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Iskolánk 15 nyolcadikos tanulójával és 2 kísérő tanárral utaztunk Bonyhád-Besztercebánya-

Zakopane-Wieliczka-Krakkó-Auschwitz-Bonyhád útvonalon. 

Célunk a lengyel kultúra, a lengyel-magyar barátság eszméjének megismertetése, a két ország

közötti  történelmi  kapcsolatok,  a  Lengyelországról  szóló  ismeretek  bővítése  tanulóink

személyes élményein keresztül.

A kirándulást  egy  alapos  felkészülési  időszak  előzte  meg.  Délutánonként  megismertettem

Lengyelország  múltját,  jelenét,  külön  kiemelve  közös  emlékeinket.  A  meglátogatott

helyszíneket gyűjtő munkával ismerték meg. Tudásukról a „Ki tud többet a lengyel-magyar

múltról?”  vetélkedőn adtak számot. A jutalomúton a legtöbb pontszámot elért tanulók vettek

részt.

Minden  tervezett  programelem  megvalósult,  az  előre  lefoglalt  jegyek  miatt  a  tervezett

sorrendet módosítottuk.

Reggel  4  órakor  indultunk  Bonyhádról.  Rövid  pihenő  keretében  Besztercebánya  főterét

tekintettük meg, majd Zakopanéhoz közeledve a festői szépségű tájban gyönyörködtünk. A

gorál stílusú építészeti remekek és a sajtkóstoló után szabad program keretében barangoltunk.

Szállásunkat este foglaltuk el, a finom vacsora elfogyasztása után pihenőre tértünk.

Másnap  a  bőséges  svédasztalos  reggeli  után  körbejártuk  Wieliczkát,  ismerkedtünk  a

sóbányászat  technikájával,  majd  gyönyörködtünk  a  föld  alatti  világban.  Az idegenvezetés

angol  nyelvű  volt,  de  diákjaink  tolmácsoltak,  jó  nyelvgyakorlás  volt  számukra.  Délután

Krakkó főterén folytattuk a programot. A Mária templom, a Posztócsarnok és a tér nevezetes

épületei után szabad program következett, fagyizás, gyorsétterem, vásárlási lehetőség, mindaz

amire egy gyerek vágyik. Vidáman mesélték, hogyan tájékozódtak, ismerkedtek.

Harmadik nap Oscar Schindler zománcgyárába látogattunk. Nagyon jól kialakított időutazás

fogadott bennünket mindenféle virtuális színesítéssel, de a gyárról kevés szó esett. Ez kicsit

csalódás volt számunkra. Délután a Kazimierz bebarangolása következett. A régi zsinagóga

nagyon tetszett,  a  zsidó  negyed hangulata  lenyűgöző volt.  Belecsöppentünk a nyári  zsidó

fesztiválba, a tarka forgatag magával ragadott. Késő délután a Visztulán sétahajóztunk. 

Negyedik nap Auschwitzba utaztunk. Szerencsére magyar nyelvű idegenvezetést kaptunk. A

holocaust szörnyűségeit tanórákon megismerték tanulóink, de a valóság még megrázóbb volt,

a  töménytelen  mennyiségű  emberi  haj,  használati  tárgy  döbbentette  rá  őket  a  valóságra.

Megható volt a magyar kiállítás, bonyhádi áldozatok neveit is felfedeztük. Délután a Wawel



következett.  A székesegyház  csodálatos  volt,  a  királyi  termek  és  a  nagyjaink  temetkezési

helyeinek végigjárása után ismét a kedvelt Rynek tér szabad programja volt a legnépszerűbb.

A tatárok  kiűzésének  emlékére  rendezett  Lajkonika  jelmezes  felvonulás  koronázta  meg

estünket. Vidám táncmulatsággal búcsúztunk Krakkótól és a megismert krakkóiaktól. 

Ötödik  nap reggeli  után  útra  keltünk.  A hotel  vezetői  nagyon megdicsérték  tanulóinkat  a

kulturált viselkedésért. A csodás táj fotózása, az élmények rendezgetése elviselhetővé tették a

haza felé tartó, kánikulai utat. 

Úgy érzem, hogy ez a csodás út örök emlék marad diáknak, tanárnak egyaránt.

Iskolánkban érdeklődve várták  beszámolónkat.  A készített  képek vetítésével  egy kellemes

délutánt töltöttünk együtt a szülőkkel, diákokkal és az érdeklődő bonyhádiakkal együtt.

Bízunk benne, hogy ez az utazás tanulóinknak örök emlék marad, s felkeltette érdeklődésüket

a lengyel-magyar összetartozás további ápolására, kapcsolatok kiépítésére.
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