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Az Országos Lengyel Önkormányzat idén első alkalommal hirdette meg a Lengyel Kultúra 

Hetét, melyet Lengyel Nyár 2022. – Találkozások a lengyel kultúrával néven országszerte 2022. 

június 18-25 között tartanak meg a lengyel önkormányzatok. 

A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egész napos műhelynappal csatlakozott 

június 18-án, szombaton a rendezvénysorozathoz, amelynek a Miskolci Szabó Lőrinc 

Idegennyelvi könyvtár adott otthont.  

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebből az alkalomból Andrzej R. Kalinovwski 

konzul urat is vendégül láthattuk.  

Programunk Szabó Mónika, a MLNÖ elnökének megnyitójával vette kezdetét, amelyet egy 

hangulatos, lengyel zenei műsor követett. Tóth-Strońska Bernadeta és gyermekei, Tóth 

Kinga és Tóth Kazimierz lengyelül elénekelték a Płynie Wisła, płynie című dalt, majd Kinga 

egy nagyon szép darabot adott elő csellón.  

 

„Płynie Wisła płynie 

Po polskiej krainie 

Po polskiej krainie 

A dopóki płynie Polska nie zaginie 

A dopóki płynie Polska nie zaginie” 

/részlet/ 

 

 
/Tóth-Strońska Bernadeta, Tóth Kinga és Tóth Kazimierz/ 

 



 
/Tóth Kinga/ 

 

A Tóth család műsora után a nap első előadásán vehettünk részt, amelyben vendégelőadónk, 

dr. Sipos László környezet- és műemlékvédő, ügyész Tíz falat Lengyelország, világörökséggel 

fűszerezve című érdekfeszítő előadásában bejártuk Lengyelország UNESCO által 

világörökséggé nyilvánított területeit Krakkótól Zamośćig, Bielsko-Białától Varsón keresztül a 

Białowieża-erdőig.  

A virtuális országjárás után az érdeklődők számára dedikálással egybekötött 

könyvvásárlásra is lehetősége volt, hogy hazavihessék a szerző Tíz falat Lengyelország valamit 

a Kontinentális kalandozások című könyveit.  

 

 
/ dr. Sipos László/ 

 



 
/dr. Sipos László dedikálás/ 

 

A dedikálás után finom házi lekvárral megkent kalácsra és pogácsára invitáltuk a 

jelenlévőket. A narancsos-rebarbaralekvárnak nagyon nagy sikere volt – az üveg majdnem 

teljesen kiürült.  

 

 
/Egy kis nassolás: Baloghné Szabó Ilona, Tóth Kinga, Tóth Kazimierz, Szabó Mónika/ 

 

Rövid szünet után közösségünk oszlopos tagja, Kusztván Péter ismertette meg velünk Dél-

Lengyelország legjelentősebb kiránduló és turista úticéljait, valamint a Tátrában található Rysy 

megmászásának élményeiről is mesélt nekünk. Számos érdekes dolgot megtudhattunk Pétertől, 

még azt is, milyen öltözékkel és felszereléssel érdemes felszerelkeznie az embernek, ha 

hegymászásra adja a fejét.  

 



 
/Kusztván Péter/ 

 

A turista élményektől megéhezve ebédszünet következett, amelyet lengyel 

gasztrobemutatóval kötöttünk össze. Hagyományos lengyel bigost (toroskáposztát) és 

szarlotkát (almáspitét) kínáltunk, és büszkén mondhatjuk, hogy mindkettő hatalmas sikert 

aratott a vendégeink körében.  

 

 
/Szabó Sabina finom bigost oszt/ 

 



 
/Andrzej R. Kalinowski konzul úr is megkóstolta/ 

 

Miután mindenki jóllakott és kipihente magát, az MLNÖ képviselő testülete apró 

ajándékokkal és oklevéllel jutalmazta mindazokat, akik sokat segítettek, hogy a rendezvényeink 

színvonalasak és eredményesek legyenek.  

Először is a gyerekek, akik mindig lelkesen és vidáman készültek dalokkal, zenei 

előadásokkal, versekkel és persze a jelenlétükkel.  

Bárkányi Tamara, Tóth Kinga, Tóth Kazimierz 

 

Majd a felnőttek is sorra kerültek: Feledy Péter, Kusztván Péter, Nikházy Bea, Rémiás 

Emőke, Tóth-Strońska Bernadeta, Tóth Péter és Szewczuk Anna valamint Zsótér Judit, akik 

sajnos nem tudtak részt venni rendezvényünkön 

 

 
/A díjazottak/ 

 

Az oklevelek átadása után Andrzej R. Kalinowski konzul úrnak a Polonia Miskolc első saját 

borával köszöntük meg, hogy megtisztelte rendezvényünket a jelenlétével.  



 

 
/Andrzej R. Kalinowski és a bor/ 

 

A finom ebéd után a könyvtár árnyékot adó fái alatt Bárkányi Tamara fuvolajátékával 

örvendeztetett meg minket.  

 

 
/Bárkányi Tamara/ 

 

Zenés programjaink azonban még ezzel sem értek véget, Rémiás Emőkének köszönhetően 

informatív előadást hallgathattunk és tekinthettünk meg, aki a lengyel-magyar barátságról 

beszélt a könnyűzenei életben. Az Omega, LGT, Zakopower mellett olyan együttesekről is 

megtudtunk érdekességeket, mint az SBB (Silesian Blues Band) vagy a Brathanki együttes, 

akik tudtukon kívül dolgozták fel Sebő Ferenc Lydiához című dalát, Czerwone Korale címen. 

 



 
/Rémiás Emőke/ 

 

A zene után a film vette át a főszerepet, miután műhelynapunk utolsó előadója, Nikházy Bea 

A lengyel film nagyjairól hozott nekünk egy igazán színes előadást. Megismerhettük a lengyel 

filmgyártás kezdeteit (1918), az első némafilmeket, mint pl. a Pan Tadeusz, az első vampot Pola 

Negrit és sztárallűrjeit és Karol Irzykowskit. De nem maradt ki a bemutatásból Andrzej Wajda, 

akinek A vasember és Pan Tadeusz című filmjeiről hallhattunk érdekességeket. 

 
/Nikházy Bea/ 

 

Bea előadása után Bernadeta megtanította nekünk a krakowiak nevű lengyel tánc lépéseit, 

ezzel vidáman és hangulatosan zárva a napot.  

 



 
/Krakowiak/ 

 

Elmondhatjuk, hogy az első Lengyel Kultúra Hete nagyon jól és eredményesen sikerült 

Miskolcon és már most azon törjük a fejünket, jövőre milyen programokkal lepjük meg a 

miskolci lengyel és magyar közösséget.  

 

 
/Akik végig kitartottak/ 

 

Írta: Szabó Mónika és Zsótér Judit 

Fényképek: Tóth Péter 

 

 


