
 

 

„Állunk a határon  

kinyújtjuk kezünk  

s a légből nagy kötelet  

fonunk testvérek nektek”  

                                                                                                       (Zbigniew Herbert: A magyarokhoz)  

Lengyel tanárok iskolánkban 

 Iskolánknak két lengyel kapcsolata is van: az egyik Rwezsówban, a másik Krakkóban. 

Mindkettőt a prezentációs nővérek vezetik. Tavasszal mi kirándultunk Rrzeszówba, november 

10-én ők érkeztek hozzánk. November 11-én   részt vettek az iskolai ünnepségen. 

 Ebéd után felmentünk a várba, s ott Udvarhelyi Erzsébet bemutatta nekik az érseki palotát, a 

Gizella-kápolnát és a Szent György-kápolnát. Később Zeitler Gusztávval vezetésével 

Tihanyba és Balatonfüredre kirándultak. Másnap a közös magyar-lengyel történelem 

nyomába eredtünk. „ Magyarország a világháború alatt mintegy százezer lengyel menekültet fogadott be. Már 1939 

novemberében megnyitotta kapuit Balatonzamárdi községben a Lengyel Gimnázium és Líceum, amelyet később, 

összevonva a szikszói iskolával, 1940 júniusában Balatonboglárra helyeztek át. 1944-ig, Magyarország német 

megszállásáig ez az intézmény adta a legnagyobb lengyel iskolai közösséget; mintegy hatszáz tanuló került ki falai közül. 

Hivatalosan elismert érettségi bizonyítványt adott, amellyel felsőoktatási intézményekbe lehetett beiratkozni.” 
Bogláron várt már bennünket barátnőm Papp Györgyné, magyar-történelem szakos tanár,aki a 

programot szervezte nekünk, és  Gárdos Zoltán a lengyel-magyar baráti társaság ügyvezetője. 

Először a Fischl-házban megtekintettük a lengyel-magyar kiállítást. A 2. világháború idején 

rengeteg fénykép készült a menekültek és az iskola mindennapi életéről. Ezután lengyel 

vendégeink megkoszorúztak az egykori lengyel gimnázium emléktábláját. A templomban a 

plébános úr várt bennünket. Ő és Gárdos Zoltán felváltva elevenítették fel a 2 világháború 

vészterhes időit. Id. Antall József és Varga Béla szervezték meg a menekültek életét. A 

templomban mindig kinn van a lengyel és francia zászló. Az altemplomban megkoszorúzták 

Varga Béla sírját. Ő e tevékenységért 43 évet élt száműzetésben az USA-ban. Természetesen 

felhangzott a lengyel és a magyar himnusz is. Délután Huberéknél jó hangulatú borkostolón 

vettünk részt. Hazafele szentmisére siettünk, melyet Kámánné Szőke Katalin szervezett 

nekünk. Küngösön van Magyarország egyetlen Szent Kinga temploma. Este a Padányi-iskola 

ebédlőjében fogadást tartottunk vendégeinknek. A köszöntéseket vacsora követte, majd 

hangulatos táncház zajlott Dr. Tímár Lajos szervezésében. Vasárnap a Bazilikában Darnai 

János atya celebrálásával közös misén vettünk részt, majd búcsút intve 

Magyarországnak,elindultak hazafelé A 4 nap során iskolánk lengyel anyanyelvű tanára, 

Winerowicz-Papp Renáta tolmácsolt .  
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