
Kedves Lengyel-Magyar Barátok/Érdeklődők!   

 

Engedjétek meg, hogy legújabb hírlevelünkkel bombázzalak titeket. Hoztam némi beszámolót és 
kulturális ajánlót. No és persze érdekességeket.  

 

2020. július 19. Szent Hedvig ünnepe 

Meghívó és a fényképek: 

 https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/dokumentumtar/szent-hedvig-unnepe-a-
diosgyori-varban-20200719   

Cikk a rendezvényről:  

https://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentum/csatolmany/2020-07-
20/75852/szent_hedvig_unnepe.pdf  

Az ünnepi Szentmise itt tekinthető meg:  

https://minap.hu/video/hivoszo-20200719  

Fényképek az előadásról:  

https://minap.hu/galeria/szent-hedvig-emleknapja-diosgyori-varban#lg=1&slide=0   

 

2020. július 11. Nemzetiségi találkozó és horgászverseny 

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre eme esemény, és büszkén mondhatjuk, hogy a 
lengyel csapat fényesen szerepelt a horgászversenyen. 1. helyezést értek el.  

Ezúton is gratulálunk nekik!  

Részt vevők:  
Feledy Péter, Gera Sándorné Ibolya, Szabó István, Rádai József, Ifj. Rádai József, Papp László, Derján 
Géza    

Cikk a rendezvényről: 

 https://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentum/csatolmany/2020-07-
20/77845/nemzetisegi_talalkozo_es_horgaszverseny.pdf 

 

A budapesti Lengyel Intézet felhívása:  

Építsük együtt a lengyel-magyar diadalívet a Varsói Csata 100. évfordulójára! Az 1920. augusztus 12 - 
25. között vívott, Visztulai Csodának is nevezett ütközetsorozatban a lengyelek jelentős magyar 
segítséggel verték vissza a bolsevikok támadását. A győztes csatának köszönhetően Lengyelország 
megvédte az I. világháború végén visszanyert függetlenségét, és megakadályozta az orosz kommunista 
forradalom nyugatra terjedését. A budapesti Lengyel Intézet számára különösen fontos ez a jubileum. 
A magyar segítség és közös győzelmünk emlékére lengyel-magyar diadalívet "építünk" az Önök által 
beküldött fényképekből, legyen az egy portré, egy barátság vagy egy emlék fotója, mely építőköve 



lehet szimbolikus építményünknek. A fényképeket augusztus 7-éig várjuk a 
budapeszt@instytutpolski.org e-mail-címre. A diadalívünk a közösségi médiában és a Lengyel 
Intézetben lesz megtekinthető.   

Aki teheti, küldjön képeket, épüljön fel az a diadalív! :)    

https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/dokumentumtar/epitsuk-egyutt-a-lengyel-
magyar-diadalivet-a-varsoi-csata-100-evfordulojara  

 

Lengyel plakátművészet a Platánban! 

 Jó hírrel szolgálhatunk a lengyel plakátművészetre kiéhezett látogatóink számára. Július 20-tól 
újranyílik a Platán Galéria, a nyár folyamán a Lengyel Intézet plakátgyűjteményéből láthatnak 
válogatást az érdeklődők.  

Első kiállításunk a két világháború közötti lengyel propaganda plakátokat mutatja be, a lengyel 
plakátművészet kezdeti korszakából.  

Lengyelország 1918-ban visszaszerezte függetlenségét, új társadalmi-politikai-kulturális helyzet alakult 
ki, ami motiváló tényezőt jelentett, és az élet minden területén érvényesült. Fejlődésnek indult az utca 
művészete, amely az intellektuális telítettségű avantgárd művészettel ellentétben közérthető nyelvet, 
jól értelmezhető szimbólumokat alkalmazott. A 20-as évek kezdetétől számos olyan plakát született, 
melyek témája az alakuló, formálódó lengyel államhoz kapcsolódott. Ezek a nyomatok kapcsolódtak a 
különböző társadalmi jótékonysági akciókhoz, különböző jellegű kulturális rendezvényekre invitáltak. 
A kifejezetten agitatív munkák mellett a hazafias érzésekre és nemzeti hagyományokra hivatkozó 
művek is keletkeztek.  

A galéria minden hétköznap, 10.00-16.30 óra között látogatható az elrendelt óvintézkedések betartása 
mellett. 

https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/dokumentumtar/lengyel-plakatmuveszet-a-
platanban  

 

Még mindig biztatok mindenkit arra, hogy csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz, ahol érdekességeket 
igyekszünk megosztani veletek: https://www.facebook.com/groups/619756138463635/ 

 

Érdekességek:  

Szent Hedvig lengyelül:  

https://www.focus.pl/artykul/krolowa-jadwiga-zyciorys-polskiej-krolowej-z-czego-slynie-jadwiga-
andegawenska?page=2  

Szent Hedvig magyarul:  

https://www.facebook.com/PiBMBudapeszt/photos/a.462427277285293/1391066187754726/?type
=3  

Rémiás Emőke írt nekünk egy szép cikket Alfred Schütz lengyel zeneszerző életéről:  



https://www.facebook.com/groups/619756138463635/permalink/989347491504496/  

Szent László nap 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7ZPavTGDNo&feature=youtu.be  

     

Szabó Mónika 
elnökhelyettes 


