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Szanowni  Państwo, 

 

minęły już cztery lata od narodzin  pomysłu uhonorowania pomnikiem dwukrotnego 

premiera Królestwa Węgier Pála hr. Telekiego,  którego zasługi dla Polski, w sposób 

dobitny symbolizują sięgającą 1000 lat przyjaźń między naszymi  narodami. Z satysfakcją  

pragniemy  Państwa  poinformować, że prace techniczne nad pomnikiem zostały 

ukończone i wraz z tablicami informacyjnymi w języku polskim i węgierskim został on 

już zamontowany na terenie przyszłej Zielonej Czytelni należącej do Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej 1. W  dniu dzisiejszym 

podpisaliśmy protokół odbioru prac.  

Nasze plany przewidywały zorganizowanie  w przeddzień Narodowego Święta 

Niepodległości Polski w dniu 10 listopada  jego uroczystego odsłonięcia z udziałem 

delegacji polskiej i węgierskiej wysokiego szczebla. Niestety aktualna sytuacja 

epidemiczna uniemożliwiła nam ten zamiar. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o 

przesunięciu planowanych uroczystości  na przyszły rok, po ustaniu zagrożenia. 

Pomnik mogą Państwo zobaczyć już teraz idąc wzdłuż budynku Biblioteki między ulicami 

Dolnych Młynów i Karmelicką od strony parkingu. Proszę nie zrażać się obecnym 

widokiem otoczenia pomnika, gdyż  prace nad uporządkowaniem Zielonej Czytelni 

powinny zakończyć się na długo przed prawdopodobnym terminem jego odsłonięcia. Idąc 

natomiast wzdłuż Biblioteki ulicą Rajską napotkają  Państwo wystawę poświęconą Pálowi 

Telekiemu. 

 

Obecnie trwają prace nad reportażem przygotowywanym przez IPN, który mamy nadzieję 

będzie gotowy na 10 listopada. Równolegle przygotowywany jest, przez TVP Kraków na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dokumentalny film o 

postaci Pála Telekiego. 
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Informacje o rzeźbie pojawiły się na stronach internetowych IPN, Biblioteki, dotarły także 

do mediów. 

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Członkom 

Komitetów Honorowego i Społecznego za pracę na rzecz powstania pomnika, a także 

wszystkim Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i z nadzieją na dalsze 

wspieranie naszych działań. 

Do niniejszego listu dołączamy wizualizację architektoniczną części Zielonej Czytelni 

wraz z zainstalowanym pomnikiem Pála Telekiego, zdjęcie samego pomnika, w tle tablice 

jemu poświęcone oraz zdjęcie tablic.  

Pozdrawiamy serdecznie 

 

 

 

9 listopada 2020 r.    

 

 

 



       KOMITET SPOŁECZNY BUDOWY POMNIKA 

PÁLA TELEKIEGO 
w KRAKOWIE 
Stowarzysznie zwykłe 

 
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 50 
NIP  6762548277    REGON 369929543 
Konto bankowe: Bank PKO S.A. nr rachunku  51 1240 4533 1111 0010 8254 2312 
Adres korespondencji:  ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków 
e-mail: pomnik.pala.telekiego@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


