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„Polak, Wegier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba zwawi, niech im pan 

bóg blogoslawi!” Ennek a lengyel híres mondatnak a jegyében pályáztuk meg osztályunkkal, a 

12. a végzős osztályával a Wacław Felczak Alapítvány (https://wfa.hu/, 

https://www.facebook.com/felczakalapitvany) által kiírt, „Polonica Varietas” rendhagyó 

lengyelországi tanulmányi kirándulás megszervezésére irányuló pályázatát, amit nagy 

örömünkre 100 %-os mértékű támogatással nyertünk meg és az utazást 2021. 10. 08. - 10. 

között bonyolítottunk le. 

Utazásunk célja az volt, hogy felkeressük azokat a dél-lengyelországi helyeket, amelyek 

közvetve vagy közvetlenül Magyarországhoz, hozzánk, magyarokhoz köthetők, ismerjük meg 

a történelmi gyökereit ennek a különleges magyar-lengyel kapcsolatnak. 

 

1. nap: 2021. 10. 08.- Eger - Sanok- Przemyśl – Tarnow - Krakkó (662km) 

A kora hajnali órákban indultunk iskolánktól és első állomásunk Sanok, Svejk városa volt, 

ahonnan rövid pihenő után Przemyśl felé vettük utunkat. 

Przemyśl, amit méltán tartanak a legrégebbi és a legszebb lengyel városnak, igen büszke 

nagyon régi, ezer évre visszatekintő kapcsolataira Magyarországgal. Ez a San menti város 

hosszú története során azonban soha nem látott vendégül annyi magyart, mint az első 

világháborút megelőző években és a háború során. Meglátogattuk az erődrendszer egyik részét, 

ahol a magyarok az erődítmények építésénél dolgoztak, később pedig részt vettek a Przemyśli 

Erőd védelmében. https://www.youtube.com/watch?v=u1Fnv8p-9y8 

A Przemyślnél tanúsított magyar katonák hősi helytállássára Budapesten, a Margit-híd budai 

hídfőjénél a hős védőket szimbolizáló üvöltő oroszlán emlékmű emlékezik. 

Innen utunkat Tarnowba, Bem József szülővárosába vettük, ahol a Főtéren egy kedves 

étteremben pihentünk meg. A „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát” régi 

mondás valószínűleg Tarnów és Magyarország több évszázados közös történelmében 

gyökerezik. A Főtér épületei utalnak a város gazdag középkori időszakára, amikor a fontos 

kereskedelmi útvonalak találkozásánál igen nagy vagyont tudott felhalmozni a beszedett 

vámokból, adókból. Mindkét nép szívéhez legközelebb Tarnów szülötte, Bem József – a kitűnő 

parancsnok, a lengyel és magyar szabadságharc hőse – áll, aki 1850 december 10-én Aleppoban 

(mai Sziria) halt meg emigrációban. Bem József tábornok hamvait 1929-ben szállították át 

ünnepélyes keretek között Tarnówba és a Strzelecki Park impozáns mauzóleumában helyezték 

el. Ezt a különleges helyen felállított mauzóleumot mi is megcsodáltuk.  

Hosszú, de emlékezetes utazás után érkeztünk meg Krakkóba, ahol szállásunk finom vacsorája, 

a kellemes szobák kárpótoltak bennünket az első nap kilométereiért. 

https://wfa.hu/
https://www.facebook.com/felczakalapitvany
https://www.youtube.com/watch?v=u1Fnv8p-9y8
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2. nap: 2021. 10. 09.- Krakkó - Auschwitz - Krakkó (134 km) 

A számunkra még szokatlan, fagyos reggeli időben, korán indultunk útnak, mert ez a nap is sok 

programot kínált. Elsőként az auschwitz–birkenaui koncentrációs tábort, a legnagyobb német 

megsemmisítő tábort látogattuk meg. Az osztályból még senki nem járt ezen a helyen és 

valamennyiünket megdöbbentett az, amit itt láttunk és amiről halottunk magyar nyelvű 

idegenvezetőnktől. Ez a magyar zsidóság és cigányság legnagyobb temetője. Döbbenten 

hallgattuk a budapesti származású idegenvezetőnk történeteit, akiről kiderült, hogy nagyszülei 

itt veszítették életüket és ő az irántuk érzett tiszteletből is végzi ezt a tájékoztató munkát. 

Délután visszautaztunk Krakkóba és ott is magyar idegenvezető kísért minket végig a belváros 

fontos állomásain. Krakkó a "legmagyarabb külföldi város" - számtalan emlékkel kötődik 

Magyarországhoz. meglátogattuk az egyik legrégebbi európai felsőoktatási intézményt – az 

1364-ben alapított Jagelló Tudományegyetemet. Besétáltunk a város szívébe, a krakkói Főtérre. 

A tér központi helyén az egykori kereskedő csarnok – amelynek a története még a XII. és a 

XIII. századra nyúlik vissza –, a Sukiennice, vagyis a Posztócsarnok épülete, ahol mindenki 

talált valami kis szuvenírt magának. A Posztócsarnok közelében áll a csodálatos szépségű, 

gótikus Szűz Mária Mennybemenetele templom, azaz a Mária templom. Ez az ország 

legismertebb szentélye, benne a középkor híres nürnbergi fafaragó művészének, Wit Stwosznak 

műremek szárnyas oltárával, amelynek legutóbbi felújítása 2021-ben fejeződött be. A Főtér 

látképét a Városháza tornya uralja. 

 

3. nap: 2021. 10. 10.- Krakkó - Sromowce Wyzne (Dunajec) - Zakopane - Eger (490 km) 

Még mielőtt búcsút vettünk volna Krakkótól, ellátogattunk a Wawelhez, a királyi várhoz. A 

Visztula kanyarulatával körülölelt Wawel-dombon emelkedő Királyi palota mintegy uralja a 

lábánál elterülő várost. Itt van a Waweli Székesegyház is, az egykori királyok szentélye, 

valamint nyughelye. A székesegyház 1076-1734 között királyi koronázási hely volt. A XVI. 

század első feléből való a Zsigmond Torony, ahol a legfontosabb lengyel események idején 

megszólal a királyi Zsigmond Harang. A Wawel lábánál lakik a kegyetlen sárkány, amely időről 

időre ma is tüzet okád, bár mi ennek már csak szobormását láthattuk. 

Krakkóból utunkat délnek, a Dunajec felé vettük, ahol egy 2 órás tutajozáson vettünk részt. A 

tutajozás helyszíne, a Pieniny-hegység, ami 10 km hosszú és 4 km széles, déli részén a Dunajec-

folyó folyik keresztül. A folyó gyönyörű hasadékvölgyet képez, melynek meredek, sziklás és 

szaggatott hegyoldalai festői tájképi részletekben bővelkednek. Maga a tutajozás feledhetetlen 

élmény volt. A tutajok Sromowce Wyznéből indultak különleges, 18 km hosszú útjukra, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megsemmis%C3%ADt%C5%91_t%C3%A1bor
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Szczawnica városáig. A Dunajec ezen a szakaszon hatszor változtat irányt, kanyarog a sziklák 

között, amelyek magassága a víztükörtől számított ötszáz métert is eléri. A természet csodálatos 

díszletei között történő utazás és a tutajosok kedves tájékoztatása hosszú időre emlékezetünkbe 

vésődött. 

A 3 napos kirándulásunk utolsó állomása Zakopane volt, a Tátra lábánál. Ez a város legenda, 

amit a górálok személyisége tesz még különlegesebbé. A régió egyik legnagyobb látványossága 

az igazi élettel teli góral folklór, ami sok kultúra ötvözeteként jött létre: A lengyel, szlovák, 

magyar és balkáni kultúrákból, a kárpáti civilizációk elemeit is magába foglalva a fizikai erő és 

ügyesség kultusza valamint a földhöz való kötődés a zord éghajlaton és hegyi körülmények 

között zajló élet eredménye. 

Az osztálykirándulás fárasztó, de igen tartalmas volt. Nagyon sok érdekes, új dolgot láttunk, 

hallottunk idegenvezetőinktől és csodás tájakon jártunk. 

Köszönjük a Wacław Felczak Alapítványnak a lehetőséget! 

 

Kántorné Urbán Csilla és a 12.a tanulói 


