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MSMK konferencja 100-lecie Odrodzenia  Polski 
(Budapeszt, 8 grudnia 2018 r.) 

 
[…] 
Wielce Szanowni Państwo! 
 Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę dzisiaj uczestniczyć 
w wydarzeniu, które z inicjatywy Pana Przewodniczącego László 
Kövéra i Zgromadzenia Narodowego Węgier uroczyście przypomina 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Węgry odegrały znaczącą rolę w narodzinach II Rzeczpospolitej. 
Dość przypomnieć, że w legionach Józefa Piłsudskiego służyło kilkuset  
Węgrów. A w wojnie z bolszewicką Rosją, w 1920 roku odnieśliśmy 
wielkie militarne zwycięstwo, zwane później Cudem nad Wisłą, dzięki 
dostarczonym od Węgrów dosłownie w ostatniej chwili tysiącom 
skrzyń z milionami sztuk amunicji do polskich karabinów i dział.  
 Naszą tysiącletnią, tradycyjną przyjaźń symbolizują takie 
postacie, jak św. Kinga, św. Jadwiga, król Stefan Batory, książę 
Franciszek Rakoczy, generał Józef Bem i wielu, wielu innych.  

Wzajemna współpraca naszych państw trwała przez cały okres 
międzywojenny, czego pięknym przykładem są wspólne zloty tysięcy 
polskich i węgierskich harcerzy.  

A tę przyjaźń dobitnie potwierdza depesza premiera Pála 
Telekiego do kanclerza Niemiec z lipca 1939 roku, w której napisał on 
takie słowa: „Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział 
w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego, 
by nie wziąć udziału w jakiejkolwiek akcji przeciwko Polsce”.  

Było  to niemalże w przeddzień zawarcia niemiecko-sowieckiego 
paktu Ribentrop-Mołotow, dzielącego Europę Środkową na strefy 
wpływów pomiędzy „III Rzeszę” oraz  Związek Sowiecki.  
 

Ta depesza była czymś wyjątkowym.  Zachowujemy do dzisiaj 
we wdzięcznej pamięci te słowa premiera Telekiego.  Podobnie, jak 
wielką pomoc udzieloną w czasie II wojny światowej przez węgierskie 
państwo, ale też zwykłych węgierskich obywateli, dziesiątkom tysięcy 
uchodźców z Polski.  
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 Było dla mnie wielkim zaszczytem, kiedy mogłem uczestniczyć – 
wraz z Przewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, w 
odsłonięciu pomników Henryka Sławika i Józsefa Antalla,   
bohaterów tych tragicznych czasów, a zarazem wielkich 
kontynuatorów polsko-węgierskiej przyjaźni „na dobre i na złe”. Cześć 
ich pamięci! 
 
Szanowni Państwo! 
 Polska nie zapomni, że w czasie najkrwawszej polskiej bitwy II 
wojny światowej, czyli w czasie powstania warszawskiego 1944 roku, 
które życiem przypłaciło blisko 200 tysięcy Polaków, węgierscy 
żołnierze odmówili wzięcia udziału w szturmie na stolicę Polski, a 
część z nich nawet wspierała powstańców, także z bronią w ręku.  

Ta wzajemna pomoc była widoczna 10 lat później, w 1956 roku, 
kiedy spontanicznie organizowane transporty krwi, lekarstw i żywności 
- powietrzem i lądem – były wysyłane na pomoc walczącym o wolność 
i demokrację Węgrom. Walczącym o honor.  

Nasi rodacy, Węgier Sándor Bauer i Polak Ryszard Siwiec, 
złożyli ofiarę z własnego życia w 1968 roku, w proteście wobec inwazji 
Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. To także była ofiara 
w obronie wolności, demokracji i naszego honoru. 

Pamiętamy też o licznych wyrazach poparcia dla polskiej 
„Solidarności” od roku 1980. 

Z wielką radością śledziliśmy węgierską drogę do wolności i 
demokracji. Liczne polskie flagi, które powiewały w lipcu 1989 roku 
na Placu Bohaterów podczas uroczystości pogrzebowych bohaterów 
powstania węgierskiego z 1956 roku są tego dowodem.  

Nasi węgierscy bracia byli z nami następnie w chwilach trudnych 
już w XXI wieku, jak w czasach katastrofy smoleńskiej i śmierci  
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku, którego 
pomnik został niedawno odsłonięty w Budapeszcie. Podobnie, jak 
popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy polskiej 
niepodległości.  

 
Szanowni Państwo! 
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II Rzeczpospolita, której 100-letnią rocznicę ustanowienia 
właśnie obchodzimy, to czas momentów dramatycznych i trudnych,  ale 
też czas triumfu ludzkiej myśli, siły i energii, swoim znaczeniem 
przekraczających granice Polski.  

Chciałbym wspomnieć tutaj kilka postaci: Stefan Banach, jeden 
z twórców współczesnej algebry, którego tezy później rozwijali także 
liczni węgierscy matematycy. Kompozytor Karol Szymanowski, 
którego Król Roger należy do stałego repertuaru wszystkich liczących 
się oper świata. Józef Hoffmann, wybitny pianista, a zarazem autor 
wielu wynalazków, jak wzorowany na kształcie klucza wiolinowego 
spinacz biurowy, do dzisiaj będący w powszechnym użyciu. Chciałbym 
przypomnieć także postać Jana Szczepanika, urodzonego niedaleko 
mojego rodzinnego miasta Przemyśla, na opracowanej przez niego 
technologii kolorowej fotografii swoją potęgę wybudowały w latach 
30-tych Agfa i Kodak. Przypomnę także Henryka Magnuskiego, 
którego walkie talkie przez dziesięciolecia pełnił rolę współczesnych 
telefonów komórkowych.  

Dwudziestoletnia II Rzeczpospolita to także czas podwojenia się 
liczebności polskiej inteligencji, ludzi wykonujących wolne zawody, a 
jednocześnie zmniejszenie o połowę liczby analfabetów. To czas 
wykształcenia setek tysięcy wysokiej klasy specjalistów, miliony 
świadomych patriotów,  gotowych do ponoszenia ofiar na rzecz 
ojczyzny. W końcu to czas wzrostu poczucia znaczenia wspólnoty 
narodowej oraz potrzeby utożsamiania się z racją stanu państwa 
polskiego. Czas wzmocnienia kluczowych wartości indywidualnych i 
zbiorowych w życiu społecznym, takich jak: ofiarna służba innym, 
pracowitość i niezłomność.  

Żywym uosobieniem wspomnianych wartości jest postać 
Wacława Felczaka, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego w czasie 
II wojny światowej, a później wybitnego historyka, wielkiego znawcy 
Węgier, którego imię noszą utworzone w bieżącym roku: Instytut 
Współpracy Polsko-Węgierskiej w Polsce, oraz jego węgierski 
odpowiednik – Fundacja Wacława Felczaka.  
 Ponieważ nasze spotkanie ma miejsce 8 grudnia, tj. w kolejną 
rocznicę rozwiązania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(1991), niech będzie mi wolno zacytować na zakończenie właśnie 
profesora Felczaka. Słowa, które nie utraciły na znaczeniu pomimo 



 

 

4 

upływu lat. Słowa, które dobrze charakteryzują politykę Polski i Węgier 
po odzyskaniu niepodległości:  
 
 „Przede wszystkim od nas zależy, aby już nigdy więcej państwa Europy 
Środkowej nie zostały skazane na status pasażerów pociągu, który 
jedzie w kierunku, którego nie wybraliśmy, ani nie zatrzymuje się na 
przystankach, gdzie chcemy. ” 
  

Dziękując Panu Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego 
za zaproszenie do Budapesztu, życzę wszystkim uczestnikom 
konferencji owocnych obrad. 


