Archiwum Państwowe w Kielcach

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
22 marca 2019 r. w Kielcach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jednym z głównych
punktów była Gala Przyjaźni, która odbywała się w Kieleckim Centrum Kultury. W Gali Przyjaźni uczestniczyli
Prezydenci Polski i Węgier Andrzej Duda i János Áder.

Przed Galą odbył się wernisaż wystawy "Nad Wisłą i Dunajem. Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej w XX wieku",
przygotowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach we współpracy z Węgierskim Instytutem
Kultury w Warszawie. W wernisażu uczestniczyli: przedstawiciele parlamentów Polski i Węgier z wicemarszałkiem
Sejmu prof. Ryszardem Terleckim, Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr
Paweł Pietrzyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska oraz zaproszeni goście, wśród nich
przyjaciele i pracownicy AP w Kielcach. Podczas wernisażu Prezydent Bogdan Wenta podkreślił jak ważne miejsce
zajmuje Archiwum Państwowe w Kielcach w życiu Kielc przypominając, że w 2023 r. AP w Kielcach będzie obchodziło
100-lecie działalności. Przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej Minister Piotr Naimski powiedział
m.in. „prezentowana wystawa dokumentuje długoletnie relacje między Polakami i Węgrami, jest świadectwem, że te
więzi są nieustające. Pokazuje chwile trudne i wzniosłe, momenty, kiedy polsko-węgierskie braterstwo broni
znajdowało swoje potwierdzenie. Wpisuje się ona w cykl edukacyjny, który powinniśmy kontynuować, który powinny
być poświęcony temu, by młodzi ludzie, w Polsce i na Węgrzech mogli tę historię polsko-węgierską studiować i
poznawać”. Wiceprzewodnicząca Węgiersko-Polskiej Grupy Przyjaźni Parlamentarnej Mónika Dunai podziękowała
pracownikom AP w Kielcach za przygotowanie wystawy, podkreśliła jej walory edukacyjne i poznawcze oraz wyraziła
nadzieję, że wystawa będzie odwiedzać inne miasta, również na Węgrzech. Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych dr Paweł Pietrzyk podkreślił, że w 2019 r. Archiwa Państwowe obchodzą 100 lecie działalności i wyraził
radość, że w tak ważnym roku dla państwowej sieci archiwalnej archiwa mogą podzielić się swoim bogatym i cennym
zasobem związanym z tematyką stosunków polsko-węgierskich. Wyraził również przekonanie, że „wystawa ta ukaże,
nie tylko jak ważne dla kształtowania się państw i narodów jest utrzymywanie pozytywnych relacji i rozwijanie dialogu,
ale także jak ważne jest przechowywane w archiwach dziedzictwo dokumentacyjne będące tego świadectwem”.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska podkreśliła, że przyjaźń polsko-węgierska ma
wielowiekową tradycję oraz, że „Polacy i Węgrzy wielokrotnie stawali obok siebie w walce o wolność i możliwość
samostanowienia o sobie. Oba narody okazywały sobie sympatię, solidarność i pomoc w najtrudniejszych chwilach”.
Następnie w kilku słowach opowiedziała o wystawie. Wystawę odsłoniła Mónika Dunai i Piotr Naimski wraz z dr
Pawłem Pietrzykiem i Janoszem Tiszlerem dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury.
Po wernisażu odbyła się wspomniana już Gala Przyjaźni, podczas której Prezydent Polski Andrzej Duda powiedział m.in.
„Cieszę się, iż kolejny Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest obchodzony w Kielcach - na ziemi świętokrzyskiej, u stóp
Gór Świętokrzyskich, mocno wpisanych od samego początku w przyjaźń polsko-węgierską. (…) Razem dzisiaj
jesteśmy częścią prawdziwie wolnego demokratycznego świata i choć w sensie kulturowym zawsze byliśmy częścią
wielkiej Europy Zachodu, wyrosłej z jej tradycji judeochrześcijańskiej, to dzisiaj jesteśmy tą częścią także w sensie
politycznym”. Następnie prezydent Węgier János Áder został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem
Orła Białego. Został przyznany w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, za rozwijanie
polsko-węgierskiej współpracy. Część artystyczną uświetnił spektakl pt. „Drewniany Książę” do muzyki węgierskiego
kompozytora Beli Bartoka.
Po Gali Przyjaźni odbył się uroczysty obiad wydawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę z
Małżonką na cześć Prezydenta Republiki Węgier Jánosa Ádera i Małżonki. W obiedzie, na zaproszenie Prezydenta RP
uczestniczyli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w
Kielcach Wiesława Rutkowska.
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