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Obchody rocznicy powstania  
narodowego przeciwko Habsburgom 

Uroczyście obchodzono na Węgrzech 168 . rocznicę wy-
buchu narodowego powstania przeciw Habsburgom — 
jednego z największych wydarzeń europejskiej Wiosny 
Ludów, w którym u boku Węgrów walczyli również Po-
lacy . W powstaniu po stronie Węgrów walczył trzytysięcz-
ny Legion Polski, dowodzony przez generała Józefa Wy-
sockiego, a głównodowodzącymi armii węgierskiej byli 
m .in . generał Henryk Dembiński i — uważany za najwy-
bitniejszego dowódcę walk 1848—1849 — generał Józef 
Bem (który do dziś cieszy się na Węgrzech powszechnym 
szacunkiem i pozostaje przykładem polsko-węgierskiego 
braterstwa broni) .

W tegorocznych obchodach święta narodowego wzięła 
udział liczna grupa Polaków jak również Legion Wysoc-
kiego: polsko-węgierska grupa rekonstrukcji historycznej .

Głównym punktem uroczystości było wystąpienie pre-
miera Viktora Orbána, który wygłosił przemówienie przed 
Muzeum Narodowym . Premier skrytykował w nim poli-
tykę Unii wobec imigrantów twierdząc, że „Europa nie 
jest dziś wolna ( . . .) Wolność zaczyna się od prawdy . Dziś 
w Europie nie wolno mówić o tym, że mamy wędrówkę 
ludów a nie napływ imigrantów . Nie można mówić, że 
mamy napływ innych społeczeństw, które nam zagrażają, 
( . . .) zagrażają tradycji chrześcijańskiej ( . . .) . Jest zakazane 
powiedzieć, że tłumy innej cywilizacji są zagrożeniem dla 
naszego stylu życia, kultury, zwyczajów, tradycji chrześci-
jańskich . Jest zakazane powiedzieć, że celem zasiedlenia 
jest przerysowanie wzorów religijnych i kulturalnych Eu-
ropy i przebudowanie etnicznych podstaw usuwając ostat-
nie bariery internacjonalizmu, czyli państwa narodowe” .

Premier odniósł się także do tradycyjnej przyjaźni 
polsko-węgierskiej „Jak zawsze podczas wspólnej tysiąc-
letniej historii teraz też jesteśmy z Wami w walce, którą 
prowadzicie za wolność i niepodległość Waszej ojczyzny . 
Razem z Wami zawiadamiamy Brukselę: więcej szacunku 
dla Polaków, więcej szacunku dla Polski!”

W swoim przemówieniu Orbán ostrzegał także przed 
negatywnymi wizjami zjednoczonej Europy: „Wiemy, że 
gwiazdy Europy są chwiejne, więc czekają nas próby . Obec-
ne czasy zadają nam pytanie, czy mamy być niewolnikami, 
czy wolni ( . . .) . Żaden naród nie może być dziś wolny, jeżeli 
Europa nie jest wolna . Europa jest bezsilna jak więdnący 
kwiat, zjadany przez robactwo . 168 lat po Wiośnie Ludów 
nasza wspólna ojczyzna, Europa, nie jest wolna” .

Wizyta prezydenta  
Andrzeja Dudy na Węgrzech

W kontekst rocznicy Wiosny Ludów i uroczystych ob-
chodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wpisała się 
także trzydniowa, oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja 
Dudy na Węgrzech . Podczas pobytu w siedzibie węgier-
skiego Zgromadzenia Narodowego rozmawiał on z pre-
zydentem Jánosem Áderem, premieremViktorem Orbá-
nem i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego 
László Kövérem .

Po spotkaniach z najwyższymi władzami Węgier pre-
zydent Andrzej Duda powiedział, że dotyczyły zarówno 
aktualnych wydarzeń unijnych, jak i rozwoju infrastruk-
tury energetycznej między obu krajami, a także w szer-
szej perspektywie środkowo-europejskiej .

Odnosząc się do kwestii uchodźców, prezydent przy-
znał, że ma nadzieję, iż „Europa podejdzie poważnie do 
kwestii rozwiązania kryzysu imigracyjnego, bo chociaż-
by biorąc pod uwagę sytuację w jakiej znajduje się dzisiaj 
Grecja, niewątpliwie jest to najpoważniejszy problem, z ja-
kim spotyka się dziś Unia Europejska” . Podkreślił koniecz-
ność wzmocnienia zewnętrznej granicy UE i wsparcia dla 
Grecji . „Ogromnie zależy nam na tym” — powiedział — 
„aby wielka wartość, jaką dla naszych narodów przynio-
sła Unia Europejska — czyli wolność przemieszczania się 
i strefa Schengen, nie została zatracona” . „W dzisiejszej 
Unii Europejskiej, w dzisiejszej Europie, w której niewąt-
pliwy jest kryzys wartości, na których została zbudowana 
cywilizacja europejska — myślę o cywilizacji o korzeniach 
łacińskich, opartej na pniu chrześcijaństwa — te wszystkie 
ideały giną, są zapominane i deptane przez inne ideolo-
gie, które w gruncie rzeczy wypaczają istotę człowieka 
i człowieczeństwa” — powiedział .

János Áder podkreślił natomiast, że rok 2016 jest 
wyjątkowy, ponieważ jest „rokiem solidarności polsko-
-węgierskiej” oraz rokiem ważnych rocznic dla Polski 
i Węgier: w Polsce będzie bowiem obchodzona rocznica 
Poznańskiego Czerwca’56, a na Węgrzech — rocznica 
rewolucji 1956 roku .

W budapeszteńskim Muzeum Historii prezydent An-
drzej Duda dokonał otwarcia wystawy „Na wspólnej dro-
dze . Budapeszt i Kraków w średniowieczu” . Złożył także 
kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i wziął udział w in-
auguracji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej .

Relacje z Budapesztu 
nadesłał red. Andrzej Niewiadowski

Węgry
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14th sitting of the Sejm, 16–18 March 2016
The Sejm passed the acts
■ amending the act on health care benefits financed out 
of public funds and some related acts;
■ amending the Teacher’s Charter and some related acts;
■ on conformity assessment and market supervision systems;
■ amending the act on explosive materials intended for 
civilian use and some related acts;
■ on particular solutions as regards the organisation of 
the Summit of the North Atlantic Treaty Organisation in 
the Republic of Poland in Warsaw in 2016;
■ on particular solutions as regards the organisation of a 
visit of His Holiness Pope Francis in Poland and the World 
Youth Days – Krakow 2016;
■ amending the act on the Commissioner for Citizens’ 
Rights and some related acts;
■ amending the act on the employees of courts and 
public prosecution service, the Law on Proceedings before 
Administrative Courts, the act which itself amended the 
Code of Civil Procedure and some related acts, the act on 
tax administration and the act which itself amended the 
Civil Code, the Code of Civil Procedure and some related acts;
■ amending the Law on the System of Common Courts, the 
act on the National School of the Judiciary and Prosecution 
Service and some related acts;
■ amending the act on public benefit and volunteer work.

The Sejm considered the Senate’s resolutions 
concerning the acts
■ amending the act on court fees in civil cases (some of 
the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the Family and Guardianship Code (the 
Senate’s amendment was accepted).

The Sejm returned to a committee the Government’s 
bill on counteracting the threat of sexual violence.

The Sejm referred to committees
■ Government’s bill amending the act on the public blood 
service and some related acts;
■ Government’s bill amending the act on the principles 
for the presence of foreign troops on the territory of the 
Republic of Poland and the principles for their movement 
within that territory;
■ Government’s bill amending the act on the personal 
income tax, the act on the corporate income tax and the 
act on the freedom of business activity (the motion to reject 
the bill in the first reading was not accepted);
■ Deputies’ bill amending the act on the corporate income tax;
■ Deputies’ bill amending the act on the personal income 
tax and the act on the income of the units of territorial 
government.

The Sejm received the Government’s current 
information on fulfilling the recommendations of the 
Venice Commission by the Council of Ministers.

The Sejm rejected the motion for vote of no confidence 
in the Minister of the Interior and Administration Mariusz 
Błaszczak.

The Sejm appointed Jerzy Żyżyński as a member 
of the Monetary Policy Council (Cezary Wójcik did not 
obtain the required absolute majority of votes).

The Sejm adopted a resolution concerning the 
opening of the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews 
during World War II in Markowa.
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