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Amikor benyújtottuk pályázatunkat a Wacław Felczak Alapítványhoz, sok elképzeléssel és 

lelkesedéssel tervezgettük azt a négy napot, melyet Lengyelországban szerettünk volna 

eltölteni. Mindenki nagy reménnyel várta az eredményt, melyet végül áprilisban tudtunk meg, 

majd örömmel kezdtük el az utazás szervezését. 

Május 30-án kora reggel indult el a 

kisbusz a Zrínyi elől 18 diákkal és két 

tanárral Lengyelország felé. A 

kilencórás út kimerítő volt ugyan, de a 

jaroslawi Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. Stefana 

Banacha iskolába érkezéskor a fáradtság 

mindenkiből elszállt. Lengyel 

vendéglátóink –az iskola vezetése, tanárai és néhány diák- terített asztallal vártak minket. Az 

első pillanattól érződött a lengyel-magyar barátság eszméje, mely az egész kirándulásunkat 

végig kísérte. 

A zrínyisek (Szabó-Deák László és Kiss Domonkos) prezentációban mutatták be Budapest 

nevezetességeit, majd egy rövid néptáncbemutatóval kedveskedtünk vendéglátóinknak. A jó 

hangulat rögtön kialakult, a táncolókhoz csatlakoztak a lengyel fiatalok is. 

Másnap a program az iskolában folytatódott. 

Vegyes csoportokban dolgozták fel a tanulók 

a két ország történelmi múltját az interneten 

fellelhető információk segítségével. Az előző 

napi ismerkedés vidáman folytatódott ezt 

követően is, hiszen az iskolában éppen egy 

természettudományos projektnap zajlott több 

helyszínen. Irányíthattuk a helyben 

összerakott robotokat, fizikai kísérleteket tekinthettünk meg és még az iskola udvarán 

kialakított grillezőnél megkóstolhattuk a helyi finomságokat is. 



A délutáni városnézés a lengyel gyerekekkel és egy helyi idegenvezetővel zajlott. Ízelítőt 

kaptunk a város múltjából, megismerhettük Rákóczi és Jaroslaw kapcsolatát, és felmászhattuk 

a városháza tornyába is, ahonnan pazar volt a kilátás a városra és a környékre. 

Ebéd után a Przemysl volt az úticélunk, 

ahol egy magángyűjtemény és Edényi 

László igazgató úr segített felidézni az első 

világháború eseményeit. 

Június 1-je már Krakkóban ért minket, ahol 

a zsidó negyed és a zsinagóga megismerése 

töltötte ki a délelőttöt, majd délután a 

Schindler gyár-múzeum meglátogatása 

következett. Érdekes és megrázó élmény volt az interaktív kiállítás a krakkói lakosság 

hétköznapjairól, valamint Oskar Schindler gyáráról és tevékenységéről, mellyel több, mint 

ezer zsidó életét mentette meg a második világháború idején. 

A fáradtság ellenére este még volt kedvünk a városban újabb épületeket megtekinteni; a 

Posztócsarnok és a Mária templom mindenkit elbűvölt. 

A másnap reggel már a Wieliczkába történő készülődésről szólt. A sóbánya látogatása angol 

vezetéssel történt, de így is sikerült 

megértenünk Kinga hercegnő és a bánya 

történetét.  

Délután a Wawel (vár, múzeum, 

székesegyház) felfedezése várt ránk, s 

bár a sűrű program miatt mindenki 

elcsigázott volt, a vár épületegyüttese 

valamennyiünket elbűvölt. 

Este még egy utolsó sétát tettünk a belvárosban: az esti fények, a forgatag, a kellemes idő és a 

kedves lengyel emberek megerősítették bennünk az elhatározást, hogy ide még vissza kell 

jönnünk. 

Magyar Ibolya (angoltanár) 

 


