kilku traktatów pokojowych.

  Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, ulica Staromiejska 3

KAPLICA BŁOGOSŁAWIONEGO SADOKA I JEGO TOWARZYSZY

Zbudowany w pierwszych dekadach XIII 
wieku kościół świętego Jakuba od 1226 
roku należał do dominikanów, którzy 
w ciągu piętnastu lat wznieśli w jego są-
siedztwie klasztor. W końcu lat 50. XIII 
wieku na czele zgromadzenia stanął Sa-
dok, przeor klasztoru w Zagrzebiu. Część 
jego towarzyszy pochodziła z Węgier. 2 
czerwca 1260 roku Sadok wraz z 48 
zakonnikami zginął z rąk Tatarów. To, że 
dominikanie do dziś śpiewają przy łożu 
śmierci swych współbraci antyfonę maryj-
ną Salve Regina, jest związane z tym, że 
właśnie z tą pieśnią na ustach stracili życie 
sandomierscy zakonnicy w 1260 roku.

Na początku XVII wieku Teofil Szem-
berg z Reichenbachu (dyplomata, generał 

artylerii Zygmunta III Wazy i Władysława 
IV, pan na zamku w Kamieńcu Podolskim) 
ufundował w kościele kaplicę Męczen-
ników Dominikańskich, której za wzór 

2 czerwca 1260 roku wojska mongolsko-tatarskie najechały Sandomierz, 
plądrując między innymi zakon dominikanów. Śmierć męczeńską poniósł 
wówczas przeor klasztoru Sadok oraz jego 48 współbraci, którzy w trakcie 
ataku śpiewali pieśń Salve Regina.
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posłużyła kaplica Zygmuntowska na Wa-
welu. Kaplicę w pierwszej połowie XVIII 
wieku uzupełniono o ozdobny rokokowy 
ołtarz, którego obraz – przedstawiający 
scenę zamordowania braci dominikanów 

– wykonał włoski malarz francuskiego po-
chodzenia Karol de Prevot. Artysta przez 
długie lata pracował także na dworze 
Elżbiety Sienawskiej, która utrzymywała 
bliskie kontakty z Franciszkiem II Rako-
czym (zob. s. 46, 352).

Scena masakry została uwieczniona 
również w formie polichromii na ścianie 

kaplicy. W 1871 roku, podczas renowacji 
obiektu z prywatnych funduszy ojca Mel-
chiora Bulińskiego, malowidło zostało uzu-
pełnione o scenę jeszcze jednej męczeń-
skiej śmierci, która dokonała się w murach 
klasztoru 6 listopada 1657 roku. Tego 
dnia żołnierze księcia siedmiogrodzkiego 
Jerzego II Rakoczego, sprzymierzonego 
z Karolem X Gustawem, najechali na zie-
mię sandomierską, mordując w klasztorze 
dominikanów 80-letniego ojca Augustyna 
Rogala, który stał się pięćdziesiątym mę-
czennikiem z Sandomierza.

W 2004 roku na fasadzie sando-
mierskiej Kurii Diecezjalnej zawisła 
tablica pamiątkowa poświęcona hi-
storycznym więziom łączącym Pol-
skę i Węgry. Jej dwujęzyczny tekst 
brzmi niemal tak samo, jak umiesz-
czony na tablicy w klasztorze na 
Łysej Górze (zob. s. 331). Odsłonię-
cia i poświęcenia obiektu dokonał 
prymas Węgier kardynał Péter Erdő.

  Kuria Diecezjalna, ulica Mariacka 9

TABLICA PAMIĄTKOWA 
TYSIĄCLETNIEJ PRZYJAŹNI  
POLSKO-WĘGIERSKIEJ
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Tablica zawisła na fasadzie budynku, 
w którym mieści się kino Etiuda. Przy-
pomina ona o solidarności ostrowczan 
z uczestnikami węgierskiej rewolucji 
i walk o wolność 1956 roku. W tamtym 
okresie mieszkańcy miasta oddawali 
krew dla Węgierskiego Czerwonego 
Krzyża oraz zorganizowali zbiórkę mate-
riałów opatrunkowych. Inicjatorem akcji 
był doktor Eugeniusz Dziewulski, znany 
powojenny patron ostrowieckiego ruchu 
honorowego krwiodawstwa, uczestnik 
Poznańskiego Czerwca, który właśnie 
w stolicy Wielkopolski dowiedział się 
o naglącej potrzebie budapeszteńczy-
ków. W 1964 roku Dziewulski jako pierw-
szy lekarz w Polsce otrzymał Złotą Od-
znakę Honorowego Dawcy Krwi, a trzy 
lata później odebrał w Budapeszcie dwa 
najwyższe odznaczenia węgierskiego 
związku krwiodawców.

Odsłonięcie dwujęzycznej tablicy pamiątkowej wyrażającej wdzięczność narodu 
węgierskiego mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego nastąpiło 1 czerwca 
2018 roku. W uroczystości wzięli udział ambasador Węgier w Warszawie Or-
solya Zsuzsanna Kovács i burmistrz miasta Jarosław Górczyński.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

  Aleja 3 Maja 6

TABLICA PAMIĄTKOWA SOLIDARNOŚCI Z WĘGRAMI W 1956 ROKU
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Do ziemi sandomierskiej, gdzie walczyli też węgierscy żołnierze podlegający 
dowództwu niemieckiemu, latem 1944 roku dotarł 1. Front Ukraiński

TARŁÓW

  Kościół pw. Świętego Ducha, ulica Nowa 2

MOGIŁA 150 ŻOŁNIERZY WĘGIERSKICH

Winą za zbyt wolne tempo ofensywy 
marszałek Gieorgij Żukow obwinił wy-
wiad. Z końcem lipca 1944 roku Armii 
Czerwonej udało się z trudem dotrzeć 
do Wisły pod Sandomierzem, gdzie 
przekroczono rzekę i zajęto przyczółek, 
czyli teren o długości 70 kilometrów 
i szerokości 40 kilometrów między Ba-
ranowem a Sandomierzem.

W Tarłowie, 40 kilometrów na północ 
od Sandomierza, funkcjonuje założona 
w 1929 roku parafia rzymskokatolicka 
oraz kościół Świętego Ducha, wzniesio-
ny w latach 1930–1933. W jego murach 

Węgrzy urządzili w czasie wojny szpital 
polowy, w którym zajmowali się roda-
kami rannymi w walkach toczonych nad 
Wisłą latem 1944 roku. Na przykościel-
nym cmentarzu pochowano w sumie 
150 węgierskich żołnierzy, których nie 
dało się odratować. Obok mogiły po-
stawiono pomnik ich pamięci.

Tarłów od lat pielęgnuje relacje part-
nerskie z węgierskim Jászárokszállás. 
Co roku młodzież z obydwu gmin odwie-
dza się wzajemnie. W 2016 roku pod-
czas jednej z takich wizyt Węgrzy zasa-
dzili w sąsiedztwie mogiły dwa drzewa.
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Dwujęzyczna tablica przypomi-
na o tym, że w dniach 24–25 
maja 1915 roku, 12. pułk pie-
choty honwedów dowodzony 
przez pułkownika Diósiego 
wyzwolił wraz z Polakami wieś 
Przepiórów, która przez 123 
lata znajdowała się pod obcym 
panowaniem

PRZEPIÓROW

  Na dziedzińcu dawnej szkoły

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKICH ŻOŁNIERZY

W zaciętych walkach życie straciło niemal 
700 żołnierzy polskich i austro-węgierskich, 
w tym około 600 honwedów należących do 
12. pułku piechoty.

Tablicę pamiątkową odsłonięto w 2013 
roku w obecności wspólnego komitetu pol-
skiej i węgierskiej delegacji parlamentarnej. 
Umieszczono ją na obelisku, który latem 
2010 roku stanął dla uczczenia pamięci bo-
haterów walk o Przepiórów. W jego sąsiedz-
twie stoi też tradycyjny węgierski kopijnik 
(o kopijnikach zob. s. 97).
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Województwo obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski, które do 1999 roku 
przynależały do pięciu różnych województw. Siedzibą jego władz jest Rzeszów.

PRZEMYŚL

Przemyśl, znajdujący się obecnie na krańcu południowo-wschodniej Polski, 
w okresie międzywojennym nazywano „bramą Węgier”. To jedno z najbar-
dziej znanych polskich miast na Węgrzech. Ma to związek przede wszystkim 
z upadkiem systemu tutejszych fortyfikacji, co nastąpiło 22 marca 1915 roku. 
W wyniku rosyjskiego oblężenia 120 tysięcy żołnierzy armii austro-węgiers-
kiej, w tym głównie Węgrów, trafiło do carskiej niewoli.

Mniej znane są staromadziarskie groby, które w latach 70. poprzedniego 
wieku badali w rejonie ulicy Rycerskiej archeolodzy Michał Parczewski i An-
drzej Koperski. Według ich koncepcji plemiona węgierskie, które od IX wieku 
napływały do Kotliny Panońskiej, celem obrony północno-wschodniej prze-
łęczy w Karpatach zakładały osiedla wojskowe. Na zajmowanych terenach 
Madziarzy zetknęli się po raz pierwszy z plemionami polskimi – Lędzianami, 
zamieszkującymi ziemię przemyską, halicką i włodzimierską. Powyższą teorię 
podważają najnowsze badania dr. Marka Florka, zgodnie z którymi miejsca 
pochówków są późniejsze i należały do kilkusetosobowej grupy Węgrów 
wygnanych przez króla Stefana, których przyjął Bolesław Chrobry. Osiedleni 
w grodzie przemyskim Madziarzy mieli brać udział w wyprawie kijowskiej 
w 1018 roku. Jeden z tych wczesnośredniowiecznych grobów można oglądać 
w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (zob. s. 349).

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE
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Znajdujący się na ważnym szlaku han-
dlowym Przemyśl po pierwszym rozbio-
rze Polski został jako część Galicji przy-
łączony do Austrii. Władze w Wiedniu 
od samego początku były świadome 
jego kluczowego położenia, stąd już 
w czasie wojny krymskiej zdecydowały 

Oddalona od centrum Przemyśla o 8–12 kilometrów sieć fortyfikacji składa się 
z 45-kilometrowego łańcucha 42 fortów. Wszystkie łączy dziś trasa turystyczna, 
którą można pokonać pieszo lub rowerem, poznając historię całego kompleksu 
obronnego. W niektórych obiektach, na przykład w forcie XII („Werner”) czy VIII 
(„Łętownia”), zorganizowano wystawy. Z architektonicznego punktu widzenia 
na uwagę zasługują forty I („Salis Soglio”), III („Łuczyce”) oraz XI („Duńkowicz-
ki”). W najlepszym stanie zachował się fort XIII „San Rideau” i fort XV „Borek”. 
Przed przystąpieniem do zwiedzenia twierdzy warto pobrać aplikację Mobilny 
Przemyśl, która opisuje dwie trasy rowerowe: 52-kilometrową na północ i 35-ki-
lometrową na południe od centrum miasta.

  Muzeum Twierdzy Przemyśl, ulica Katedralna 6

TWIERDZA PRZEMYŚL

o wzmocnieniu fortyfikacji wokół mia-
sta. W 1873 roku przystąpiono do za-
krojonych na szerszą skalę prac, których 
efektem miało być wzniesienie drugiej 
po Verdun największej i najnowocześ-
niejszej twierdzy Europy. Zamiary nie 
zostały jednak w pełni zrealizowane, ale 
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trwające dziesięciolecia prace przyczy-
niły się do rozwoju miasta, które od lat 
80. XIX wieku łączyła z Budapesztem 
linia kolejowa.

O efektywności potężnej fortyfikacji 
może świadczyć fakt, że rosyjskie od-
działy oblegające Przemyśl nie zdołały 
dotrzeć do pierwszej linii obrony we-
wnętrznej. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej twierdza była w stanie pomie-
ścić 131-tysięczny garnizon wraz z 21 
tysiącami koni.

W czasie wojny twierdza znajdowa-
ła się w stanie oblężenia aż trzykrot-
nie. Pierwszy atak przypuszczono na 
wschodnią część fortyfikacji 17 września 

1914 roku po tym, jak feldmarszałek 
Hermann Kusmanek odrzucił żądanie 
kapitulacji, co skutkowało szturmem bli-
sko 92-tysięcznej armii rosyjskiej pod 
dowództwem generała Szczerbaczowa. 
Rosjanom udało się wedrzeć jedynie do 
fortu „Łysiczka”, a i jego zajęcie nie trwa-
ło długo. Kilka dni później doszło do ko-
lejnego ataku ze strony Rosjan, ale tym 
razem nie udało im dotrzeć się nawet do 
linii zasieków. Wreszcie 10 października, 
za sprawą jednostek feldmarszałka Sve-
tozara Borojevića, nastąpiła ostateczna 
klęska wroga.

Drugie oblężenie przemyskiej twier-
dzy rozpoczęło się 5 listopada, kiedy 
11. Armia generała Andrieja Sieliwanowa 
ponownie otoczyła miasto, odcinając 
dostawy zaopatrzenia. Po kilku nieuda-
nych próbach przebicia przez linię wroga 
podlegająca feldmarszałkowi Árpádowi 
Tamássyemu 22. dywizja honwedów 
zmuszona była kapitulować. Żołnierze 
złożyli broń 22 marca 1915 roku, nisz-
cząc uprzednio amunicję artyleryjską 
oraz wysadzając w powietrze działa, 
forty i mosty na Sanie. Austro-węgier-
skich jeńców Rosjanie deportowali do 
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środkowej Azji i na Syberię. Wśród ze-
słańców skierowanych do Krasnojarska 
był poeta Géza Gyóni, który w swych 
tekstach uwiecznił los przemyskich żoł-
nierzy i cywilów. Jego wiersze druko-
wała między innymi przemyska gazeta 
obozowa „Tábori Újság”, wydawana 
w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy.

Zjednoczonej armii monarchii au-
stro-węgierskiej i Niemiec udało się 
odbić twierdzę z rąk Rosjan po udanej 
ofensywie trwającej od 18 maja do 3 

FERENC MOLNÁR – WSPOMNIENIA KORESPONDENTA WOJENNEGO

Ferenc Molnár, światowej sławy pisarz i dramaturg, autor nieśmiertelnych 
Chłopców z placu broni (tłum. Tadeusz Olszański), przez rok czasu, od 
listopada 1914 do listopada roku 1915, pracował jako korespondent wę-
gierskich gazet „Az Est” i „Budapesti Napló”, udając się na różne fronty I 
wojny światowej. Był w Serbii, w Rosji i w Polsce. Jego artykuły cieszyły 
się tak dużą popularnością, że w 1916 roku zebrano je w dwóch tomach. 
Teksty przełożył Ákos Engelmayer, były ambasador Węgier w Warszawie. Ich 
polski tytuł to Galicja 1914–1915. Zapiski korespondenta wojennego (2011).

Artykuły układają się w wyczerpującą relację przebiegu wielkiej wojny. 
Molnár opisuje kampanię przeciwko Serbii, bitwę pod Limanową (zob. s. 
291–293), upadek Przemyśla i jego późniejsze wyzwolenie, bitwę pod Gor-
licami (zob. s. 294), ponowne zajęcie Tarnowa i Lwowa. Największą zaletą 
tych korespondencji jest pozbawienie tekstu znamion doraźnej propagandy 
wojennej. Uwaga autora niemal w całości koncentruje się na ukazaniu wojny 
z perspektywy zaangażowanego w nią – najczęściej wbrew swej woli – 
człowieka. Molnár poświęca uwagę życiu i śmierci prostych szeregowców 
i kadry dowódczej, interesuje go cierpienie i emocje żołnierzy, przygląda się 
poświęceniu walczących, opisuje tęsknotę za ojczyzną i trywialne sprawy 
dnia powszedniego, a także sprawdza, jak tworzy się mit śmierci w słusznej 
sprawie.

Ferenc Molnár był ze swym piórem wszędzie tam, gdzie toczyły się istot-
ne działania wojenne. O donośności jego tekstów decyduje nie tylko walor 
literacki, ale również to, że stanowią cenne źródło wiedzy o poszczególnych 
epizodach wielkiej wojny oraz zapis losów armii honwedów, w tym przede 
wszystkim 3. (szegedyńskiego) pułku huzarów.

Molnár był w Przemyślu w momencie upadku twierdzy, uwieczniając 
tamten tragiczny dzień w następujący sposób:

czerwca 1915 roku. Mogło to nastąpić 
po przerwaniu frontu rosyjskiego po ro-
zegranej 2 maja bitwie pod Gorlicami 
(zob. s. 294).

W 1968 roku system fortyfikacji prze-
myskich został uznany za chroniony za-
bytek architektury obronnej. Nieustannie 
od 1997 roku przy zachowanych frag-
mentach twierdzy trwają prace renowa-
cyjne. Historię fortyfikacji opowiada eks-
pozycja w Muzeum Twierdzy Przemyśl 
(ul. Katedralna 6).
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„W czasie ostatniego wypadu, 18 marca, wycieńczonych, lecz jednak 
wlokących się ze śpiewem i powiewających sztandarem honwedów pro-
wadził pułkownik Szakmáry. Razem z nimi maszerował pułk piechoty Land-
wehry pod dowództwem czeskiego pułkownika Kraliczka. Może przykład 
tych dwóch wojaków dał żołnierzom siłę, już chyba nieziemską, z którą po 
siedmiogodzinnym marszu stoczyli siedmiogodzinny bój. Ci dwaj oficerowie 
zawsze szli na czele.

Pułkownik honwedów Szakmáry zostawił całą swoją broń i poprowadził 
honwedów do ostatniego ataku przeciwko rosyjskiej linii obronnej tylko 
z laską w ręku. Przez całą drogę zagrzewał ich, pomagał, dodawał im otu-
chy. Gdy rozwinęli tyralierę i zobaczyli pierwsze masy rosyjskie, pułkownik 
Szakmáry podniósł laskę i grzmiącym głosem krzyknął do swoich żołnierzy:

– Honwedzi! Chodźcie wszyscy za mną! Żeby tylko nikt mnie nie wy-
przedzał!

Wypowiedziawszy te słowa, obrócił się w kierunku wroga i dostał w same 
usta trzy kule karabinu maszynowego. Ciężko ranny upadł.””*

Na terytorium miasta znajdują 
się trzy nekropolie wojenne, któ-
re zaprojektował węgierski archi-
tekt Ferenc Szabolcs. Choć mogił 
z węgierskimi inskrypcjami jest 
niewiele, to pamięci o poległych 
w Przemyślu honwedach strzeże 
trójjęzyczna, polsko-niemiecko-
-węgierska tablica.

  Cmentarz Wojskowy, ulica Przemysława

WĘGIERSKIE CMENTARZE WOJENNE

Ilość wszystkich wojennych cmentarzy 
Przemyśla i okolic przekracza trzydziest-
kę. Za ich pielęgnowanie i renowację, 
która odbyła się ze wsparciem Austriac-
kiego Czarnego Krzyża, w 1995 roku 
Rada Europy w Strasburgu przyznała 
miastu Honorową Flagę Europejską.

* Ferenc Molnár, Galicja 1914–1915. Zapiski korespondenta wojennego, tłum. Ákos Engelmayer, Warszawa 2015, s. 144.
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Z okazji 100. rocznicy I wojny świato-
wej 16 grudnia 2016 roku odsłonięto 
tablicę pamiątkową ku czci węgier-
skich żołnierzy z Szegedu i Hódme-
zővásárhely, którzy przez 160 dni 
stawiali dzielny opór rosnącym siłom 
rosyjskim napierającym na fort XV 

„Borek”.

  Fort XV „Borek”

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKICH ŻOŁNIERZY 
5. PUŁKU PIECHOTY HONWEDÓW

Honwedzi w grudniu 1914 roku dokonali 
udanego przełamania linii wroga na odcin-
ku między Cisową a Birczą, a 16 grudnia 
odnieśli zwycięstwo na wzgórzu Papor-
tenka. 22 marca 1915 roku, wobec znacz-
nej przewagi sił rosyjskich, dowództwo au-
stro-węgierskie podjęło decyzję o oddaniu 
twierdzy. Tablicę na murze fortu ufundo-
wały „jako wyraz uznania i wiecznej pamię-
ci o bohaterskich honwedach” samorządy 
miast Szeged i Hódmezővásárhely.

  Plac Dominikański

POMNIK WĘGIERSKIEGO HUZARA I POLSKIEGO UŁANA
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W obecności przewodniczące-
go węgierskiego Zgromadze-
nia Narodowego László Kövéra 
i Marszałka Sejmu RP Marka 
Kuchcińskiego, 10 września 
2016 roku w sąsiedztwie Bra-
my Rycerskiej odsłonięto po-
mniki przedstawiające huzara 
(honweda) i ułana (Belniaka) 
z końmi – symbol węgierskie-
go i polskiego braterstwa broni 
z przemyskiego epizodu I wojny 
światowej. Twórcami figur są ar-
tyści rzeźbiarze Sándor Györfi 
i Piotr Zbrożek.

Oprócz staromadziarskiego grobu z X/
XI wieku (zob. s. 342) w Muzeum wy-
stawiono obraz nieznanego artysty 
przedstawiający oblężenie Przemyśla 
przez armię Jerzego II Rakoczego. Sta-
łe ekspozycje zawierają też dokumenty 
pułkownika Eleka Molnára, w tym jego 

W muzeum, które od 2008 roku działa w nowoczesnym gmachu w centrum 
Przemyśla, można zobaczyć liczne węgierskie eksponaty.

  Plac płk. Berka Joselewicza 1

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ

dziennik, mapy, rozkazy dzienne i spra-
wozdania. Pułkownik Molnár nie wy-
pełnił polecenia komendanta twierdzy 
Hermanna Kusmanka i przed kapitulacją 
nie spalił znajdujących się w jego posia-
daniu papierów. Odnaleziono je przy-
padkiem w 1966 roku podczas remontu 
jednej z kamienic Przemyśla.

Wiele interesujących wystaw cza-
sowych dotyczących udziału Węgrów 
w obronie twierdzy przemyskiej Muzeum 
zawdzięcza ścisłej współpracy z buda-
peszteńskim Instytutem i Muzeum Hi-
storii Wojskowości. Liczne węgierskie 
eksponaty umieszczono także w Mu-
zeum Dzwonów i Fajek, mieszczącym 
się w późnobarokowej Wieży Zegarowej 
na Starym Mieście (ul. Władycze 3).

Wystawa Węgierskie Lwy Judy w Galicji, 2016
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11 kilometrów na południe od Prze-
myśla znajduje się jeden z najsłyn-
niejszych zabytków polskiego Pod-
karpacia.

KRASICZYN

  Krasiczyn 179

ZAMEK KRASICKICH

W miejscu ufortyfikowanego dworu 
biskup przemyski Stanisław Sieciński 
w ostatniej dekadzie XVI wieku wzniósł 
reprezentacyjny zespół pałacowy. To, że 
był on właścicielem tworzącego się mia-
steczka, Sieciński postanowił zaznaczyć 

zmianą nazwiska na Krasicki. Jego po-
tomek, Marcin Krasicki, nadał budowli 
renesansowy charakter, dodając do 
zamku cztery wieże różnego kształtu. 
Narożne baszty miały odzwierciedlać 
nienaruszalny porządek świata, które-
go gwarantem był Kościół, król, papież 
i szlachta. Po śmierci rodziny Krasickich 
w latach 30. XIX wieku zamek przeszedł 
w ręce Sapiehów.

Potężny dziedziniec okalają z dwóch 
stron arkady mające kojarzyć się 
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z krużgankami. Fasadę znajdującego 
się powyżej nich piętra – a częściowo 
także ściany wież – pokryto bogatymi 
polichromiami przedstawiającymi po-
czet najważniejszych polskich wład-
ców. Wśród nich rozpoznamy Ludwika 
Węgierskiego, świętą Jadwigę i Stefana 
Batorego.

Co ciekawe, ozdobne gzymsy wień-
czące ścianę zamku i niektóre baszty 
można podziwiać, nie odwiedzając Kra-
siczyna… Wystarczy pojechać do War-
szawy. Kiedy na początku lat 50. XX wie-
ku sowieccy architekci zaprezentowali 

projekty Pałacu Kultury i Nauki, widząc 
zdziwienie na twarzach polskich kole-
gów, zapytali, jakie mają zastrzeżenia. 
Odpowiedzią był brak jakiegokolwiek 
elementu odnoszącego się do architek-
tury narodowej. Rosyjscy projektanci od-
naleźli go wreszcie w ornamentach zam-
ku w Krasiczynie. Ich kopia posłużyła do 
uzupełnienia nietuzinkowego prezentu 
Stalina dla Warszawy. Byłoby to niemoż-
liwie, gdyby jesienią 1939 roku czerwo-
noarmiści obrócili krasicką rezydencję 
w kompletną ruinę – Rosjanie „jedynie” 
ograbili jej wnętrza i spalili bibliotekę.

JAROSŁAW

Od początku XI stulecia Jarosław (historyczna nazwa węgierska: Jaroszló) 
znajdował się w różnych rękach: to książąt ruskich, to władców polskich, 
to węgierskich królów. W 1387 roku stał się ostatecznie częścią Królestwa 
Polskiego. Wówczas królowa Jadwiga ofiarowała miasto swemu wierne-
mu poddanemu, Janowi z Tarnowa herbu Leliwa. W XVI i XVII wieku w 
Jarosławiu odbywał się jeden z największych w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów jarmarków, na który tłumnie ściągali kupcy i rzemieślnicy z Królest-
wa Węgier i Siedmiogrodu. Po upadku powstania Franciszka II Rakoczego 
miasto stało się ośrodkiem emigracji kuruców, uciekających do Polski przed 
represjami austriackimi. Przez krótki czas schronienie znalazło tu 3 tysiące 
Węgrów, z których kilkuset na stałe osiedliło się w Jarosławiu i okolicznych 
miejscowościach: Chłopicach i Jankowicach.
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To stąd w poczcie zarządców Jarosławia 
widnieje portret Rakoczego. Obraz można 
oglądać w miejskim muzeum w renesan-
sowej kamienicy Orsettich z 1570 roku. 
W jej murach, po ucieczce z austriackiego 
aresztu domowego, dwór swój urządziła 
żona Rakoczego, Karolina Amalia Heska-

-Rheinfels. Rakoczy przebywał tu kilka mie-
sięcy, do czasu, gdy przez Gdańsk (zob. 
s. 124–125) przeniósł się do Paryża. To 
w Jarosławiu prowadził negocjacje z carem 
Piotrem I oraz królem Polski i elektorem 
Saksonii Augustem II Mocnym. Wspólnie 
z polskim władcą trzymał do chrztu córkę 
Sieniawskich, Zofię Marię. W uroczystości 

Znaczącą rolę, jaką Jarosław ode-
grał w ostatnim epizodzie powstania 
kuruców, zawdzięcza się głównie 
politycznemu i finansowemu wspar-
ciu pięknej i wykształconej Elżbiety 
z Lubo mirskich Sieniawskiej, która za 
pozyskane z Francji środki wykupiła 
część miasta, oddając ją do dyspo-
zycji Franciszka II Rakoczego.

W marcu 2006 roku prezydenci Pol-
ski i Węgier, Lech Kaczyński i László 
Sólyom, odsłonili w Győr monument 
symbolizujący więzi łączące obyd-
wa narody. Wydarzenie zapocząt-
kowało coroczne obchody Dnia 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który 
ustanowiono 23 marca.

  Rynek 4

  Plac Bożnic

KAMIENICA ORSETTICH

POMNIK PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

– na czele z Miklósem Bercsényim – wzięli 
też udział przebywający w Jarosławiu przy-
wódcy kuruckiej emigracji.

Rakoczy z częścią zwolenników 
opuścił Jarosław 26 sierpnia 1711 roku, 
udając się Sanem i Wisłą do Gdańska. 
Książęca świta, podróżująca jedenasto-
ma galerami, zawitała też do Warszawy 
(zob. s. 46–47). Większość przywód-
ców powstania kuruców – na przykład 
Ádám Kosztolányi Jávorka i István Kru-
csay – pozostali w Jarosławiu na stałe. 
Ich prochy sprowadzono do Koszyc (węg. 
Kassa) w 1907 roku. Żona Rakoczego 
przebywała w Jarosławiu przez pięć lat.

„Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby. 
Każdy z nich wystrzelił pniem osobnym 
i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko 
rozłożone pod powierzchnią ziemi, spla-
tały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt 
i czerstwość jednego jest drugiego wa-
runkiem życia i zdrowia” – te znane sło-
wa w 1849 roku przelał na papier polityk 
emigracyjny i myśliciel Stanisław Worcell. 
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Cytat stał się inspiracją dla kształtu 
pomnika przyjaźni polsko-węgierskiej, 
który w 2006 roku stanął w węgierskim 
Győr przy placu Bema. Monument 
przedstawia dwa dęby o nierozerwal-
nie połączonych korzeniach. Podobny 

pomnik postawiono też w Jarosławiu, 
a inicjatorem przedsięwzięcia był odda-
ny sprawom braterstwa polsko-węgier-
skiego Stanisław Machała. Odsłonięcia 
dzieła dokonał 11 listopada 2008 roku 
prezydent Węgier László Sólyom.

W dawnym kościele jezuickim 
pod wezwaniem świętego Jana 
spoczęły szczątki kilkunastu wę-
gierskich powstańców i ich żon, 
którzy wspierali walkę Francisz-
ka II Rakoczego o wolność.

  Kolegiata Bożego Ciała, plac Księdza Piotra Skargi 2

GROBY WĘGIERSKICH KURUCÓW

W świątyni pochowano doradcę Rako-
czego Istvána Krucsaya oraz Ádáma 
Kosztolányiego Jávorkę, który był nie 
tylko głównym masztalerzem księ-
cia siedmiogrodzkiego i dowódcą 
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Od 1868 roku do śmierci w 1888 
roku w Jarosławiu mieszkał Leon 
Czechowski, „bohater czterech 
powstań narodowych”.

  Plac Bożnic     Stary Cmentarz, ulica Cmentarna

KOPIJNIK I GRÓB LEONA CZECHOWSKIEGO

Jako major powstania listopadowego 
w maju 1849 roku Leon Czechowski 
(1797–1888) przybył z kilkoma towarzy-
szami na Węgry. Na początku lipca Jó-
zef Bem awansował go do rangi majora 
i powierzył mu dowództwo nad piecho-
tą siedmiogrodzkiego Legionu Polskie-
go. Pochowano go w alei zasłużonych 
miejskiego cmentarza (kwatera nr 24). 
W czasie Solidarności i podczas sta-
nu wojennego jego grób był miejscem 
patriotycznych demonstracji. 16 listopa-
da 2001 roku konsul generalny Węgier 
w Krakowie postawił na Rynku kopijnik ku 
jego czci. Kiedy w listopadzie 2008 roku 
prezydent Węgier László Sólyom odsłonił 
przy placu Bożnic pomnik przyjaźni pol-
sko-węgierskiej, w jego pobliże przenie-
siono też kopijnik Leona Czechowskiego 
(o kopijnikach zob. s. 97).

kuruców w randze podporucznika, ale 
również francuskim podpułkownikiem 
i polskim pułkownikiem. Kosztolányi 
Jávorka pełnił ponadto funkcję rządcy 
majątku księcia Adama Czartoryskiego 
i to jemu zawdzięcza się odnalezienie 
we Lwowie zaginionego archiwum Ra-
koczego. W kościele wieczny spoczynek 

znalazła też trzecia żona Miklósa Ber-
csényiego, Zsuzsanna Köszeghy, oraz 
wdowa po pułkowniku kuruckim Péterze 
Kajdácsym. Obydwie kobiety po śmierci 
mężów przeniosły się do Jarosławia z tu-
reckiego Tekirdağ (węg Rodostó), miej-
sca wygnania Franciszka II Rakoczego 
w latach 1718–1735.
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Pierwsze miesiące pobytu w Jarosławiu Franciszek II Rakoczy spędził w murach 
klasztoru sióstr benedyktynek.

  Opactwo Sióstr Benedyktynek, ulica Benedyktyńska 5

PŁASKORZEŹBA FRANCISZKA II RAKOCZEGO

W czasie II wojny światowej klasztor był 
miejscem straceń. W 1946 roku jego 
zabudowania przekazano zawodowej 
szkole budownictwa. W 1976 roku na 
ścianie opactwa zawisła dwujęzyczna 
tablica pamiątkowa wspominająca księ-
cia Siedmiogrodu. Nad nią we wrześniu 
2015 roku z inicjatywy Mártona Okosa, 
prezesa węgierskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Tradycji im. Batorego i Bema, 
umieszczono płaskorzeźbę przedsta-
wiającą popiersie przywódcy kuruców. 
Ponadto herbem Rakoczych ozdobiono 
bramę odnowionej po pożarze narożnej 
baszty. We wnętrzu budowli pracownicy 
Muzeum w Jarosławiu urządzili izbę pa-
mięci „miłościwego księcia” – stałą wy-
stawę zatytułowaną Z Bogiem za Ojczy-
znę i Wolność. O Franciszku II Rakoczym, 
bohaterze Węgier. Ekspozycja powstała 
we współpracy między innymi z Muzeum 

Andrása Jósy w Nyíregyháza. Naprze-
ciwko wejścia do baszty we wrześniu 
2016 roku stanął też kopijnik poświęco-
ny Rakoczemu. Wyjątkowość wykonanej 
przez Bélę Mónusa rzeźby polega na tym, 
że jej dolna część przedstawia anioła, co 
jest rzadkością w przypadku tych sied-
miogrodzkich nagrobków słupowych 
(o kopijnikach zob. s. 97).
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KROSNO

Pierwsze wzmianki o Krośnie pochodzą 
z XIII wieku. Prawa miejskie nadał mu 
Kazimierz Wielki. Swoje bogactwo gród 
zawdzięczał korzystnemu położeniu 
– w pobliżu przecinały się szlak bursz-
tynowy i trakt handlowy na Węgry. Dy-
namiczny rozwój Krosna był powstrzymy-
wany właściwie jedynie przez pożary. To 

stąd Kazimierz Jagiellończyk zezwolił w 1461 roku na budowę sieci drew-
nianych wodociągów, pierwszego tego typu rozwiązania w całej Polsce. 
Pozostałości konstrukcji są z dumą pokazywane w Muzeum Podkarpackim 
(ul. Piłsudskiego 16).

Podczas wojny między Maciejem Korwinem i Kazimierzem Jagiellończy-
kiem na Śląsku (zob. s. 144–145), król Węgier wysłał swoje wojsko przeciwko 
południowo-wschodniej Polsce. Co prawda węgierscy żołnierze nie zdołali 
zająć Krosna, ale w trakcie dwóch najazdów obrócili w perzynę przedmieś-
cia wraz ze Szpitalem Świętego Ducha. Według kronikarza „kościół pod-
palony został przez jednego Węgra imieniem Tomasz Tarczay. Ten potem 
przychodząc do siebie i żałując swego gniewu, że biednych mieszkańców 
szpitala tak wielce pokrzywdził; rozważając to może w swym umyśle, iż 
podobnie jak żaden dobry czyn nie ujdzie, dał 200 dukatów w złocie rajcom 
poprzednim, aby szkodę jako tako naprawili”.

W XVI stuleciu i na początku wieku XVII Krosno należało do grona 
najważniejszych miast Królestwa Polskiego. Jego ówczesną potęgę i bo-
gactwo odzwierciedla rozmiar Rynku, jego liczne średniowieczne kamieniczki 
mieszczańskie oraz fundamenty renesansowego ratusza. Według miejsco-
wej legendy właścicielem jednego z domów był István Dobó, legendarny 
dowódca obrony Egeru podczas oblężenia przez wojska tureckie w 1552 
roku. W podziemiach krośnieńskich kamienic zbudowano kilkupoziomowy 
system piwnic służących też jako skład węgierskiego tokaju. Zygmunt Au-
gust, wuj pierwszego księcia siedmiogrodzkiego Jana II Zygmunta Zápolyi, 
wydał w 1559 roku rozporządzenie, według którego węgierscy kupcy byli 
zobligowani zatrzymywać się w Krośnie, składować tu wino, żelazo i inne 
towary, oraz opłacać odpowiednie cła i podatki. Gdyby ktoś tego nie uczynił, 
jedna część jego dóbr miała trafić do skarbca królewskiego, a druga zasilić 
miejską kasę.

W 1578 roku Stefan Batory (zob. s. 59–60) zezwolił, by remonty dróg 
i mostów były finansowane z opłat uiszczanych przy wjeździe do miasta. Król 
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zarządził ponadto, by w Krośnie można było sprzedawać wyłącznie lokalne 
piwo. Dzięki temu w mieście powstało 30 warzelni piwa, a krośnieński trunek 
zyskał w kraju szeroki rozgłos.

Najsławniejszym mieszkańcem miasta był urodzony w drugiej połowie 
XV wieku Paweł z Krosna, wybitny twórca łacińskiej poezji humanistycznej. 
Poeta miał ogromne zasługi w popularyzacji twórczości Janusa Pannoni-
usa, uważanego za pierwszego poetę Węgier. Paweł z Krosna spędził też 
dłuższy czas w Wielkim Waradynie (węg. Nagyvárad, ob. Oradea w Rumunii) 
i Wielkim Sewluszu (węg. Nagyszőlős, ob. Wynohradiw na Ukrainie). Jego 
wiersze – przy wsparciu finansowym Gábora Perényiego, nadżupana ko-
mitatu Ugocsa – wydano w Krakowie w 1509 roku.

W poczet najznamienitszych kro-
śnieńskich patrycjuszy wpisał się 
w XVII wieku szkocki faktor i ser-
witor królewski Robert Portius, 
bodaj najbardziej hojny mecenas 
miasta.

  Bazylika kolegiacka pw. Świętej Trójcy, ulica Józefa Piłsudskiego 5

PAMIĄTKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROBERTA PORTIUSA

Robert Wojciech Portius (ok. 1600–1661) 
na początku lat 20. XVII wieku znalazł 
się w Polsce, do której – ze względu 
na protestanckie wyznanie – uciekł ze 
Szkocji. W 1657 roku został mianowany 
komendantem Krosna. Z sukcesem do-
wodził obroną miasta w czasie najazdu 
armii szwedzkiej i siedmiogrodzkiego 
wojska księcia Jerzego II Rakoczego. 
Za sprawą szczęśliwego ożenku oraz 
talentu w dziedzinie handlu od trzech 
kolejnych władców (Zygmunta III, Wła-
dysława IV i Jana Kazimierza Wazów) 
otrzymał wyłączne prawo dystrybucji 
wina tokajskiego na terenie Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. 

To on odbudował po pożarze z 1638 
roku kościół parafialny pod wezwaniem 
Świętej Trójcy, który dziś stanowi jeden 

z najcenniejszych zabytków miasta. 
W tylnej części kościelnego dziedzińca 
mieści się dzwonnica. „Urban” jest dru-
gim po krakowskim dzwonie Zygmunta 
największym dzwonem w Polsce. Jego 
dolny obwód wynosi 490 centymetrów. 
Odlano go w preszowskiej ludwisarni 
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W ołtarzu głównym tego bogate-
go w liczne zabytki sztuki sakralnej 
kościoła franciszkanów znajduje się 
obraz Matki Boskiej Murkowej.

  Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ulica Franciszkańska 5

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW

Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą 
z 1657 roku. To w niej modlili się miesz-
kańcy Krosna, kiedy armia Jerzego II 
Rakoczego próbowała zdobyć miasto. 
Szczęśliwie nie udało jej się przedrzeć 
przez miejskie mury, co zawdzięcza-
no wstawiennictwu Najświętszej Maryi 
Panny. Od tamtej pory stała się ona 
patronką miasta, a na jej cześć w 1681 
roku wzniesiono oddzielną kaplicę. Są-
siadujący z kościołem klasztor francisz-
kanów ufundowali w 1378 roku królowa 
Jadwiga i Władysław Jagiełło. Obecny 
kształt architektoniczny klasztor osią-
gnął w wieku XX.

Stefana Meutela i Jerzego Oliviera dzięki 
wsparciu finansowemu Portiusa.

Po śmierci szczątki Portiusa złożono 
w ufundowanej przez niego krośnień-
skiej farze. W świątyni pochowano też 
jego żonę Annę z Hesnerów i brata To-
masza. Obecnie ich groby znajdują się 
w niedostępnej krypcie pod posadzką 
kaplicy świętych Piotra i Pawła. W dwu-
kopułowym mauzoleum rodziny Portiu-
sów wiszą też ich portrety. Ponadto 
w kościele można znaleźć prywatną 
ławkę Roberta i Anny.
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Podczas badań wykopaliskowych to-
warzyszących renowacji krośnieńskiej 
Starówki u wylotu ulicy Sienkiewicza 
odkryto fundamenty jednej z dwóch 
średniowiecznych bram. Stojąca w tym 
miejscu od XIV wieku do 1762 roku bu-
dowla zamykała mury obronne Krosna 
od strony południowo-wschodniej. Była 
to sporej wielkości konstrukcja warowna 
z przedbramą, fosą i drewnianą wieżą. 
Widniała na niej inskrypcja: HIC PAX. 
To tu rozpoczynał się szlak handlowy 
prowadzący na Węgry.

W marcu 2009 roku z okazji obcho-
dzonego w Krośnie Dnia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej prezydenci Pol-
ski i Węgier, Lech Kaczyński i László 
Sólyom, odsłonili brązową tablicę 
upamiętniającą dawną bramę wę-
gierską, która stała w tym miejscu.

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej w darze od zaprzyjaźnio-
nego miasta Zalaegerszeg Krosno 
otrzymało płaskorzeźbę Madonna 
polsko-węgierska. Wykonał ją arty-
sta ceramik János Németh. Dzieło 
umieszczono na fasadzie jednej 
z kamienic przy Rynku, a jego od-
słonięcie 29 sierpnia 2009 roku było 
jednym z punktów obchodów dzie-
sięciolecia współpracy dwóch miast.

  Ulica Henryka Sienkiewicza 12

  Ulica Portiusa 2 (na fasadzie apteki)

BRAMA WĘGIERSKA

MADONNA POLSKO-WĘGIERSKA

Upamiętnienie budowli w formie tablicy 
zainicjowali członkowie Stowarzyszenia 
Portius, które od 2002 roku zajmuje się 
krzewieniem węgierskiej kultury i popu-
laryzacją węgierskiego wina. Założycie-
lami stowarzyszenia, którego patronem 
jest zasłużony dla miasta Robert Porti-
us (zob. s. 357–358), byli lokalni artyści 
i przedsiębiorcy, między innymi Zbigniew 
Ungeheuer.
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SANOK

Rywalizację z Krosnem o miano najbardziej „węgierskiego miasta” polskiego 
Podkarpacia może śmiało prowadzić Sanok, którego terytorium zamiesz-
kiwały w średniowieczu kolonie polskie, niemieckie, rusińskie i węgierskie. 
Przez ziemie te wiosną 1099 roku przeszły wojska węgierskiego króla Kolo-
mana I Uczonego (węg. Könyves Kálmán) zmierzające na Księstwo Halickie. 
Według Jana Długosza w stoczonej wówczas bitwie nad Wiarem w pobliżu 
Przemyśla miało zginąć ponad 8 tysięcy Węgrów. Kiedy na początku XII 
wieku ziemia sanocka należała do książąt ruskich, król Węgier Géza II miał 
zająć sanocki gród. Z kolei w 1202 roku doszło tu do spotkania króla węgier-
skiego Emeryka (węg. Imre) z księżniczką ruską Anną, która trzy lata później 
spotkała się tu również z królem Andrzejem II (węg. II. András).

Przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim nadał Sanokowi w 1339 
roku książę ruski Jerzy II. Celem ufortyfikowanego grodu była między in-
nymi obrona granic z Węgrami i Rusią. Część murów Sanoka stanowiła 
w średniowieczu Brama Węgierska (obecnie w jej miejscu stoi ławeczka 
z figurą dobrego wojaka Szwejka). W 1340 roku prawem spadkobierstwa 
okoliczne ziemie posiadł Kazimierz Wielki, a przez następne kilkadziesiąt 
lat Sanok znajdował się pod opieką Świętej Korony Węgierskiej oraz sta-

rostów węgierskich. W latach 1555–1556 
mieszkanką sanockiego zamku była Iza-
bela Jagiellonka, żona króla Węgier Jana 
Zápolyi. Otrzymała ona Sanok od swego 
brata Zygmunta Augusta.

Miastem partnerskim Sanoka jest 
między innymi Gyöngyös na Węgrzech. 
W sierpniu 2013 roku na placu Miast 
Partnerskich zasadzono klon kulisty dla 
upamiętnienia dziesięciolecia współpracy 
polskiego i węgierskiego samorządu.
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Zbiorowa mogiła na cmentarzu 
przy Mauzoleum Ofiar II Wojny 
Światowej zawiera ekshumowane 
szczątki 115 osób, które areszto-
wano uprzednio za próbę przekro-
czenia węgierskiej granicy w 1940 
roku. Więźniów rozstrzelano na 
stoku góry Gruszka, u podnóża 
której mieści się pomnik pamięci 
ofiar.

  Cmentarz Centralny w Sanoku, ulica Rymanowska 1     Góra Gruszka

MOGIŁA I POMNIK ROZSTRZELANYCH NA GRUSZCE „WĘGIERNIKÓW”

Niemcy wraz ze słowacką żandarmerią 
i policją ukraińską aresztowali wszyst-
kich, którzy próbowali przedostać się 
na Węgry, a następnie osadzali ich 

w aresztach lub – jako więźniów poli-
tycznych – przewozili do obozów kon-
centracyjnych. Uważano ich za ucie-
kinierów z okupowanych terenów, tak 
zwanych „węgierników”. 

Osadzonych w więzieniu w Sanoku ska-
zano na śmierć. Wczesnym rankiem 5 lipca 
1940 roku wywieziono ich na południe do 
lasu, na stok góry Gruszka nieopodal wsi 
Tarnawa Dolna. Niedługo po egzekucji miej-
scowa ludność – wbrew zakazu wstępu 
do lasu – postawiła w jej miejscu tabliczkę 
z napisem: „Tu spoczywają bohaterowie 
polscy”. W 1946 roku podjęto decyzję o do-
konaniu ekshumacji szczątków. W miejscu 
pierwotnej mogiły zbiorowej u podnóża 
wzniesienia Gruszka postawiono pomnik 
w formie kamiennego kurhanu.
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ŚLADAMI BÁLINTA BALASSIEGO

Nad okolicą Krosna górują gigantyczne ruiny zamku warownego. W 1570 roku 
budowlę wraz z podlegającą jej wsią Odkrzykoń odkupił w formie zastawu 
wartego 10 tysięcy złotych forintów János Balassa (1518–1577). Nastąpiło to po 
tym, jak węgierski magnat, według piastowanej godności (głównodowodzącego 
Królestwem Węgierskim) pierwszy człowiek po palatynie, czyli zastępcy króla, 
był zmuszony uciekać z rodziną z Węgier. W ten sposób w murach kamieniec-
kiej rezydencji dłuższy czas spędził jego syn, poeta Bálint Balassi (1554–1954).

  Zamek kamieniecki, ul. Podzamcze 1, Korczyna

KAMIENIEC

Pierwotnie gotycką warownię z XIV wie-
ku po dwóch stuleciach przebudowano 
w stylu renesansowym. W ciągu wieków 
majątek często zmieniał właścicieli. Naj-
sławniejszym z nich był pogromca Tata-
rów Mikołaj Kamieniecki. Jego brat, het-
man polny koronny Marcin Kamieniecki 
w marcu 1528 roku podejmował w zam-
ku wygnanego z Węgier Jana Zápolyę, 
który najpierw w Odrzykoniu, a później 
w Tarnowie ( jako gość Jana Amora 

Tarnowskiego) poszukiwał sprzymie-
rzeńców celem odzyskania węgierskiej 
korony. Na rok przed śmiercią Zápolya 
poślubił w 1539 roku córkę Zygmunta 
Starego, Izabelę Jagiellonkę.

Zamek kamieniecki odniósł znacz-
ne zniszczenia podczas ataku wojsk 
Jerzego II Rakoczego, który 16 marca 
1657 roku rozpoczął oblężenie Odrzy-
konia. Mimo świetnej mobilizacji miej-
scowej ludności pod wodzą właściciela 



363363

Województwo Podkarpackie  |    

363

Pierwsze wzmianki o położonym u stóp 
Beskidu Niskiego Żmigrodzie pojawia-
ją się w 1325 roku. Kilka dekad później 
Kazimierz Wielki nadał miejscowości 

Tego samego dnia podobną w for-
mie tablicę pamiątkową Bálinta Ba-
lassiego odsłonięto w leżącym na 
południe od Krosna Nowym Żmig-
rodzie.

  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika, ulica Mickiewicza 18

NOWY ŻMIGRÓD

Kamieńca Jana Firleja nie udało się 
obronić warowni, a mieszkańcy musieli 
lochami uciekać z zamku.

Innym powszechnie znanym właścicie-
lem górnego zamku był Aleksander Fre-
dro, który dzięki posagowi wniesionemu 

do małżeństwa przez Zofię z Jabłonow-
skich został w 1828 roku spadkobiercą 
zrujnowanego zamczyska. Majątek przy-
niósł mu jednak nieoczekiwany, choć nie-
materialny zysk – w zamkowym archiwum 
pisarz odnalazł dokumenty pewnego sie-
demnastowiecznego sporu, który stał się 
kanwą znanej komedii Zemsta.

Ruiny zamku w 1994 roku wydzierżawił 
kolekcjoner sztuki Andrzej Kołder, który 
podjął się stopniowego przywracania bu-
dowli jej dawnej świetności. Jako członek 
krośnieńskiego Stowarzyszenia Portius 
wspólnie z Konsulatem Generalnym Wę-
gier w Krakowie zainicjował ufundowa-
nie w Odkrzykoniu pamiątki po Bálincie 
Balassim. Brązową tablicę, ufundowaną 
przez przedsiębiorcę Tamása Demetera, 
wykonali rzeźbiarz Andrzej Syrek i malarz 
Wołodia Romaniw. Wmurowano ją w ścia-
nę kamienieckiego zamku, a uroczyście 
odsłonięto 9 maja 2003 roku w ramach 
hucznie obchodzonych Dni Kultury Wę-
gierskiej w Krośnie. Jednym z wydarzeń 
towarzyszących było wydanie tomu poezji 
Bálinta Balassiego w przekładzie na język 
polski.
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specjalne przywileje. Żmigród pozosta-
wał wtedy w ścisłych kontaktach z Bar-
diowem na Górnych Węgrzech (węg. 
Bártfa, ob. Bardejov na Słowacji), dokąd 
wysyłał sól i śledzie. W 1570 roku ulo-
kowany już na prawach miejskich Nowy 
Żmigród zakupił wraz z odrzykońskim 
młynem János Balassa, płacąc za nową 
posiadłość 4 tysiące forintów. Był to pre-
zent dla jego żony Anny Sulyok (od 1579 

roku właścicielem majątku był András 
Balassi).

Od września 1944 roku w rejonie 
Nowego Żmigrodu trwały pięciomie-
sięczne walki, w wyniku których miasto 
zostało zniszczone w 90 procentach. 
Tablicę pamiątkową poświęconą poecie 
umieszczono na fasadzie zachowanego 
w całości secesyjnego gmachu sądu, 
w którym dziś działa liceum.

Rymanów lokował na prawie magde-
burskim w 1376 roku książę Władysław 
Opolczyk, kanclerz Ludwika Węgierskie-
go (węg. Nagy Lajos). W XV wieku gród 
dysponował przywilejem organizowania 
jarmarków, na których handlowano płót-
nem, winem i bydłem. Swoje bogactwo 
miasto zawdzięczało kontaktom kupiec-
kim z Węgrami. Od 1565 roku Rymanów 
był jednym z najważniejszych w Polsce 
ośrodków reformacji, co nastąpiło po 

Zbiegły z pożońskiego więzienia Já-
nos Balassa na pewien czas znalazł 
z rodziną schronienie u braci Sie-
nieńskich w Rymanowie, niedale-
ko Przełęczy Dukielskiej. Miejsce to 
polecił im krewny, a bliski przyjaciel 
właściciela Rymanowa, Menyhért 
Balassa. Prawdopodobnie tu Bálint 
Balassi wykonał węgierski przekład 
dziełka Michaela Bocka Ogródek 
zielny dla schorowanych dusz, które 
w 1572 roku wyszło drukiem w Kra-
kowie u Wietora (zob. s. 240–241). 
Był to jedyny wydany za życia tekst 
poety.

  Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, ulica Szkolna 2

RYMANÓW

konflikcie kasztelana sanockiego Zbi-
gniewa Sienieńskiego z biskupem prze-
myskim. To stąd włodarz chętnie przyjął 
kalwińską rodzinę Balassów oraz po-
mógł im w zakupie własnego majątku. 
Na pamiątkę najsławniejszego z rodu, 
poety Bálinta Balassiego, 10 maja 2003 
roku na fasadzie budynku szkoły odsło-
nięto brązową tablicę ufundowaną przez 
Węgierskie Ministerstwo Oświaty.
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DUKLA W ŚWIADOMOŚCI WĘGRÓW

Rolę traktu węgierskiego, którą od wczesnego średniowiecza pełniła droga 
przez wieś Jaśliska, na początku XIX wieku przejęła sąsiednia Przełęcz Du-
kielska. Jej nazwa pochodzi od miasteczka Dukla, leżącego 16 kilometrów 
od obecnej granicy ze Słowacją. Swój rozkwit osada zawdzięczała właśnie 
handlowi z Węgrami, od końca XVI wieku ciesząc się przywilejem składu 
i sprzedaży madziarskiego wina. Jednak od południa do Dukielszczyzny 
nadchodziło też niekiedy zagrożenie militarne. W 1474 roku Duklę zniszczyły 
wojska Macieja Korwina, zaś w 1657 roku miasto złupiła armia Jerzego 
II Rakoczego.

Swą sławę okolica zawdzięcza świętemu Janowi z Dukli, wyniesionemu 
na ołtarze w 1997 roku przez Jana Pawła II. Postawiony z okazji papieskiej 
wizyty na Podkarpaciu Krzyż Pojednania przypomina o konieczności bu-
dowania pokoju, którego Dukielszczyzna nie mogła zaznać w czasie dwóch 
wojen światowych.

Święty Jan z Dukli urodził się w 1413 lub 1414 roku. Najpierw służył u kro-
śnieńskich, a później u lwowskich franciszkanów, wreszcie pod wpływem 
doznanego objawienia dołączył w wieku 60 lat do bernardynów obserwan-
tów. Znał osobiście fundatora zakonu bernardynów w Polsce, świętego Jana 
Kapistrana (zob. s. 182–183). Jako wpływowy kaznodzieja i dobry spowied-
nik cieszył się uznaniem wiernych i współbraci. Już za życia uważano go za 
świętego, a jego czyny obrosły z czasem w legendy.

Jan zmarł w 1484 roku we Lwowie, a miejsce jego pochówku stało się 
celem pielgrzymek. W 1733 roku został beatyfikowany, na pamiątkę czego 
w Dukli założono klasztor bernardynów (ul. Bernardyńska 2). Świątynię i bu-
dynki zakonne wzniesiono w latach 60. XVIII wieku. W trójnawowym kościele 
o dwóch wieżach znajdziemy ołtarz główny 
i sześć ołtarzy w kaplicach bocznych. Prze-
dłużenie nawy we wschodniej części budowli 
prowadzi do kaplicy świętego Jana. Złożono tu 
relikwie świętego Jana z Dukli, które w srebr-
nej trumience sprowadzono w 1946 roku ze 
Lwowa, po tym jak miasto przyłączono do 
Związku Radzieckiego. Monumentalne freski 
zdobiące świątynię pochodzą z roku 1900. Ich 
tematem są sceny z życia świętego. Dzwony 
kościoła odlano w Preszowie (węg. Eperjes, 
ob. Prešov na Słowacji).

Do najciekawszych zabytków Dukli nale-
ży wielokrotnie niszczony zespół pałacowy, 
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rozbudowany w XVII wieku 
przez rodzinę Mniszków. Jego 
złoty okres przypada na lata 
przed pierwszym rozbiorem 
Polski, kiedy w murach zam-
ku działały teatr i orkiestra, 
a posiadłości strzegła gwar-
dia szwajcarska. Wiosną 1849 
roku car Mikołaj I odbywał 
w Dukli przegląd wojsk idących 

na Węgry, ponadto w mieście założono olbrzymi magazyn prowiantu dla 
rosyjskiej armii. Jej żołnierze kilkukrotnie nękali pałac, używając jego intar-
sjowanych okładzin drewnianych jako podpałki – prawdopodobnie czynili 
to z zemsty, gdyż jeden z członków rodziny właścicieli, Władysław Mniszek, 
walczył w Legionie Polskim na Węgrzech.

Najpiękniejszą świątynią w Dukli musiał być z pewnością kościół parafial-
ny pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, wzniesiony w stylu rokokowym 
w połowie XVIII wieku. W następstwie wojennych zniszczeń z 1944 roku 
w jego miejscu postawiono kościół barokowy, w którego wnętrzu odnaleźć 
można zachowane elementy dawnej rokokowej świątyni. Jest to na przykład 
kaplica z 1764–1765 roku, w której pochowano Marię Amalię z Brühlów 
Mniszkową. Kobieca postać leżąca na postumencie z czarnego marmuru 
zdaje się jedynie odpoczywać. Jedną ręką podpiera głowę, a w drugiej 
trzyma książkę. Oglądający rzeźbę czeka tylko, aż kobieta otworzy oczy 
i zacznie kontynuować przerwaną lekturę. Pomnik nagrobny stał się w 1787 
roku inspiracją dla wiersza Bucsú (Pożegnanie) węgierskiego poety Jánosa 
Batsányiego.

ZYNDRANOWA

Położona w Przełęczy Dukielskiej wieś była jedną z aren działań wojennych 
toczonych na froncie wschodnim na przełomie 1914 i 1915 roku. Pamiątką 
tamtych czasów jest grób niezidentyfikowanego honweda, którego spotkała 
tragiczna śmierć.

  Między potokiem Panna a główną drogą

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA WĘGIERSKIEGO
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Na szczątki żołnierza natrafiono wiosną 
1982 roku podczas prac ziemnych przy 
instalacji słupów telegraficznych. Jedyne 
przedmioty, jakie przy nich odnaleziono, 
to guziki munduru i sprzączka pasa, które 
jednak nie pomogły w ustaleniu pocho-
dzenia żołnierza, a co dopiero jego toż-
samości. Znalezisko było o tyle zaskaku-
jące, że szkieletowi brakowało czaszki. 

Po ponownym pochówku nieszczę-
śnik znów odszedłby w niepamięć – po 
likwidacji miejscowej szkoły dzieci prze-
stały dbać o mogiłę, która zarosła łopia-
nem. Jej historia odżyła w 2004 roku 
za sprawą Mychajło Madzieja, który od-
wiedził rodzinne strony po wieloletnim 
pobycie w Kanadzie. Według jego relacji 
w grudniu 1914 roku do Zyndranowej, 
w której stacjonowali Węgrzy, wpadła 
sotnia kozacka. W zamieszaniu kapitan 
oddziału został stratowany przez konia. 
Ujeżdżający go Kozak wziął zamach 
szaszką i jednym cięciem pozbawił hon-
weda głowy, porywając ją ze sobą.

Mogiłą opiekuje się charytatywnie 
Galicyjska Inicjatywa „Nekropolia” z Ja-
sła, która w 2013 roku wyremontowała 
krzyż, odmalowała drewniane ogrodzenie 
wokół mogiły oraz zamontowała na nim 
dwie stylowe tabliczki. Na jednej z nich 
opisano historię śmierci honweda, a na 
drugiej umieszczono wiersz nieznanego 
autora:

Przystań, przechodniu – ta mogiła szara
Przykrywa kości nieznanego Madziara.
Nie dla orderów i dla próżnej sławy,
Ani cesarskiej, ni królewskiej mości
Tysiące Węgrów w tej ziemi skonały,
Ale dla waszej Polacy wolności

Gdy inne ludy nic słyszeć nie chciały
O waszym prawie do niepodległości,
Szabla huzarska skrzesał honwed śmiały
Iskrę nadziei wśród mroku podłości.
Poległ – grób twej powierzył ochronie
Więc znicz wdzięczności zapal – niech 

płonie.
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ROPCZYCE

Grób członka formacji honwedów 
przez pięć dekad pielęgnowała daw-
na ukochana.

  Cmentarz komunalny, ulica Piłsudskiego

GRÓB LAJOSA BÍRÓ

Do leżących pomiędzy Tarnowem a Rze-
szowem Ropczyc w 1943 roku przyby-
ła formacja honwedów, której głównym 
zadaniem była obsługa znajdującego 
się w okolicy lotniska. Węgrzy prędko 
zaprzyjaźnili się z mieszkańcami regio-
nu. Stacjonujący tu żołnierze „byli sym-
patycznymi chłopakami. Ze wszystkimi 
utrzymywali dobre relacje. Odwiedzali 
polskie domy, gdzie chętnie prowadzi-
li rozmowy i pili herbatę (rozumieliśmy 
się nawet mimo trudności językowych), 
niekiedy spacerowali z mieszkańca-
mi. Ogromną przyjemność sprawiało 
im, gdy mogli zaśpiewać serenadę ja-
kiejś dziewczynie” – wspominał jeden 
z mieszkańców. 

Węgry zawierali też znajomości 
z okolicznymi członkami Armii Krajowej. 
Przekazywali im broń, benzynę i świe-
że wiadomości. Jednym z honwedów 
był Lajos Bíró, który często pojawiał się 
w domu Teresy K. Któregoś dnia otrzy-
mał polecenie dostarczenia rozkazu na 
odległą stację kolejową. Był to ostatni 
raz, kiedy dwudziestoczterolatek widział 
się ze swoją ukochaną. Zginął w wy-
padku na motocyklu. Pochowano go na 
cmentarzu w Ropczycach, a jego grób 
przez pięćdziesiąt lat pielęgnowała pani 
Teresa. Jej kuzyn, Józef Tabasz, posta-
wił dla honweda ozdobny nagrobek, nie 
ustrzegł się jednak przed popełnieniem 
w inskrypcji błędu językowego.
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BRZOSTEK

Podpułkownik honwedów Mieczy-
sław Woroniecki jest jednym z pol-
skich męczenników Wiosny Ludów 
na Węgrzech. Zginął w Peszcie po-
wieszony przez Austriaków 20 paź-
dziernika 1849 roku.

  Ulica 20 Czerwca 4

POMNIK PAMIĘCI MIECZYSŁAWA 
WORONIECKIEGO

Leżący między Tarnowem a Krosnem 
Brzostek został założony przez tyniec-
kich benedyktynów w 1367 roku. W 1657 
roku miasto zostało doszczętnie spalone 
przez wojska księcia siedmiogrodzkiego 
Jerzego II Rakoczego. W sąsiedniej Sku-
rowie w 1825 roku przyszedł na świat 
Mieczysław Woroniecki.

Ten polski szlachcic doświadczenie 
militarne zdobył w różnych oddziałach 
armii austriackiej. W 1848 roku dołączył 
do Węgrów i w randze majora brał udział 
w walkach toczonych z powstańczymi 
oddziałami serbskimi, sprzymierzony-
mi z wojskiem cesarskim. Woroniecki 
przyczynił się do pierwszego znaczące-
go zwycięstwa Węgrów, co nastąpiło 2 
września 1848 roku pod Perlezem (węg. 
Perlasz) w południowych Węgrzech. 
Później służył w Siedmiogrodzie. 5 
sierpnia 1849 roku walczył pod miej-
scowością Szőreg (ob. część Szegedu), 
gdzie połączonymi siłami armii węgier-
skiej, Legionu Polskiego i Legionu Włos-
kiego dowodził Henryk Dembiński. Bi-
twa okazała się dla Węgrów przegrana, 
a po klęsce Woroniecki trafił do niewoli 
austriackiej. Wraz z polskim rotmistrzem 
Karolem d’Abancourt de Franqueville 
i niemieckim pułkownikiem Peterem 

Gironem został skazany na śmierć przez 
powieszenie. Jego prochy złożono na 
cmentarzu Kerepesi w Budapeszcie, 
gdzie spoczywa pośród innych zasłu-
żonych dla historii Węgier. Do 1945 roku 
postać Woronieckiego stanowiła dla wę-
gierskiej młodzieży wzór patriotyzmu.

Z inicjatywy historyka i profesora 
teologii ojca Bohdana Stanaszka 4 paź-
dziernika 2015 roku w ogrodzie Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku po-
stawiono pomniejszoną kopię obelisku, 
służącego jako pomnik nagrobny Woro-
nieckiego na budapeszteńskiej nekropo-
lii historycznej. Na cokole umieszczono 
też nazwiska pochodzących z Brzost-
ka i okolic członków Legionu Polskie-
go walczącego na Węgrzech w 1848 
roku: Antoniego Śnigowskiego i Józefa 
Bochniewicza. W uroczystościach od-
słonięcia pomnika węgierską młodzież 
reprezentowali członkowie Stowarzysze-
nia im. Sándora Miki.

Pamięć o Woronieckim jest żywa 
także w Wojniczu, gdzie na cmentarzu 
spoczywa jego matka, księżna Apolonia 
z Jordanów Woroniecka (zob. s. 265).
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WIŚNIOWA

Mauzoleum rodziny Mycielskich, właścicieli Wiśniowej w latach 1867–1946, zasłu-
guje na uwagę nie tylko ze względu na pochowaną w nim Marię z Esterházych. 
Neoromański budynek wzniesiony na terenie przypałacowego parku jest kopią 
kaplicy grobowej Ferenca Liszta w Beyreuth, gdzie kompozytor został pocho-
wany w 1886 roku.

  Zespół parkowo-dworski i folwarczny w Wiśniowej, przy drodze wojewódzkiej nr 988

KAPLICA GROBOWA RODZINY MYCIELSKICH

Kaplica stoi przy alei grabowej w północ-
nej części parku. To charakterystyczny 
budynek z czerwonej cegły i piaskow-
ca, zaprojektowany przez krakowskiego 
architekta Zygmunta Hendla. Za jego 
wzór posłużyła kaplica nagrobna Feren-
ca Liszta, wzniesiona przez Gabriela von 
Seidla na cmentarzu w Bayreuth. 

Budynek został postawiony z inicja-
tywy Walerii z Tarnowskich Mycielskiej 
(1830–1914), wdowy po Franciszku 

Mycielskim (1832–1901), którego trum-
nę, przeniesioną z cmentarza parafial-
nego w Niewodnej, jako pierwszą zło-
żono w krypcie pod kaplicą. Cztery lata 
później obok męża spoczęła Maria. Jej 
zwłoki sprowadzono z Újlak na Górnych 
Węgrzech (ob. Veľké Zálužie na Słowa-
cji) w 1915 roku.

Ich wnuk, Franciszek Włodzimierz 
Mycielski (1899–1977), w 1931 roku po-
jął za żonę Marię Zofię z Esterházych 
(1904–1975), wnuczkę Stanisława Tar-
nowskiego, rektora Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a młodszą siostrę Jáno-
sa Esterházyego (1901–1957), polityka 
i działacza mniejszości narodowych za-
mieszkujących Czechosłowację po 1920 
roku (zob. s. 66–67). Po wyjściu za mąż 
za Franciszka Włodzimierza Mycielskie-
go Maria osiadła w Wiśniowej. Była dzia-
łaczką społeczną, a po wydaniu na jej 
brata wyroku śmierci czyniła ogromne 
starania, by wymiar kary uległ zmniej-
szeniu. Została pochowana w grobowcu 
Mycielskich w Wiśniowej.

Mauzoleum pełniło też funkcję pry-
watnego muzeum rodowego, a w la-
tach 1971–2003 służyło mieszkańcom 
Wiśniowej jako kościół parafialny. W jego 
wnętrzu znajduje się też tablica pamiąt-
kowa Jánosa Esterházyego – dar Wę-
grów słowackich.
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TARNOBRZEG

Tablica znajduje się w krypcie szlacheckiego rodu Tarnowskich, założycieli Tar-
nobrzega i fundatorów świątyni, z którymi Esterházy był spokrewniony.

  Kościół Wniebowzięcia NMP, ulica Tadeusza Kościuszki 2

TABLICA PAMIĄTKOWA JÁNOSA ESTERHÁZYEGO

Polityk i działacz społeczny János Esterházy (1901–
1957) był synem Elżbiety z Tarnowskich. Swą ak-
tywną działalność przypłacił pobytem w sowieckich 
Gułagach i męczeńską śmiercią w więzieniu komu-
nistycznej Czechosłowacji. Za niesienie pomocy 
polskim uchodźcom na Węgrzech w czasie II wojny 
światowej prezydent Lech Kaczyński odznaczył go 
pośmiertnie w 2009 roku Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku w Krako-
wie zrodziła się inicjatywa rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego Esterházyego, a także utworzono 
społeczny komitet budowy jego pomnika (o Ester-
házym zob. więcej s. 66–67).



372372

|  Województwo Podkarpackie

372

STALOWA WOLA

Rudolf (Rezső) Patkoló był człon-
kiem węgierskiej i polskiej reprezen-
tacji w piłce nożnej oraz legendar-
nym trenerem drużyny ze Stalowej 
Woli. Jego grób znajduje się na 
cmentarzu komunalnym w XXVIII 
parceli na miejscu D/2.

  Cmentarz Komunalny, ulica Ofiar Katynia 59

GRÓB RUDOLFA PATKOLÓ, LEGENDARNEGO TRENERA PIŁKI NOŻNEJ

Rezső Patkoló (1922–1992) rozpoczynał 
karierę w drużynie młodzików klubu Új-
pesti TE. W 1939 roku dołączył do zespo-
łu Gamma Budapest, w którym grał do 
1944 roku. Pod koniec II wojny światowej 
został deportowany do Niemiec, gdzie 
poznał swoją przyszłą żonę, która była 
Polką. Po powrocie do ojczyzny ponownie 
grał w drużynie Újpest, z którą w sezonie 
1946/47 zdobył mistrzostwo kraju. W 1947 
roku dwukrotnie występował w reprezen-
tacji Węgier. Następnie osiedlił się w Pol-
sce, a w 1951 roku przyjął polskie oby-
watelstwo, zmieniając imię na Rudolf. Był 
ojcem czwórki dzieci. Jego potomkowie 
do dziś mieszkają w Stalowej Woli.

W Polsce Rudolf Patkoló był zawodni-
kiem kilku drużyn: ŁKS Łódź (1948–1950), 
Polonia Bydgoszcz (1951), Wisła Kraków 
(1951–1952), Stal Stalowa Wola (1953–
1956), Kujawiak Włocławek (1957–1960). 
Pomiędzy 1949 i 1952 rokiem mógł zało-
żyć strój reprezentacji Polski. Po zakoń-
czeniu kariery piłkarskiej poświęcił się 
pracy trenera, współpracując z różnymi 
drużynami. Ostatecznie pozostał w Sta-
lowej Woli, szkoląc młodą kadrę.

Jako zawodnik nie zapisał się w historii 
piłki nożnej. Choć technicznie był dobrym 

zawodnikiem, a kibice uwielbiali jego tak-
tykę, to fizycznie nie był zbyt mocny i czę-
sto doznawał kontuzji. Prawdziwą sławę 
i szacunek zdobył jako trener. Pamięć 
o nim jest w Stalowej Woli żywa do dziś. 
Jego nazwisko patronuje letniemu turnie-
jowi piłkarskiemu juniorów (Memoriał im. 
Rudolfa Patkoló), który latem 2017 roku 
odbył się już po raz dwudziesty pierw-
szy. Kilkukrotnie padały propozycje, by 
stadion klubowy w Stalowej Woli nazwać 
jego nazwiskiem.
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WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

Województwo lubelskie znajduje się we wschodniej części kraju, a jego terytori-
um rozciąga się od Wisły do linii Bugu, stanowiącej równocześnie granicę Polski 
z Białorusią. Obejmuje kilka krain geograficznych i historycznych oraz jest miejscem 
spotkania różnych kultur, wyznań i grup etnicznych, co najlepiej można poczuć 
w stolicy i siedzibie władz wojewódzkich – Lublinie.

ZAMOŚĆ

GRYZELDA (KRYSTYNA) Z BATORYCH ZAMOYSKA

Miasto Zamość – nazywane „perłą polskiego renesansu” i „Padwą pół-
nocy” – zostało założone przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego 
Jana Zamoyskiego (1542–1605) w 1580 roku. Jego budowę powierzono 
weneckiemu architektowi Bernardo Morando. Stare Miasto, w 1992 roku 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowi pięciokątne 
pole otoczone murami obronnymi z basztami. Układ urbanistyczny zor-
ganizowano na wzór tablicy szachowej z centralnie położonym Rynkiem. 
W obrębie XVI-wiecznej twierdzy znalazł się również pałac Zamoyskich. 
W XVII stuleciu miasto było głównym ośrodkiem polsko-siedmiogrodzkich 
kontaktów politycznych. W Muzeum Zamojskim (ul. Ormiańska 30) można 
zobaczyć liczne eksponaty z czasów panowania Stefana Batorego (zob. s. 
59–60), a także pamiątki militarne z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej.
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W Zamościu mieszkała i zmarła 
Gryzelda (Krystyna) Batorówna (węg. 
Báthory Griseldis lub Gizella), córka wo-
jewody siedmiogrodzkiego Krzysztofa 
Batorego i księżnej Elżbiety Bocskai 
(węg. Bocskai Erzsébet), bratanica Ste-
fana Batorego. W 1583 roku wyszła za 
mąż za Jana Zamoyskiego, zmieniając 
przed tym imię na Gryzelda. Ślub od-
był się w katedrze na Wawelu. Ich mał-
żeństwo miało wzmocnić wpływy rodu 
Batorych w Polsce. Zamoyski wspierał 
króla, był jego kanclerzem i przyjacie-
lem-doradcą.

Gryzelda Batory (1569–1590) była 
wykształconą kobietą, świetnie znała 
łacinę, utrzymując w tym języku kore-

spondencję z mężem, a także z możnowładcą siedmiogrodzkim Jánosem 
Gálffym i swym bratem stryjecznym, biskupem warmińskim Andrzejem 
Batorym (zob. s. 109). Pisane przez nią listy w końcu XVIII wieku odnalazł 
w archiwum Zamoyskich historyk literatury Elek Horányi.

Założyciel Zamościa został pochowany w Katedrze Zmartwychwstania 
Pańskiego i świętego Tomasza (ul. Kolegiacka 1). W kaplicy Przemienienia 
Pańskiego przy nawie ołtarza można zobaczyć wykonaną z czarnego mar-
muru płytę nagrobną Zamoyskiego oraz kilka jego portretów.

Mała kamienica stojąca obok wej-
ścia do zamojskiego parku zapisa-
ła się w historii miasta z kilku po-
wodów. Jeden z nich – udzielenie 
pomocy zamościan podczas po-
wstania węgierskiego w 1956 roku 

– upamiętniono w formie tablicy, od-
słoniętej 12 lipca 2017 roku przez 
ambasadora Węgier w Warszawie 
Orsolyę Zsuzsannę Kovács.

  Ulica Józefa Piłsudskiego 1

TABLICA PAMIĄTKOWA POMOCY ZAMOŚCIAN DLA WĘGRÓW W 1956 ROKU
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Dawny dom ogrodnika z 1928 roku za-
adaptowano z czasem na ośrodek opie-
ki nad matką i małym dzieckiem. Przed 
wojną działała tu przychodnia, w której 
wydawano mleko dla chorych dzieci. To 
stąd pochodzi nieoficjalna nazwa bu-
dynku – „Kropla mleka”. Dobroczynność 
zawitała w progi tego budynku również 
w październiku 1956 roku, kiedy już nie 
rozdawano mleka, a pobierano krew 
ratującą Węgrom życie. Właśnie w tym 
miejscu na wieść o toczonych w Buda-
peszcie walkach zamościanie sponta-
nicznie zorganizowali zbiórkę krwi dla 
Węgierskiego Czerwonego Krzyża.

PANASÓWKA

W powstaniu styczniowym wzię-
ło udział ponad 400 węgierskich 
ochotników. Wielu z nich walczyło 
na Zamojszczyźnie i Lubelszczyźnie.

  Wzgórze Polak

TABLICA PAMIĄTKOWA WĘGIERSKICH OCHOTNIKÓW WALCZĄCYCH 
W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Liczebność polskich oddziałów party-
zanckich, które były skazane na nie-
równą walkę z trzystutysięczną armią 
rosyjską, nigdy nie przekraczała 20 ty-
sięcy osób. Polacy rzadko odnosili zwy-
cięstwa, ale po klęskach prędko orga-
nizowali swe jednostki na nowo. Jedna 
z nich, dowodzona przez pułkownika 
Marcina Borelowskiego ps. „Lelewel” 
i wzmocniona siłami 1100 żołnierzy innej 
formacji, 3 września 1863 roku odpar-
ła atak wielokrotnie silniejszej jednost-
ki specjalnej, przeprowadzony przez 
majora Sternberga. Do tej największej 



377377

Województwo Lubelskie  |    

377

bitwy powstania styczniowego doszło 
pod wsią Panasówka.

Konnicą polskiego oddziału dowodził 
węgierski major Eduárd (Edward) Nyáry, 
pod którego rozkazami walczyło między 
innymi 17 węgierskich huzarów. Nyáry 
został śmiertelnie ranny, poważne obra-
żenia odniósł także rotmistrz Rátonyi. 

W miejscu zaciętej bitwy na szczy-
cie Wzgórza Polak postawiono niewielki 
pomnik pamięci Borelowskiego, który 
w 2004 roku uzupełniono polsko- i wę-
gierskojęzyczną tablicą poświęconą 
„pamięci ochotników węgierskich wal-
czących o wolność Polski”.

JANÓW LUBELSKI

  Ulica Ochotników Węgierskich

PAMIĘĆ O WĘGIERSKICH OCHOTNIKACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

15 marca 1992 roku odsłonięto uro-
czyście tablicę z nazwą ulicy, któ-
ra upamiętnia udział węgierskich 
ochotników w powstaniu stycznio-
wym na Zamojszczyźnie i Lubelsz-
czyźnie.

Echem uroczystości rocznicowych star-
cia pod Batorzem i postawienia tam 
dwóch węgierskich kopijników była ini-
cjatywa lokalnego przedsiębiorcy Je-
rzego Pianowskiego, by w położonym 
niedaleko Janowie Lubelskim dokonać 
zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki, 
osławionego przywódcy komunistycz-
nego. Na nowych patronów adresu wy-
brano węgierskich ochotników powsta-
nia styczniowego.
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BATORZ

We wsi Batorz 14 września 1991 
roku z inicjatywy Ambasady Repu-
bliki Węgierskiej postawiono dwa 
kopijniki (zob. s. 97) uzupełnione 
dwujęzycznymi tablicami pamiątko-
wymi z marmuru. Jeden z pomni-
ków znalazł miejsce na usypanym 
w 1933 roku Kopcu Powstańców 
Styczniowych – symbolicznej mo-
gile powstańczej na Sowiej Górze. 
Drugi monument stanął na cmen-
tarzu w sąsiedztwie grobu Marcina 
Borelowskiego „Lelewela”.

  Sowia Góra     Cmentarz w Batorzu

DWA WĘGIERSKIE KOPIJNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE

6 września 1863 roku, trzy dni po bitwie 
pod Panasówką, oddział partyzantów 
dowodzonych przez pułkownika „Lele-
wela” został otoczony przez Kozaków. 
Do starcia doszło w lesie w pobliżu wsi 
Batorz. W walkach życie stracił Marcin 
Borelowski „Lelewel” oraz jego węgier-
ski szef sztabu Józef Walisz (Wallis). 
Pochowano ich we wspólnej mogile na 
wiejskim cmentarzu, a w miejscu ich 
ostatniej bitwy w symbolicznym grobie 
spoczęło wraz z Polakami kilku nie-
znanych węgierskich żołnierzy. Napis 
na tablicy umieszczonej na niewielkim 
Kopcu Powstańców Styczniowych głosi: 
„Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, że za 
ukochanie Jej żeśmy polegli”.
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ZWIERZYNIEC

Sąsiadujący z Panasówką Zwierzyniec leży 28 kilometrów na południowy za-
chód od Zamościa. Otacza go Roztoczański Park Narodowy. W okresie bitwy 
pod Panasówką w jednym z zajazdów w mieście urządzono lazaret, do którego 
trafiali ranni powstańcy styczniowi. Przetransportowano tu także rotmistrza 
Rátonyiego i majora Nyáryego.

  Na granicy miasta, przy drodze krajowej na Biłgoraj

GRÓB MAJORA EDUÁRDA NYÁRYEGO

Spośród ponad stu rannych żołnierzy 17 
straciło życie, w tym major Eduárd (Edward) 
Nyáry, śmiertelnie raniony w nogę i brzuch. 
Pochowano ich w zbiorowej mogile przy 
wjeździe do Zwierzyńca. 25 września 1993 
roku w 130. rocznicę bitwy Ambasada Re-
publiki Węgierskiej na pamiątkę poświęcenia 
węgierskiego dowódcy postawiła kopijnik 
(zob. s. 97), dzieło emerytowanego pułkowni-
ka honwedów i rzeźbiarza ludowego Györgya 
Törő. Monument uzupełniono dwujęzyczną 
tablicą pamiątkową z marmuru. W uroczy-
stości odsłonięcia pomnika oprócz polskiej 
kompanii honorowej i orkiestry wojskowej 
udział wzięła reprezentacja Wojska Węgier-
skiego. Ponadto władze ówczesnego woje-
wództwa zamojskiego zdecydowały, że od 
1995 roku to w Zwierzyńcu będą odbywać się 
główne uroczystości rocznicowe powstania 
styczniowego na Lubelszczyźnie. Tradycja 
została zachowana nawet po wprowadzeniu 
nowego podziału administracyjnego kraju.
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Obszar województwa obejmuje geograficzny środek Europy, ale jego największym 
skarbem jest prastara puszcza, chroniona obecnie w obrębie Białowieskiego Par-
ku Narodowego. Siedzibą władz wojewódzkich jest Białystok.

BIAŁYSTOK

Mieszkańcy Białostocczyzny, jak wielu innych miast i regionów Polski, licznie 
włączyli się w akcję pomocy dla Węgrów, którzy w październiku 1956 roku 
odważyli się przeciwstawić komunistycznej dyktaturze.

  Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rynek Kościuszki 4

TABLICA PAMIĄTKOWA SOLIDARNOŚCI Z WĘGRAMI W 1956 ROKU

Tablica zawisła 19 grudnia 2017 roku 
na fasadzie Archiwum Państwowe-
go w Białymstoku. W uroczystościach 
towarzyszących jej odsłonięciu udział 
wzięły między innymi ambasador Węgier 
w Warszawie Orsolya Zsuzsanna Kovács 
oraz konsul generalna Republiki Białorusi 

w Białymstoku Alla Fedorowa. Wydarze-
nie poprzedziła konferencja historyczna 
zorganizowana w sali kolumnowej Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednym 
z prelegentów był Jan Gardocki, uczest-
nik białostockiej manifestacji solidarności 
z Węgrami w 1956 roku.
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PUSZCZA BIAŁOWIESKA

W lasach Puszczy Białowieskiej polowania urządzał często Stefan Batory (zob. 
s. 59–60). Ponadto król Polski i książę Siedmiogrodu wydał rozporządzenia 
służące ochronie tutejszej zwierzyny.

  Oddział 449 Puszczy Białowieskiej

GÓRA BATOREGO

Na pograniczu polsko-białoruskim za-
chowały się jedne z ostatnich i najwięk-
szych fragmentów lasu pierwotnego 
nizin europejskich. Liczą one 8 tysięcy 
lat. Puszcza Białowieska zajmuje łącz-
nie powierzchnię półtorej tysiąca kilo-
metrów kwadratowych, z czego 635 
kilometrów kwadratowych należy do 
Polski. Od 1386 roku kompleks leśny 
leżał w granicach Królestwa Polskiego 

i stanowił ulubione miejsce polowań pol-
skich władców, przez co znajdujące się 
tu zasoby dzikiej zwierzyny podlegały 
ścisłym warunkom ochrony. Po rozbio-
rach Polski polowania w Białowieży ulu-
bił także car Rosji, stąd ochrona terenów 
łowieckich nie została zniesiona.

Puszcza Białowieska jest naturalnym 
siedliskiem populacji żubrów. Obecnie żyje 
tu około tysiąc okazów tego zagrożonego 
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wyginięciem gatunku. O jego popularno-
ści świadczy znana i lubiana na świecie 
wódka Żubrówka, do której produkcji 
wykorzystuje się wywar z turówki won-
nej – gatunku trawy potocznie zwanej 
żubrówką. Rośnie ona w lasach Puszczy 
Białowieskiej. Każda oryginalna butelka 
trunku zawiera jedno źdźbło turówki.

183-metrowa Góra Stefana Batorego 
znajduje się w ciągu wzniesień przy dro-
dze numer 689 prowadzącej na wschód 
od Hajnówki. Powód, dla którego jedno 
z nich nazwano na cześć pochodzącego 
z Siedmiogrodu króla, nie jest całkiem 
jasny, prawdopodobnie stało się to za 
sprawą XIX-wiecznych tekstów literac-
kich. Wiemy jednak, że Batory przebywał 
w puszczy dwukrotnie, w styczniu 1581 
roku i we wrześniu 1584 roku. Strudzony 
łowami, na odpoczynek miał wybrać wła-
śnie to, miłe dla oka wzniesienie terenu. 
Inne źródła podają, że w tym miejscu miał 
paść z jego ręki pierwszy samodzielnie 
upolowany żubr, co stało się później oka-
zją do wystawnego przyjęcia. Postać Ba-
torego przebywającego ze świtą na tymże 
wzgórzu została uwieczniona na pewnej 
rycinie z XIX wieku.

W 1920 roku na szczycie Góry Bato-
rego postawiono krzyż upamiętniający 
ochotników Wojska Polskiego walczących 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Warto jesz-
cze wspomnieć, że w 1934 roku specjal-
na sztafeta rowerowa złożona z leśników 
zabrała do Krakowa część ziemi pobranej 
ze wzniesienia, którą wykorzystano do 
usypania kopca Józefa Piłsudskiego.
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WARSZAWA

WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE
Portrety królów węgierskich w Zamku 

Królewskim
Tablica pamiątkowa Józsefa Antalla seniora
Węgierskie eksponaty z czasów drugiej wojny 

światowej w Muzeum Wojska Polskiego
Tablica pamiątkowa polskich uchodźców na 

Węgrzech
Tablica pamiątkowa Ignacego Rzeckiego
Figura świętej Elżbiety Węgierskiej
Tablica pamiątkowa polskich uchodźców na 

Węgrzech
Tablica pamiątkowa węgierskiej pomocy 

udzielonej armii polskiej podczas wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku

Tablica pamiątkowa Emánuela Korompaya
Tablica pamiątkowa rewolucji węgierskiej 1956 

roku
Tablica pamiątkowa Franciszka II Rakoczego
Tablica pamiątkowa powstania listopadowego
Tablica pamiątkowa Józefa Bema
Pomnik pamięci honwedów
Tablica pamiątkowa Pála Domszkyego
Plac zabaw Władysława I Świętego
Pomnik Józsefa Antalla seniora i Henryka 

Sławika
Popiersie Józefa Bema
Fortepian Ferenca Liszta
Pomnik solidarności Polaków z Węgrami 

w 1956 i 1986 roku
Pomnik Stefana Batorego
Popiersie Ferenca Liszta

WARSZAWA – MOKOTÓW
Parafia Świętego Stefana Króla i szkoła sióstr 

nazaretanek
Tablica pamiątkowa Emánuela Korompaya
Grobowiec rodziny Korompayich

WARSZAWA – URSYNÓW
Popiersie Jánosa Esterházyego
Grób Camilli Mondral

WARSZAWA – WILANÓW
Drzewa pamięci Józsefa Antalla seniora, Raoula 

Wallenberga i Henryka Sławika

WARSZAWA – WOLA
Grób Jana Reychmana
Grób Wiktora Woroszylskiego
Grób Istvána Csaplárosa
Grób Mieczysława Ostoi-Mitkiewicza
Tablica pamiątkowa węgierskich uczestników 

powstania styczniowego
Grób Tibora Csorby i jego żony
Pomnik Electio Viritim – miejsce koronacji 

Stefana Batorego

WARSZAWA – BEMOWO
Popiersie Józefa Bema
Popiersie Sándora Petőfiego

WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA
Pomnik László O’svátha
Ulica i tablica pamiątkowa Józsefa Antalla seniora
Witraż przedstawiający koronację świętego 

Stefana

WARSZAWA – ŻOLIBORZ
Tablica pamiątkowa Ferenca Liszta
„Węgierskie ulice” Warszawy

OKOLICE WARSZAWY
Węgierscy żołnierze w czasie Powstania 

Warszawskiego

KONSTANCIN-JEZIORNA
Grób nieznanego żołnierza węgierskiego

PIASECZNO
Budynki byłego dowództwa armii węgierskiej

RASZYN
Grób Józsefa Vonyika i sześciu nieznanych 

żołnierzy węgierskich

MILANÓWEK
Grób Dezső Vassa

WIERSZE
Tablica pamiątkowa ku czci węgierskich 

żołnierzy II Korpusu Rezerwowego

LASKI
Tablica pamiątkowa ku czci węgierskich 

żołnierzy II Korpusu Rezerwowego

ZIELONKA
Siedziba dowództwa 1. dywizji huzarów
Grób trzech nieznanych żołnierzy węgierskich

PODKOWA LEŚNA
Groby trzech żołnierzy węgierskich
Pomnik polsko-węgierskiego braterstwa broni
Tablica pamiątkowa Tibora Pákha
Pierwsza w Europie Wschodniej tablica 

pamiątkowa rewolucji węgierskiej 1956 roku

OSSÓW
Tablica pamiątkowa węgierskiej pomocy 

udzielonej w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku

MIŃSK MAZOWIECKI
Symbol przyjaźni polsko-węgierskiej w formie 

kopijnika

KOMOROWO
Pomnik Józefa Bema
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OSTROŁĘKA
Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką
Pomnik szarży artylerii konnej pod dowództwem 

Józefa Bema
Popiersie Józefa Bema

IŁÓW
Tablica pamiątkowa Aleksandra Karłowskiego, 

uczestnika Wiosny Ludów na Węgrzech

PŁOCK
Herma świętego Zygmunta
Inne miejsca warte zobaczenia

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Andrzej Batory, biskup warmiński

BAŁDY
Szlak pamięci biskupów warmińskich

BRANIEWO
Collegium Hosianum
Tablica pamiątkowa Bálinta Balassiego

LIDZBARK WARMIŃSKI
Zamek biskupi

BARCZEWO
Późnorenesansowy nagrobek Andrzeja 

i Baltazara Batorych

ŚWIĘTA LIPKA
Węgierscy święci w sanktuarium maryjnym

OLSZTYN
Tablica pamiątkowa rewolucji węgierskiej 1956 

roku

BARTĄG – GĄGŁAWKI
Majątek ziemski i nagrobek rodziny Kalnassych
Trakt rodu Kalnassych na Warmii

ELBLĄG
Rzeźba Tihaméra Gyarmathyego

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

GDAŃSK
Dwór Franciszka II Rakoczego w Gdańsku
Epitafium Ádáma Vaya
Płaskorzeźba Jana Hunyadiego i Skanderbega
Ekspozycja o 1956 i 1989 roku na Węgrzech
Stefan Batory i Archikatedra gdańska
Stefan Elek i Park Oliwski

GDYNIA
Nabrzeże Beniowskiego

SŁUPSK
Epitafium księcia Ernesta Bogusława von Croya

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE

SZCZECIN
Pomnik węgierskiego chłopca
Tablica pamiątkowa solidarności z robotnikami 

Csepelu w 1956 roku

ŚWINOUJŚCIE
Węgierskie ofiary katastrofy promu  

„Jan Heweliusz”

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

GNIEZNO
Relikwie błogosławionej Jolenty
Węgierskie pamiątki w Bazylice prymasowskiej
Parafia pod wezwaniem błogosławionej Jolenty

OSTRÓW LEDNICKI
Prawdopodobne miejsce pochówku księcia 

Bezpryma

POZNAŃ
Tablica pamiątkowa 1956 roku
Pamięć o Péterze Mansfeldzie
Filologia węgierska na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza
Grób Jánosa Brendela

BIADKI
Tablica pamiątkowa żołnierzy węgierskich 

zamordowanych przez NKWD

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

TORUŃ
Portrety węgierskich władców w Ratuszu 

Staromiejskim
Tablica pamiątkowa rewolucji węgierskiej 1956 

roku
Węgierskie cymelium w zbiorach Biblioteki 

Uniwersyteckiej

BYDGOSZCZ
Pamięć o Franciszku Florianie Czakim
Eryk Bazylczuk, uczestnik rewolucji węgierskiej 

1956 roku
Tablica pamiątkowa Eryka Bazylczuka i rewolucji 

węgierskiej 1956 roku
Dęby przyjaźni polsko-węgierskiej
Rondo i grób Józsefa Szügyi Trajtlera

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

ŁÓDŹ
Pamięć o rewolucji węgierskiej 1956 roku
Tablica pamiątkowa Emánuela Korompaya 

i Oszkára Kuehnela
Pamięć o Lajosu Czeislerze

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Grób Jenő Sziklaya, węgierskiego pilota 

i spadochroniarza
Tablica pamiątkowa Jenő Sziklaya

OPOCZNO
Tablica pamiątkowa ku czci węgierskich 

żołnierzy broniących Opoczna

RADOMSKO
Pomnik i tablice pamiątkowe królowej Jadwigi

SKIERNIEWICE
Tablica pamiątkowa węgierskiej pomocy 

udzielonej w 1920 roku w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej

JOACHIMÓW-MOGIŁY
Zbiorowa mogiła niemiecko-węgierska z II wojny 

światowej

BESIEKIERY
Zamek Besiekiery
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WROCŁAW
Ratusz miejski
Epitafium Jánosa Balassiego
Grobowiec biskupa wrocławskiego Jana V 

Thurzona
Kaplica świętej Elżbiety Węgierskiej
Epitafium Andrzeja Dudycza
Wrocławska działalność świętego Jana 

Kapistrana
Fundator Uniwersytetu Wrocławskiego – 

Leopold I Habsburg, cesarz Austrii i król Węgier
Pamięć o rewolucji węgierskiej 1956 roku
Kościół parafialny świętego Stefana

WAŁBRZYCH
Życie i twórczość Mariana Jachimowicza

LEGNICA
Tablica pamiątkowa pomocy udzielonej Węgrom 

w 1956 roku

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

OPOLE
Kopijnik pamięci bohaterów rewolucji 

węgierskiej 1956 roku
Gábor Bethlen, książę opolski i raciborski

NYSA
Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr 

Elżbietanek i figura świętej Elżbiety 
Węgierskiej

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KATOWICE
Zbiorowa mogiła żołnierzy węgierskich
Monument pamięci Józsefa Antalla seniora 

i Henryka Sławika
Tablica pamiątkowa Henryka Sławika i Józsefa 

Antalla seniora
Salon polsko-węgierski imienia Feliksa Netza
Pomnik wdzięczności dla mieszkańców Katowic 

za solidarność z Węgrami w 1956 roku 

GLIWICE
Tablica pamiątkowa rewolucji węgierskiej  

1956 roku
Pomnik Stefana Batorego

KRZYŻANOWICE
Tablica pamiątkowa Ferenca Liszta

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Tablica pamiątkowa Henryka Sławika

CIESZYN
Witraż świętego Stefana Pongracza
Klub węgierski w Cieszynie

WISŁA
Tablica pamiątkowa spotkań prezydentów 

państw Grupy Wyszehradzkiej

ŻYWIEC
Węgierska płaskorzeźba w ołtarzu żywieckiego 

kościoła
Węgierska Górka

MEŁCHÓW
Tablica pamiątkowa kapitana huzarów Alberta 

„Ottó” Esterházyego

CZĘSTOCHOWA
Klasztor paulinów na Jasnej Górze
Czarna Madonna
Inne węgierskie pamiątki w klasztorze

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

KRAKÓW
Kraków, miasto Węgrów
Węgierskie pamiątki na Wawelu
Węgierscy władcy spoczywający na Wawelu
Pomnik nagrobny i sarkofag Stefana Batorego
Sarkofag i relikwiarz królowej Jadwigi
Sarkofag Władysława III Warneńczyka

KRAKÓW – STARE MIASTO
Tablica pamiątkowa Bálinta Balassiego
Kościół świętego Wojciecha
Restauracja Wierzynek
Pałac Spiski (Lubomirskiego)
Sukiennice
Kościół Archiprezbiterialny Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny
Kościół świętej Barbary i Péter Pázmány
Tablice pamiątkowe 1939 roku
Klasztor i bazylika franciszkanów
Kościół świętego Andrzeja
Zajazd „Pod Węgierskim Królem”
Tablica pamiątkowa rewolucji 1956 roku
Węgierskie pamiątki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego

KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE
Kościół karmelitów na Piasku
Szesnastowieczny portret Stefana Batorego
Tablica pamiątkowa rewolucji węgierskiej  

1956 roku
Węgierskie mogiły na cmentarzu wojennym na 

Rakowicach

KRAKÓW – KAZIMIERZ
Kaplica patronów Węgier
„Węgierskie ulice” Krakowa

KRAKÓW – POZOSTAŁE DZIELNICE
Kaplica węgierska w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach
Wzgórze Kaim
Tablica pamiątkowa węgierskich więźniarek 

byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie

Kraków domem Wacława Felczaka

GAJ
Tablica pamiątkowa Józefa Bema

ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Kowale świętej Jadwigi

WIELICZKA I BOCHNIA – KULT ŚWIĘTEJ 
KINGI

Kopalnia soli w Wieliczce
Kopalnia soli w Bochni

DĘBNO
Zamek Franciszka Wesselényiego i tablica 

pamiątkowa Bálinta Balassiego
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WOJNICZ
Relief z wizerunkiem świętej Kingi i świętej 

Jadwigi
Drewniany kościół świętego Leonarda
Grób Władysława Jordana i pamiątka 

Mieczysława Woronieckiego, uczestników 
Wiosny Ludów na Węgrzech

TARNÓW
Miejsce urodzin Józefa Bema
Pomnik Józefa Bema
Pomnik nagrobny Janusza Ostrogskiego 
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NOTY O AUTORACH

ISTVÁN KOVÁCS urodził się w 1945 
roku w Budapeszcie. W 1968 roku ukoń-
czył historię i filologię polską na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Loránda 
Eötvösa (ELTE) w Budapeszcie. W latach 
1972–1981 pracował w zespole badaw-
czym Katedry Literatur Wschodnioeu-
ropejskich Węgierskiej Akademii Nauk 
(MTA), a od 1981 do 1990 roku wykładał 
w Katedrze Polonistyki ELTE. W 1976 
roku obronił doktorat na temat poezji 
Cypriana Kamila Norwida, a w 1992 
uzyskał doktorat w dziedzinie nauk hi-
storycznych. W latach 1990–1994 był 
radcą do spraw kultury przy Ambasa-
dzie Węgier w Warszawie, a następnie 
sprawował funkcję konsula generalne-
go Republiki Węgierskiej w Krakowie 
(1994–1995, 1999–2003). W 1995 roku 
założył Katedrę Polonistyki na Katolickim 
Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Pi-
liscsabie, którą kierował do 1999 roku. 
W latach 2004–2012 był współpracow-
nikiem naukowym Instytutu Historii MTA, 
dla którego przygotował monumentalny 
leksykon Legionu Polskiego 1848–1849 
(wyd. pol. Honwedzi, emisariusze, le-
gioniści. Słownik biograficzny polskich 
uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 
1848–1849, tłum. Jerzy Snopek, 2016). 
Za monografię Polacy w węgierskiej Wio-
śnie Ludów 1848–1849. „Byliśmy z Wami 
do końca” (wyd. pol. 1999, tłum. Jerzy 
Snopek) został w 2001 roku pierwszym 
laureatem Nagrody im. Wacława Felcza-
ka i Henryka Wereszyckiego. To samo 
wyróżnienie, tym razem w formie Na-
grody Honorowej za szczególne zasługi 
na polu naukowym i popularyzatorskim, 
otrzymał w 2017 roku na III Kongresie 
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
w Krakowie. Po polsku wydał jeszcze 
książki naukowe: Józef Bem. Bohater 

wiecznych nadziei (tłum. Marta Snopek, 
Warszawa 2002 i 2009), Nieznani pol-
scy bohaterowie powstania węgierskiego 
1848–1849 (tłum. Jerzy Snopek, Warsza-
wa 2010), Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. 
Piłsudski – Katyń – Solidarność (tłum. Je-
rzy Snopek, Warszawa, 2016).

István Kovács jest też pisarzem, 
poetą i tłumaczem literatury polskiej. 
Po polsku ukazały się jego tomiki poezji 
Księżyc twojej nieobecności (tłum. Fe-
liks Neks, Tadeusz Nowak i in., Kraków 
1991) i Okruchy przestrzeni (tłum. Anna 
Górecka, Feliks Netz i in., Sejny 2003) 
oraz powieść Lustro dzieciństwa (tłum. 
Anna Górecka, Warszawa 2002 i Kra-
ków 2016), na kanwie której w 2006 
roku powstał film Chłopcy z Budakeszi 
(reż. Pál Erdőss). Na węgierski tłumaczył 
między innymi Brandysa, Iwaszkiewicza, 
Kapuścińskiego, Stachurę, Wańkowicza. 
Za działalność literacką został uhonoro-
wany Nagrodą im. Attili Józsefa (1984), 
węgierskim Wieńcem Laurowym (2011) 
i Nagrodą im. Széchényiego (2019). 
W uznaniu jego zasług w dziedzinie kultu-
ry, nauki i dyplomacji pięć polskich miast, 
w tym Kraków i Gorlice, przyznały mu 
tytuł honorowego obywatela. W Polsce 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1999), Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Zasługi RP (2009) i Zło-
tym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej” oraz wyróżniony Odznaką 
Honorową Ministra Spraw Zagranicznych 
RP „Bene Merito” (2011). Na Węgrzech 
został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej 
(1994) oraz Krzyżem Komandorskim Or-
deru Zasługi Węgier (2012). Od 2011 roku 
jest członkiem zwykłym Sekcji Literackiej 
Węgierskiej Akademii Sztuk (MMA).
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MIKLÓS MITROVITS urodził się w 1978 
roku w Peczu. Z wyróżnieniem ukończył 
Szkołę Doktorską Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Loránda Eötvösa (ELTE) 
w Budapeszcie. Wykształcenie uzu-
pełnił studiami w dziedzinie rusycystyki 
i współczesnej sowietologii oraz filolo-
gii polskiej i studiów środkowoeuropej-
skich na Katolickim Uniwersytecie Pétera 
Pázmánya w Piliscsabie. Pracował w In-
stytucie Historii Politycznej, jako badacz 
w Instytucie Spraw Zagranicznych i Go-
spodarki Międzynarodowej, a obecnie 
jest pracownikiem naukowym Instytutu 
Nauk Historycznych Węgierskiej Akade-
mii Nauk (MTA), wykładowcą w Kolegium 
Macieja Korwina oraz sekretarzem Pol-
sko-Węgierskiego Komitetu Historycz-
nego. Głównym obszarem jego pracy 
badawczej są społeczne i polityczne 
dzieje Europy Środkowo-Wschodniej, 
w tym przede wszystkim dzieje relacji 
polsko-węgierskich i czechosłowacko-

-węgierskich, a także analiza polityki Pol-
ski po 1989 roku.

Regularnie publikuje w polskich i wę-
gierskich periodykach, między innymi 
w tygodniku społeczno-kulturalnym „Élet 
és Irodalom”. Laureat kilku nagród i wy-
różnień, między innymi nagrody specjalnej 
konkursu eseistycznego poświęconego 

historii i kultury Polski w XX–XXI wieku. 
Jest ponadto redaktorem i autorem pu-
blikacji historycznych. W 2010 roku wydał 
książkę A remény hónapjai… A lengyel 
Szolidaritás és a szovjet politika (1980–
1981) (Miesiące nadziei… Polska Soli-
darność i polityka sowiecka 1980–1981), 
a w 2017 roku wspólnie z Tiborem Geren-
csérem i Marcinem Gradem monografię 
Flaga węgierska nad Wisłą. Z dziejów pla-
cówki dyplomatycznej Węgier w Warsza-
wie. Tłumaczył na węgierski książki Igora 
Janke Twierdza. Solidarność walcząca – 
podziemna armia oraz Marii Zimy Węgrzy 
wobec Powstania Warszawskiego. Był też 
współautorem dwóch filmów dokumen-
talnych: Néma visszhang (Nieme echo, reż 
Gábor Tóth, 2010), „Így kiáltok én, lengyel 
föld fia…”. A lengyel Szolidaritás („I wołam 
ja, syn polskiej ziemi...”. Solidarność Pol-
ska, reż. Ernő Nagy, 2017). W 2014 roku 
Polskie Towarzystwo Historyczne wska-
zało zredagowaną przez niego książkę 
Lengyel, magyar „két jó barát”. A ma-
gyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 
1957–1987 (Polak, Węgier „dwa bratanki”. 
Kontakty węgiersko-polskie w dokumen-
tach, 1957–1987) do Nagrody im. Wacła-
wa Felczaka i Henryka Wereszyckiego. 
W tym samym roku został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.
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NOTA O TŁUMACZU

DANIEL WARMUZ urodził się w 1987 
roku w Krakowie. Jest absolwentem filo-
logii polskiej i węgierskiej na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W roku akademickim 
2008/2009 przebywał na stypendium 
na Uniwersytecie Loránda Eötvösa 
(ELTE) w Budapeszcie. W latach 2011–
2013 studiował w Instytucie im. Balas-
siego w Budapeszcie, gdzie zrealizował 
podyplomowe studia z zakresu prze-
kładu artystycznego. Zajmuje się bada-
niem i tłumaczeniem literatury węgier-
skiej, popularyzacją kultury, interesuje 
się też teatrem i przekładoznawstwem. 
Tłumaczył na język polski między innymi 
powieści Incognito Tibor Noé Kiss (Wro-
cław 2017) i Chłopcy z placu Moskwy 
Zsolta Berty (Warszawa 2019); dramaty 
Borisza Kucsova, Csaby Mikó, Andrei 
Pass, Csaby Székelya; eseje Csaby 
G. Kissa, László F. Földényiego; histo-
ryczne szkice Róberta Hermanna, Ildikó 

Rosonczy. Jest też autorem recenzji, 
artykułów naukowych i eseistycznych, 
publikowanych dotąd między innymi 
w czasopismach „Dialog”, „eleWator”, 

„Fragile”, „Ha!art”, „Herito”, „Kresy”, „Po-
znańskie Studia Polonistyczne”, „Ruch 
Literacki”, „Zeszyty Literackie" oraz 
w tomach zbiorowych.

Od 2018 roku jest członkiem Stowa-
rzyszenia Tłumaczy Literatury. W 2019 
roku został laureatem Nagrody im. Ada-
ma Włodka, przyznawanej przez Fundację 
Wisławy Szymborskiej.

Podczas pracy nad przekładem niniej-
szej książki uzupełnił jej treść o miejsca 
i obiekty znajdujące się na stronach: 36, 
37, 52, 57, 71, 72, 96, 97, 98, 112, 139, 157, 
168, 186, 192, 200, 202, 203, 204, 206, 
207, 236, 241, 243, 245, 247, 272, 276, 281, 
306, 316, 324, 334, 338, 361, 366, 370, 
371, 375, 382.
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