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Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na interpelację numer 

K9INT12537, Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz, w sprawie funkcjonowania instytutów polsko-

węgierskich, uprzejmie informuję, co następuje. 

W kwestii Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy 

zauważyć, że w 2019 r. Instytut zorganizował kilka dużych przedsięwzięć, kontynuując działania 

merytoryczne rozpoczęte w 2018 r.1 Działalność Instytutu dotyczyła w znacznej mierze 

dofinansowania projektów służących rozwojowi współpracy polsko-węgierskiej oraz  

przyznawaniu stypendiów umożliwiających pogłębianie wiedzy o obu narodach. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Instytutu w 2019 r., w wyniku dwóch edycji 

konkursu stypendialnego pozytywnie rozpatrzonych zostało 14 wniosków (na łączną sumę 

198 548 zł). Wśród nich znalazły się, m.in stypendia, których celem było opracowanie 

od podstaw skryptu dla słuchaczy szkół wyższych z zakresu gramatyki języka węgierskiego; 

kwerenda archiwów Instytutu Hoovera; powstanie filmu przedstawiającego Węgrów i osoby 

węgierskiego pochodzenia mieszkające i realizujące się w Polsce. Ponadto, udzielane stypendia 

 
1 W związku z wydaniem rozporządzeń regulujących działalność Instytutu w okresie sierpień-listopad 2018 r., 
powyższy okres był czasem organizowania pod względem formalno-prawnym nowo powoływanej instytucji,  
a nie działalności programowej sensu stricto. 



 

umożliwiły ich beneficjentom stworzenie kanałów filmowych w Internecie o tematyce polsko-

węgierskiej oraz doskonalenie znajomości języka węgierskiego.   

W konkursie dotyczącym dofinansowania projektów, pozytywną rekomendację 

otrzymało łącznie 40 wniosków (na łączną sumę: 1 649 151 zł), w ramach których powstały, 

m.in.: 

 nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego z elementami kultury i historii dla 

Węgrów; 

 badanie dotyczące silnych i słabszych elementów polsko-węgierskiej współpracy 

samorządowej wybranych (5) województw leżących w bezpośrednim lub pośrednim 

sąsiedztwie powstającego szlaku handlowego – drogi ekspresowej Via Carpatia;   

 obszerna dwujęzyczna monografia, przybliżająca podstawową wiedzę z zakresu historii, 

kultury, nauki, przyrody i języka obu krajów pt. „Poznajmy się wzajemnie. Polsko-

węgierskie inspiracje nie tylko dla nauczycieli”;  

 scenariusz do filmu fabularnego o „bohaterze dwóch narodów” Henryku Sławiku;  

 film dokumentalny „Dzień na granicy”, ukazujący losy polskich uchodźców wojennych 

po ataku III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę.   

Wśród dofinansowywanych projektów o charakterze kulturalnym warto wyróżnić 

Węgierską Wiosnę Filmową; piknik edukacyjny w warszawskich Łazienkach Królewskich 

„Polak-Węgier dwa bratanki”; Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Olsztynie –„Jesień Ludów. 

Budapeszt-Olsztyn 1956”.  

Dzięki wsparciu Instytutu odbyło się także pierwsze w historii spotkanie polskich 

i węgierskich aktywistów działających na rzecz pogłębiania stosunków polsko-węgierskich: 

I Polsko-Węgierskie Forum w Nowym Sączu; zorganizowany został „dzień węgierski” na XI 

Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Następnie: liczne wydarzenia sportowe, jak 

Międzynarodowy Półmaraton "Bitwa pod Gorlicami"; polsko-węgierskie spotkania i wymiany 

młodzieżowe, a także pierwsze w historii spotkanie młodzieży i wykładowców węgierskich 

polonistyk i polskich hungarystyk, któremu towarzyszyła konferencja naukowa 

na Uniwersytecie Warszawskim. 

W ramach Szkoły Liderów – II Uniwersytetu Letniego, ok. 400 młodych osób z Polski 

i Węgier, głównie studentów, wysłuchało przez 4 dni wykładów i dyskusji, na temat aktualnych 



 

problemów i wyzwań w kontekście NATO, Unii Europejskiej, Europy Środkowej, historii 

i współczesności polsko-węgierskich kontaktów, biorąc jednocześnie udział w licznych 

programach kulturalnych (łączny koszt tego wydarzenia 460 606 zł). 

Prowadzone było nauczanie języka polskiego w 4 liceach na Węgrzech oraz języka 

węgierskiego w LXIII LO w Warszawie. Czterdziestka najzdolniejszej młodzieży z Węgier 

przebywała latem 2019 r. na tygodniowym obozie językowym w Polsce (łączny koszt 99 599 zł).  

Wszystkie z wyżej wymienionych programów – spośród konkursów zwłaszcza: 

a) stypendialny; b) Uniwersytet Letni; c) nauczanie języka polskiego na Węgrzech oraz 

węgierskiego w Polsce już na poziomie licealnym – mają charakter wieloletni.  

Spośród innych projektów, wartym odnotowania wydają się w szczególności: 

 Karpacki Wyścig Kurierów pamięci Wacława Felczaka, w którym wzięły udział 

młodzieżowe reprezentacje narodowe z Polski, Węgier i 10 dalszych środkowo-

europejskich krajów;  

 Dzień Węgierski w TVP Info (23.03.2019);  

 Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju;  

 współpraca z węgierskimi think tankami Nézőpont, Századvég oraz Instytutem 

Geostrategicznym Trimarium, czego efektem było m.in.: przeprowadzenie  

profesjonalnego badania węgierskiej opinii publicznej na temat Polski i Polaków; oraz 

analizy powstałe na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. poświęcone 

dogłębnej charakterystyce polityki gospodarczej i zagranicznej Węgier w latach 2010-

2019; 

 wydanie napisanej pod kątem węgierskiego czytelnika książki „Reformy dobrej zmiany. 

Polska 2015-2019.” (A jó váltás. Lengyelország 2015-2019);  

 prowadzenie trójjęzycznego portalu informacyjnego www.kurier.plus; 

 ustanowienie Międzynarodowej Nagrody Strażnik Wartości; 

 uchwała Sejmu RP z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej 

Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej. 

W 2019 r. Instytut współpracował ze swoim węgierskim odpowiednikiem – Fundacją 

Felczaka, parlamentem Węgier; Ministerstwem Zasobów Ludzkich; think tankami 

wymienionymi powyżej; dziennikami „Magyar Hírlap”, „Magyar Nemzet”, tygodnikiem 



 

„Figyelő”. A ponadto z wybranymi partnerami z wyszehradzkiej Europy, jak słowacki dziennik 

„Postoj” i czeski think tank Občanský Institut.  

W 2020 r. Instytut – pomimo narzuconych przez pandemię COVID-19 ograniczeń – 

kontynuował, analogicznie do roku 2019, konkursy stypendialne i grantowe.  

W celu wykształcenia w Polsce i na Węgrzech, w ciągu najbliższych lat, kilkuset młodych 

osób, wyróżniających się poziomem wiedzy o historii, kulturze, gospodarce i współczesnych 

realiach państwa-partnera, w miarę możliwości władających także jego językiem – Instytut 

przyznał w otwartym postępowaniu konkursowym 16 stypendiów; wręczył 180 świadectw 

ukończenia nauki języka polskim licealistom i węgierskim gimnazjalistom; oraz, od nowego 

roku szkolnego, kontynuował nauczanie w 10 szkołach średnich w Polsce oraz 4 na Węgrzech.  

Wyżej wymienionemu celowi służyła także organizacja III Uniwersytetu Letniego – 

Szkoły Liderów w Krasiczynie k. Przemyśla (sierpień), gdzie w wykładach i dyskusjach wzięło 

udział 172 młodych Polaków i Węgrów.  

W konkursie grantowym dotyczącym dofinansowania, Instytut ostatecznie przyznał 

wsparcie 28 podmiotom, działającym w bardzo różnych obszarach polsko-węgierskiej 

współpracy: od nauki, po sztukę i sport.  

Na polsko-węgiersko-angielskojęzycznym portalu Instytutu: www.kurier.plus, zostało 

opublikowanych blisko tysiąc artykułów o charakterze informacyjnym i naukowo-

popularyzatorskim, z których korzystały następnie węgierskie media, jak dziennik Magyar 

Nemzet. Za zgodą Instytutu, artykuły publikowane na portalu są także systematycznie 

wykorzystywane przez amerykańską prasę polonijną oraz czeski portal Konzervativní noviny. 

Instytut uruchomił ponadto w bieżącym roku możliwość korzystania na portalu z e-learningu 

oraz polsko- i węgierskojęzyczny newsletter.  

Organizowana przez Sejm konferencja Europa Karpat (luty 2019 r.), Forum 

Ekonomiczne w Krynicy (które ostatecznie odbyło się w Karpaczu, wrzesień 2020 r.) czy 

Międzynarodowy Wyścig Kurierów im. Wacława Felczaka (sierpień 2020 r.), także były 

wykorzystane jako dogodna sposobność do pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej 

w różnych dziedzinach życia społecznego.  

W lutym 2020 r., na zlecenie CBOS, Instytut wykonał największe w historii – 

co do zakresu – badanie polskiej opinii publicznej pod kątem wiedzy, zainteresowań i preferencji 



 

dotyczących Węgrów i Węgier. Wraz z podobnym badaniem wykonanym pod kątem Polski 

i Polaków, już wcześniej przez think tank Századvég, stworzono w ten sposób naukowe ramy 

do rozwijania działalności własnej oraz innych podmiotów zaangażowanych w polsko-

węgierską współpracę.  Ramy te dodatkowo wzmocniły badania przeprowadzone przez Instytut 

Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, które mapują i analizują 

polsko-węgierską współpracę na poziomie gmin 5 województw południowo-wschodniej Polski. 

We wrześniu 2020 r., w siedzibie Instytutu, uruchomiony został dyskusyjny Klub F, 

podczas którego poruszane są tematy związane ze stosunkami polsko-węgierskimi.  

Także we wrześniu 2020 r. podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy 

z węgierskim odpowiednikiem Instytutu – Fundacją Wacława Felczaka.  

Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie podniesione w interpelacji, to należy zauważyć, 

że Polska nie ma planów powołania instytutu „kontrolującego praworządność”. Funkcją 

instytutów naukowych nie jest „kontrola”, a prowadzenie działalności naukowej  

i akademickiej, włączanie się w dyskusje o sprawach dotyczących przedmiotu ich działalności 

oraz inicjowanie takich dyskusji. 

Do głównych zadań instytutu prawa porównawczego, którego utworzenie jest celem 

Polski, należeć mogą:  

 zabranie głosu w dyskusji na temat różnic i podobieństw między systemami prawnymi 

państw Europy; 

 udział w debacie o przyszłości Unii Europejskiej, w tym jej kształcie prawno-

traktatowym; 

 poszerzenie europejskiego i globalnego dyskursu prawnego o perspektywę krajów, które 

mają bezpośrednie doświadczenia z post-totalitarnej i post-autorytarnej transformacji – 

także w obszarze zmian prawnych. 

Obecnie trwają prace koncepcyjne i rozmowy z partnerami międzynarodowymi. Jeżeli 

przyniosą one zadowalający efekt, Instytut mógłby rozpocząć działalność w 2021 r. 

W przypadku każdej instytucji skupiającej ekspertów i badaczy kluczowe jest 

zapewnienie jak najwyższych standardów naukowych, a także właściwego poziomu 

reprezentacji wszystkich uczestniczących państw. Obecnie, m.in. w ramach Ministerstwa Spraw 



 

Zagranicznych, trwają prace nad koncepcją założeń takiej instytucji i zapewnienia jej 

najwyższych standardów akademickich i naukowych. 

Należy również wskazać, że kwestie budżetu i struktury instytucji będą zależeć m.in. 

od ostatecznej formuły instytucji oraz liczby państw, które do niego przystąpią. 

Ponadto, warto podkreślić raz jeszcze, że współpraca polsko-węgierska realizowana jest 

za pomocą już istniejących instytucji, w tym m.in. Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej 

im. Wacława Felczaka. 

Ponadto w dniu 20 lipca 2020 r., podczas spotkania ministra sprawiedliwości Z. Ziobry 

z minister sprawiedliwości Węgier J. Vargą, w obecności ministrów podpisany został dokument 

o współpracy pomiędzy polskim Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a węgierskim Instytutem 

Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla. Współpraca będzie obejmowała m.in. badania 

prawnicze dotyczące wartości europejskich z perspektywy Europy Środkowej oraz przyszłości 

integracji europejskiej. Rozmawiano wówczas również o planach powołania Wyszehradzkiej 

Sieci Badawczej oraz Wyszehradzkiego Instytutu Prawa Porównawczego.  

Działania realizowane w ramach projektów mają służyć utworzeniu 

środkowoeuropejskiej społeczności naukowców i bazy wiedzy na temat europejskiego porządku 

prawnego oraz integracji europejskiej.  Pozwoli to skutecznie przedstawiać i wprowadzać 

do debat eksperckich punkt widzenia regionu Europy Środkowej. Tematami badawczymi 

realizowanymi w ramach Wyszehradzkiej Sieci Badawczej będą m.in. sprawy związane 

z przejrzystością sądów międzynarodowych, ochroną rodziny w prawie międzynarodowym oraz 

wolnością sumienia i religii w Europie.  

 

     Z wyrazami szacunku 

                   Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


