
Lengyelországban járt delegációnk 

 

Abban a megtiszteltetésben és örömben részesülhettünk, hogy március 1-3. 

között a lengyelországi Wrocław és Wołow településekre látogathatott 

küldöttségünk. 

Delegációnk Szesztay Ádám wrocławi alkonzul úrral kialakított 

együttműködésnek köszönhetően érkezett Alsó - sziléziába.  

Küldöttségünket megtisztelte jelenlétével fenntartónk - az Egyházmegyei 

Katolikus Iskolák Főhatóságának képviseletében - Oláh Gáborné főigazgató- 

helyettes asszony, Oláh Gábor Péter tanügyi igazgató úr - és Debreczeni Zsolt 

iskolánk igazgatója. 

Bizottságunk további tagjai voltak: Gyulavics Erzsébet projekt koordinátor és 

Pintér Patrik történelem- fizika szakos tanár. 

A látogatás a konzulátuson vette kezdetét, majd városnézéssel folytatódott. 

Szesztay Ádám alkonzul úr megismertette csapatunkat a wrocławi magyar 

történelmi emlékekkel, majd a csapat Wołowba utazott, ahol a partnerségi 

találkozó ünnepi vacsorával kezdődött.  A konzul úr és segítője, a kerületi 

önkormányzat társaságában: Janusz Dziarski polgármester úr és Andrzej 

Nejman titkár úr, valamint a Kopernikusz gimnázium képviselői: Katarzyna 

Łuczak igazgató asszony és Marzena Dancewicz igazgatóhelyettes asszony 

szívélyes szavakkal köszöntötték iskolánk és fenntartónk képviselőit. 

A polgármester úr magyarul is elmondta azt a 

közmondást, amelyet Lengyelországban és Magyarországon csaknem 

mindenki ismer, és amely népeink  történelmi barátságát példázza:  „Lengyel- 

magyar két jóbarát- Polak, Węgier, dwa bratanki”. 

A második napon a városközpontban tett sétával folytatódott az ismerkedés. 

Küldöttségünk, az igazgatónő és Katarzyna Fęglerska asszony, a Poviat Starosty 

Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Osztályának vezetője kíséretében 

megtekinthették Wołow város gyönyörű építészetét és a Városházát a 

piactérrel. Ezután a Kopernikusz Gimnáziumban tartottak 

találkozót.  Megtekintették az iskolát és részt vettek egy történelemórán, 

amelyet Agnieszka Michnowska tanárnő tartott angol nyelven. Különleges és 
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felemelő élmény volt a tanórai látogatás, amely a lengyel és a magyar 

történelem kapcsolatának közös vonatkozásait ismertette a diákokkal, Báthory 

István erdélyi fejedelem és lengyel király példáján keresztül. 

Ezt követően a delegáció a Piast-kastélyban találkozott Janusz Dziarski kerületi 

polgármesterrel, ahol a kilátótoronyból Wołów panorámáját is 

megcsodálhatták. Délután az iskola olvasótermében panelbeszélgetést 

tartottak az iskolák és a vezető hatóságok közötti együttműködés területeiről. 

Az értekezlethez csatlakozott Jarosław Iskra alpolgármester úr, Agnieszka 

Michnowska asszony - történelemtanár és Małgorzata Oberg asszony - 

angoltanár és Erasmus+ projektkoordinátor. Az eredményes megbeszélés az 

igazgatóasszony, valamint az igazgatóhelyettes asszony által a magyar 

küldöttségnek adott apró ajándékok átadásával zárult. Ezt követően a 

meghívott vendégek a Borromei Szent Károly plébánia plébánosával, Krzysztof 

Kanton atyával találkoztak. A találkozó fontos része volt a látogatásnak, hiszen 

iskolánk egyházi fenntartású. A plébános úr csodálatos lengyel ételekkel 

vendégelte meg a csoportot és egyben kifejezte együttműködési szándékát. 

A látogatás utolsó napján a megye egyik legszebb helyét, a lubiąz-i ciszterci 

apátságot tekintették meg a vendégek.  A lubiąz-i kolostor a világ második 

legnagyobb szakrális épülete és a világ legnagyobb ciszterci létesítménye.  Az 

örömnek nem volt vége. Visszafelé Brzeg Dolnyba is ellátogattak.  

A találkozásokra és a szívélyes beszélgetésekre szánt idő nagyon gyorsan eltelt. 

A delegáció látogatása ünnepélyes búcsú ebéddel zárult a Wołów-i BIS 

étteremben. Vendégfogadóink a járás nevében a starost a brzeg-dolny-i ZPR 

tanulói által készített ajándékokkal lepték meg a vendégeket. Bizottságunk 

pedig szintén ajándékkal kedveskedett a vendéglátóknak. 

 Mindkét fél előzetesen tervbe vette a wołowi kerület és a Kopernikusz 

Gimnázium küldöttségének viszontlátogatását.  

Iskolánk számára a wołowi látogatás nagy megtiszteltetés és egyben 

lehetőség az iskolák közötti diákcsere elindítására, a nyelvtudás fejlesztésére, 

valamint egy olyan ország megismerésének bővítésére, amely 

Magyarországhoz hasonlóan a visegrádi csoporthoz tartozik.  



Katolikus iskolaként nemcsak történelmi vonatkozásban, hanem hitbéli 

szempontból is ezer szállal kötődünk Lengyelországhoz.   

Iskolánk keresztény szemlélettel, a sport és a kultúra kapcsolatának erősítésére 

törekszik. Fontosnak tartjuk, hogy a lengyel–magyar barátság hagyományait 

átörökítsük diákjainkban. Szeretnénk, hogy megérezzék nemzeteink 

évszázadokon átnyúló különleges kapcsolatnak megtartó erejét. 

 

Hálásan köszönjük vendéglátóinknak a szívélyes fogadtatást. Örülünk, hogy új 

barátokat találtunk és nagyon várjuk a partnerkapcsolat folytatását. 

Szeretettel várjuk vissza a wołowi delegációt mihamarabb! 

 


