
Idén tavasszal, május 30-június 2. között iskolánk 32 diákja két kísérőtanárral a Waclaw Felczak 
Alapítvány pályázatának köszönhetően egy lengyelországi kiránduláson vehetett részt.  
Debrecenből indulva felkerestük Ószandecet (Strary Sach), ahol a Szent Kinga, Szemérmes 
Boleslaw lengyel herceg felesége, IV. Béla magyar király leánya 1280-ban megalapította a 
klarissza apácák kolostorát. A hangulatos kisvárosban tett séta során koszorúzást tartottunk a 
kapunál, megnéztük a pápai oltárt is. Ezt követően Gorlicébe látogattunk el. A katonai temetőben 
elhelyeztük koszorúnkat, felidéztük az 1915-ben lezajlott, magyar szempontból kiemelkedően 
fontos katonai eseményeket és azok következményeit. Tarnow-ban megtekintettük belvárost. Bem 
József víz feletti síremléke esti kivilágításban lenyűgözte a diákokat.  
 
A második napon Wieliczkába és Debnóra látogattunk el. Megismerkedünk a sóbányászat 
történetével és annak magyar vonatkozásaival, valamint a Szent Kingához kötődő legendákkal. 
Innen Krakkóba vezetett az utunk, ahol megnéztük a lengyel királyi központot, a Wawelt, a 
katedrálisban a Szent László ereklyéjét, Szent Hedvig síremlékét, oltárát és ébenfa keresztjét, a 
várnai csatában meghalt I. Ulászló magyar király síremlékét és Báthori István erdélyi fejedelem és 
lengyel király sírját, valamint III. Kázmér síremlékét is. Az óvárosban a karmelita templomnál a 
Hedvighez kötődő legenda nyomába eredtünk. Felkerestük a Posztócsarnokot, a Mária-templomot. 
Ellátogatunk a Jagelló Egyetemre, amely fontos szerepet játszott a középkorban a magyar diákok 
képzésében. 
 
A következő napon Tarnowban ismét meglátogattuk Bem síremlékét immár nappali fényben, 
amelyet meg is koszorúztunk. A Magyar téren (Plac Wegierski) megnéztük az egyik ház tűzfalára 
festett képet a piski csata egyik jelenetéről, amely által felidéztük Bem erdélyi hadjáratát. Ezután a 
tábornok szülőházához mentünk, majd felkerestük a Petőfi teret (Plac Petöfiego), és szalagot 
kötöttünk a székely kapura. Przemysl felé vezető úton megtekintettük Krasiczyn reneszánsz 
kastélyát is, majd felkerestük a belvárost, ahol a nevezetességek mellett megtekintettük Svejk, ill. 
a magyar huszár szobrát, és felelevenítettük Przemysl ostromának eseményeit, ill. a magyar 
katonák abban játszott szerepét. Az erődrendszer hihetetlen élményt jelentett a diákoknak, akik így 
már sokkal jobban el tudják képzelni a harcokat, a háborúk körülményeit, eseményeit, taktikáit. 
 
Az utolsó nap reggelén Limanowa felé folytattuk utunkat, ahol a katonai temetőben 
megemlékeztünk az 1914-es csata eseményeiről. Ezután emlékezetes tutajozáson vettünk részt a 
régi magyar-lengyel határfolyón, a Dunajecen, amely a lengyel legenda a tatárok elől menekülő 
Kinga hátradobott szalagjából alakult ki. Végül Nedec várát tekintettük meg, ahonnan még 
gyönyörködtünk egyet a csodás kilátásban.  
 
A diákok számára nagy élményt jelentett az utazás. Szívesen maradtunk volna még és látnivaló is 
lett volna még sok, amit meg szerettünk volna még nézni. Nagyon köszönjük az alapítvány 
támogatását, a kirándulás felejthetetlen élményt jelentett a diákoknak és kísérő 
tanároknak egyaránt! 

(Bíróné Kabály Enikő kísérőtanár) 


