
Osztálykirándulás Lengyelországban                          

 

A Wacław Felczak Alapítvány 2022. február 9-i Polonica Varietas pályázatán elnyert összeg jóvoltából 

2022. június 23-27-ig Lengyelországba kirándultunk a 8.A osztállyal. Az ötnapos osztálykiránduláson végül 

31 diák (egy diák sajnos az utolsó pillanatban megbetegedett) és három felnőtt vett részt (az osztályfőnök, 

Vass Ágnes mellett helyettese, Pitter Károly és Malgorzata Zajac lengyel származású, de magyarul is 

kitűnően beszélő Ferences Mária Misszionárius nővér). A kirándulás két fő úticélja Krakkó és Zakopane 

volt. A program a következőképpen alakult: 

1. nap: 2022. június 23. csütörtök 

Találkozó: 7:30, Keleti pályaudvar. Utazás vonattal Krakkóba, érkezés 17:40 körül (kb. 40 perc késéssel). 

Gyalogmenet a szállásra (piarista kollégium és rendház). 18:30 körül: első séta a városban: Rynek (főtér), 

vacsora pizzériában, Sukiennica (posztócsarnok), Mickiewicz szobor, Mária templom + Hejnał (trombita / 

kürtszó óránként az északi toronyból a négy égtáj felé) megtekintése. Közös séta a Vár utcán át (ulica 

Grodzka) a Várig (Wawel). Kilátás a várból a Visztulára, később a sárkányra. A sárkány megtekintése 

alulnézetből a Visztula partjáról. Szabadidő. Esti ima, alvás.  

            
 

 

 



 

2. nap: 2022. június 24. péntek 

Vásárlás a reggelihez a pályaudvaron (Dworzec Główny) található Biedronka (katicabogár) 

üzletben. Reggeli a szálláson. Séta a Wawelbe csoportosan; a jegyek ügyintézése alatt felolvasás Szent 

Kingáról és Szent Hedvigről. A Wawel székesegyházának megtekintése fülhallgatós idegenvezetéssel 

(templom, Zsigmond-harang, altemplom királysírokkal, múzeum). Utazás 8-as villamossal 

Łagiewnikibe. Ebéd, majd Faustyna nővér rendházának, cellájának és templomának megtekintése. Látogatás 

az Isteni Irgalmasság Bazilikában (Saktunarium Bożego Miłosierdzia): kilátás a toronyból, részvétel a 15 

órakor kezdődő Isteni Irgalmasság Rózsafüzére szertartásán. Az altemplomban található magyar szentek 

kápolnájának meglátogatása. Séta a II. János Pál pápa központba (kerülővel, az összekötő út még épül.) A 

központban található templom és altemplom megtekintése (Szent Kinga kápolna sóból készült díszítése, II. 

János Pál pápának az 1981-es merénylet során viselt ruhája.). Hazautazás 8-as villamossal, pihenő a 

szálláson. Vacsora a főtéri McDonald's-ban, Lengyelország legnagyobb ilyen jellegű éttermében. Este ismét 

szabadidő. Esti ima, alvás a piaristáknál.  

 

 

           

                          
  



 

Harmadik nap: 2022. június 25. szombat 

Reggeli vásárlás, reggeli, csomagolás. Jagelló-egyetem és a Mária-templom megtekintése. A Mária-

templomban 11:50-kor kinyitották Wit Stwos híres oltárát, ennek is tanúi voltunk.  

Utazás 8-as villamossal Borek Fałęcki-ig, innét Flixbusszal Zakopanébe. Zakopane buszállomásáról 

menetrendszerinti krakkói járattal vissza Poroninba. Poronin - a szállás felkeresése. Este vacsora, szabadidő 

a szálláshelyen, többek között röplabda helyi fiatalok részvételével. Este ima a hegyoldalban. Takarodó 10 

órakor.  

 
 

 

 
  



 

Negyedik nap: 2022. június 26. vasárnap 

Reggeli a szálláson. Különbusszal a kék jelzés bejáratáig, Zazadnia buszmegállóig. Innen a kék jelzésen 

mentünk el Wiktorówki-ig, ahol egy fakápolna található, amelyet a domonkos atyák tartanak fenn. Itt részt 

vettünk a lengyel nyelvű vasárnapi szentmisén, a velünk lévő Gosia nővér tolmácsolta nekünk a prédikációt, 

a megfelelő szentírási szövegeket felolvastuk a gyerekeknek magyarul. Ezen a helyen 1861-ben megjelent 

egy pásztorlánynak a Szűzanya, amire egy fatábla emlékeztet. Pár lépéssel feljebb Rusinowa Polana helyen 

csodálatosan szép kilátásban gyönyörködhettünk, körbe a szép, nagy hegyeket láttuk, itt a szentmise előtt 

egy órás pihenőt tartottunk. A kirándulásunkat a szentmise után a kék, majd a fekete, végül a piros 

turistajelzésen folytattuk a Morskie Oko-ig. Útközben lenyűgözően szép vízesésben gyönyörködhettünk 

(Wodogrzmoty Mickiewicza). Közös táv: 20,6 km, szint: 600 m. Tókerülés: +2,5 km, ez fakultatív volt. Este 

busszal a szállásra. Vacsora a szálláson. Este fél 10-ig szabadidő, majd ima a hegyoldalban. 

Búcsúima. Takarodó éjfélkor.  

 

 



 

 

 



Ötödik nap: 2022. június 27. hétfő 

Reggeli a poronini szálláson. Csomagolás. Rövid túra az E3-as európai vándorutat követve Gubałówkára, a 

hegy oldalából a néhai zöld jelzést követve Zakopanéba. Szabadidő Zakopanéban (vásárlás, séta a 

Krupówkán). Ebéd a Krupówka aljában, fél 3 körül eső, felszállás a magyar különbuszra. 17:00 körül pihenő 

a busszal Donovalyban.  

20:00 körül következő pihenő a busszal Rétságon a benzinkútnál. 21:30 körül megérkezés a Margit-hídhoz. 

Elbúcsúzás, hazautazás egyénileg.  

 

A kirándulás hatalmas élmény volt az osztálynak, az algimnáziumi évek méltó befejezése. Köszönjük 

szépen a Wacław Felczak Alapítványnak a lehetőséget, hiszen a segítségük nélkül a családok nagy része 

nem tudta volna kifizetni ennek az útnak a teljes költségét. 

 
 

 

 
 


