
Osztálykirándulásunk Lengyelországban 

 

Már 9. osztályban felvetődött a nagy kérdés, hogy fogunk-e mi valaha külföldre menni 

osztálykirándulásra. Külföldre kirándulni nem szokatlan a mi iskolánkban, előttünk már 

rengeteg osztály jutott el osztálykirándulás során Angliába, Franciaországba vagy Ausztriába. 

Osztályfőnökünknek, Ravadics Roland tanár úrnak volt egy terve, ő Lengyelországba 

szeretett volna elvinni minket, hogy többek közt megcsodálhassuk Krakkó városát és az 

ország egyéb szépségeit.  

Három naposra terveztük a kirándulást, nagyon tömör volt a program. Az út hihetetlenül 

hosszúnak bizonyult, de mivel osztályunk egy fantasztikus társaság, ezért gyorsan eltelt a 

„röpke 10 óra”. Amikor átléptük a szlovák határt, Pozsony városát is láthattuk a buszból. Az 

út Szlovákiától nagyon szép volt, rengeteg vár kínált látnivalót, amelyek magasan 

helyezkednek el a hegyek tetején, rengeteg zöld terület, mezők és hatalmas nagy erdők; 

nagyon szép utunk volt. 

Az első megállónk Dunajec vára volt Nedecben. Sajnos akkora „szerencsénk” volt, hogy 

kiderült, hogy az egész vár az év minden hónapjában nyitva van, kivéve áprilisban. De minket 

ez az aprócska probléma sem hárított el attól, hogy ne vegyük szemügyre a várat legalább 

kívülről, és hogy egy kicsit körbe ne nézzünk.  

A rövidke pihenő után mentünk is tovább, következő célpontunk Zakopane volt, amely egy 

nagyon szép kis város, tiszta, rendezett, és nagyon kellemes, otthonias a hangulata.   

Zakopane egy hatalmas turistaattrakció - nemcsak a külföldiek, de a lengyelek körében is. Itt 

töltöttük az első éjszakánkat, még aznap este megnéztük a város egy részét. A másnapi 

idegenvezetős városnézés közben nagyon sok újdonságot tudtunk meg magáról a városról, a 

lengyelekről és az ott élő emberekről, a gurálokról. A gurálok – akárcsak minden lengyel – 

nagyon szeretik a magyarokat, ha valami jó történik velük, akkor szerintük azt csakis a 

magyaroknak köszönhetik. Azt is megtudtuk, hogy az bónusz, ha a magyarok elmennek 

Zakopanéba, ugyanis a helyiek imádják a magyarokat, és szívesen fogadják őket 

vendégekként.  

Zakopanei városnézésünk után egyenesen a hegyek felé vettük az irányt. A hegyi siklóval 

mentünk fel a hegyre, ahol fantasztikus kilátás „fogadott bennünket”, a panoráma elképesztő 

volt a távolban lévő havas hegycsúcsokkal, a tiszta éggel és az ezt körülvevő fenyvesekkel . 

Egy életre szóló élmény! Sajnos nem gyönyörködhetünk sokat a csodaszép kilátásban, mivel 

sietnünk kellett a következő célpontunkhoz, ez pedig Krakkó városa volt. Az út megint csak 

gyönyörű volt, rengeteg erdő, mindenhol dombok és hatalmas nagy zöld területek, a havas 

hegycsúcsokról nem is beszélve!  

 

 



 

Krakkóban megcsodáltuk a híres Szűz Mária Bazilikát, ami kívülről és belülről is káprázatos. 

A bazilika belseje egyszerűen leírhatatlan, nincsen egy üres hely a falon, ahol ne lenne egy 

kép, egy festmény vagy akár egy szobor. Az ablakok nagyon különlegesek, több színben és 

díszben pompáznak. Az arany erősen dominál, a szobrok ember nagyságúak, tökéletesen 

kidolgozottak. A főoltár is lenyűgöző, a szobrok 3 méteresek, mindenütt arany és ezüst, 

minden ragyog, leírhatatlan az egész.  

Van egy hagyomány a bazilikában, aminek valóra válásában mi is reménykedünk. Minden 

egyes órában a bazilika tornya ablakában megjelenik egy tűzoltó, aki trombitán játszik. Azt 

tartja a mondás, hogyha az emberek integetnek neki, és ő visszainteget, akkor az adott 

személyek még visszatérnek Krakkóba. A bazilika után megnéztük a város többi 

nevezetességét is, köztük a Jagelló Egyetemet, ahol Kopernikusz is tanult. Majd a várba is 

eljutottunk, ahol ismét rengeteg új dolgot tudtunk meg. A nap utolsó állomása a wieliczkai 

sóbánya volt, benne rengeteg teremmel, külön kápolnával. 

Az utolsó napunkon az idő sajnos nem volt hozzánk kegyes, amíg Auschwitzban voltunk, 

végig szürke, esős idő volt. Az elmúlt 2 napban a szépségtől ámuldoztunk, ám most fordult a 

kocka. Megbotránkozva, ijedten néztük meg az egykori koncentrációs tábort, 

elszörnyülködtünk minden egyes képnél, videónál. Sok új információt szereztünk a második 

világháborúról, a koncentrációs táborokról és az ártatlan áldozatokról.  

 

 

 



A hazafelé úton még megálltunk Szlovákiában Trencsén váránál. Vasárnap este értünk haza a 

hosszú, de tartalmas kirándulásról. Ez alatt a röpke 3 nap alatt rengeteg új ismeretet 

szereztünk, nagyon szép emlékekkel tértünk haza. Egy életre szóló kirándulás és élmény volt! 

Nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy ennyi helyre eljutottunk, ennyi szép 

emléket szereztünk, és hogy együtt lehettünk.  
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