WYSTAWY
Od Niedzieli 17 marca 2019 r.
Wystawy autorstwa Grzegorza Łubczyka – byłego ambasadora Polski na Węgrzech.
1) pt.: „BOGU-OJCZYŹNIE-BLIŹNIEMU” dot. polskiego duchowieństwa na Węgrzech
w l. 1939-45
Wystawa jest wyrazem uznania i wdzięcznej pamięci o polskich i węgierskich kapłanach oraz
nuncjuszu Papieskim – Arcybiskupie Angelo Rotcie za ich serce, opiekę duchową i pomoc, udzielaną w
różnej formie w latach 1939 – 45 na Węgrzech dziesiątkom tysięcy Polaków, uchodźcom wojskowym i
cywilnym.
Unikatowe fotografie ukazują ofiarność ludzi w sutannach i habitach zakonnych, którzy – w Imię Boże
– z ogromnym poświęceniem wspierali potrzebujących. Byli z nimi na dobre i złe w działalności
legalnej i konspiracyjnej!
Wystawa przybliża bohaterstwo kapłanów i ich wkład w zwycięstwo nad zbrodniczym nazistowskim
systemem.

2) pt.: „Henryk Sławik. Nie tylko wielki polski Sprawiedliwy"
Wystawa przybliża historię wielkiego Polaka i patrioty, godnego przypomnienia. Henryk Sławik był
wzorowym opiekunem polskich uchodźców wojennych, który wraz z innymi Polakami i Węgrami
uratował 5 tys. polskich Żydów-uchodźców na Węgrzech.
Obie wystawy będą dostępne w holu głównym na parterze Wojewódzkiego Domu Kultury od 17 marca
2019 r.
Wstęp wolny

W dniach 23 marca – 24 marca 2019 r odbędzie się dodatkowo:
Przegląd filmów dokumentalnych Grzegorza Łubczyka - b. Ambasadora RP na Węgrzech oraz Andrzeja
Polaka - korespondenta telewizji Polonia na Węgrzech z osobistym komentarzem autorów
1) Historia Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej - zbiór relacji z minionych edycji święta Andrzeja Polaka – SOBOTA 23 marca 2019 r, godzina 19:30

„Pod węgierskim parasolem w czasie II wojny światowej” cykl trzech filmów Grzegorza Łubczyka
pt.:
2) Węgierskie serce – SOBOTA 23 marca 2019 r, godzina 16:00
3) Życie na krawędzi – NIEDZIELA 24 marca 2019 r, godzina 16:00
4) Anioły Karola Malczyka – SOBOTA 23 marca 2019 r, godzina 18:00
W trakcie wydarzenia będzie możliwość zakupu książek pana Grzegorza Łubczyka dot. polsko-węgierskiej
historii w szczególności pomocy Węgrów dla Polaków w okresie II wojny światowej.
Miejsce: Kino „Fenomen”, dolny hol Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2,
25-033 Kielce
Uwagi: Wstęp wolny

