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Polak, Węgier… historii ciąg dalszy…
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce oraz węgierska szkoła
podstawowa Móricz Zsigmond mieszcząca się w Mátészalce po raz kolejny
przygotowały wymianę uczniów. Tym razem to goście z Węgier przybyli do
Widełki.

Polak, Węgier… historii ciąg dalszy…

Na zaproszenie pana dyrektora Mirosława Karkuta przyjechali do naszej szkoły
znakomici goście: burmistrz Mátészalki, pan Péter Hanusi ze swoimi
współpracownikami odpowiedzialnymi za współpracę z zagranicą, dyrekcja
szkoły, nauczyciele, ksiądz, prezes fundacji sportowej działającej przy szkole oraz
uczniowie.
Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Patronki Św.
Jadwigi Królowej i Dnia Komisji Edukacji Narodowej w czwartek, 12 października.
Tradycyjną akademię uświetnili swoim udziałem: profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego Kazimierz Ożóg z wykładem „Jadwiga jako patronka edukacji”oraz
Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Orkiestra
zagrała koncert muzyki rozrywkowej, a dla gości przygotowała ognistego
czardasza. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba
złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obu szkół życzenia. Wyraził
zadowolenie, że współpraca między gminami przynosi świetne efekty, m.in. w
postaci takich spotkań.
W piątek 13 października w Memoriale ks. Józefa Sokołowskiego uczestniczyli
uczniowie, dyrekcja i nauczyciele obu szkół. Poranna msza święta odprawiona
została częściowo w dwóch językach – polskim i węgierskim. Delegacje szkół
złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie byłego proboszcza Widełki - ks. Józefa
Sokołowskiego. Kolejne wydarzenia dnia były atrakcyjne dla uczniów polskich i
węgierskich. Rozegrane zostały „międzynarodowe” mecze koszykówki i piłki
nożnej, uczestnicy obejrzeli pokaz tresury psów – ratowników przygotowany przez
Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Rodzice
przygotowali dla dzieci pyszny poczęstunek. Miłe chwile minęły szybko i
wczesnym popołudniem nasi goście ruszyli w drogę powrotną do Mátészalki.
Przygotowanie wymiany uczniów i organizacja wizyty Węgrów wymagała
zaangażowania całego środowiska szkolnego: dyrekcji, nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych, Rady Rodziców, rodziców przyjmujących do swoich domów
uczniów z Węgier. Również środowisko lokalne służyło wszelka pomocą i wzięło
udział w uroczystościach.
Goście dziękowali za życzliwość, gościnność i przyjaźń okazywaną na wiele
sposobów. Ksiądz węgierski chwalił Polaków za wierność religii i tradycji, stawiał
za wzór do naśladowania Polaka – Papieża i świętą Faustynę Kowalską.
Ciepła atmosfera i wspólne cele wskazują, że współpraca pomiędzy szkołami
będzie kontynuowana w kolejnych latach. Każde spotkanie przynosi ciekawe
pomysły, pojawiają się nowe możliwości. Cieszy fakt, że nasi uczniowie potraﬁą się
porozumieć z rówieśnikami w języku angielskim, są otwarci, tolerancyjni i chętni
do współpracy z przedstawicielami innych kultur i narodowości.
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