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Odsłonięcie pomnika „Chłopca z Pesztu” w
rocznicę Rewolucji Węgierskiej – Szczecin, 9
grudnia 2016
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Pod koniec października 1956 r.
nagłośniono radiowe wezwanie
Węgierskiego Czerwonego Krzyża,
proszącego o dostarczenie krwi dla
ofiar budapeszteńskich wydarzeń 1956
r. Odzew był olbrzymi, w całej Polsce
zgłosiło się 12 tys. osób chcących
oddać krew. 30 października  pod
hasłem Polak-Węgier dwa
bratanki „Kurier Szczeciński” rozpoczął
zbiórkę darów, podobnie było w
„Głosie”. Następnego dnia w obu
redakcjach  zrobiło się tłoczno, ludzie
wręcz współzawodniczyli w niesieniu

pomocy, każdy chciał być pierwszy. Zbierano pieniądze, leki, środki opatrunkowe i trwałą
żywność. Główny transport ze Szczecina wyruszył trzema ciężarówkami 17 grudnia
wieczorem sprzed siedziby Komitetu Pomocy Węgrom przy al. Wojska Polskiego. Pewien
chłopiec do praktycznej paczki przygotowanej przez rodziców dołożył lalkę – w
przekonaniu, że nie tylko chleb jest potrzebny do normalnego życia.

9 grudnia 2016 r. w Szczecinie, na Jasnych Błoniach (w sąsiedztwie budynku IPN) został
odsłonięty pomnik „Chłopca z Pesztu”, ufundowany przez Radę XXI dzielnicy Budapesztu
Csepel w 60. rocznicę Rewolucji Węgierskiej 1956 r. na znak solidarności i wdzięczności
narodu węgierskiego za pomoc Szczecina okazaną mieszkańcom dzielnicy. Kwiaty złoży
m.in. delegacja IPN z dyrektorem Oddziału IPN w Szczecinie dr. Pawłem Skubiszem.

Również 9 grudnia 2016 r. na pl. Solidarności odbyło się otwarcie wystawy 1956. Polska-
Węgry. Historia i pamięć. Wieczorem, tego samego dnia  w Filharmonii im. M. Karłowicza w
Szczecinie odbył się koncert symfoniczny Gergely Bogányi gra Chopina, którego
współorganizatorem jest Oddział IPN w Szczecinie.

Przed koncertem premierowo wyświetlono film Szczecin–Budapeszt 1956, wprowadzający
w tło historyczne wydarzeń z 1956 r., ze szczególnym uwzględnieniem wątku
szczecińskiego. Film powstał na zlecenie Oddziału IPN w Szczecinie. Udział w filmie wzięli:
Paweł Knap (IPN), Dyrektor Oddziału dr Paweł Skubisz oraz Przemysław Głowa (przewodnik
po Szczecinie).

Dodatkowo na zlecenie Oddziału IPN w Szczecinie została przygotowana pamiątkowa
wpinka, która będzie rozdawana gościom koncertu na pamiątkę pomocy niesionej przez
szczecinian w 1956 r. mieszkańcom budapeszteńskiej dzielnicy Csepel.


