
Kalandozások a Balti tenger partján 

 

2019. június 24-29. közötti, lengyelországi tanulmányúton 37 fő, 9. és 10. osztályos gyermek vett 

részt, amely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából 

és támogatásával valósult meg. A gyerekek aktív szerepet vállaltak a mindennapi 

kommunikációban, az ország bemutatásában, közben gyakorolták a kicsit sem könnyű lengyel 

nyelvet.  

 

 

A tábor fontos eleme volt a lengyel 
történelmi és kulturális emlékek 
megismerése emellett pedig a magyar 
vonatkozások megismerése. 
A tábor társadalmi hatása a 
magyarországi lengyel nemzetiség 
kulturális identitásának és hitéletének 
közösségben történő elmélyítése. 
A diákoknak lehetőségük nyílt 
tanulmányozni Lengyelország földrajzi 
szépségeit és értékeit, valamint a 
vallásról való tudás bővítése mellett a 
hitbeli növekedés is a célunk volt. 
 

 

Az első nap Orawka fatemplomát ismerhették meg a diákok, itt egy mise a modern II. János Pál 

pápa központban (amit Tihanyi Péter atya tartott) tarkította az utat. Éppen Keresztelő Szent János 

ünnepe volt, így az ő üzenetét hordozta a mise is. Ezután séta következett a Wavelhez, ahol a 

gyerekek megismerték a sárkány legyőzésének történetét. A szállás Krakkóban volt, az óváros 

fantasztikus hangulatot idézett, a felvirágozott város a forró nyári estén szinte mediterrán 

hangulatot áraszott.  

A második napon tovább utaztunk Észak-Lengyelországnak. Első úticélunk Malbork vára volt, amit 

régen keresztes lovagok laktak. Este szinte kötelező volt kimenni a kivilágított Gdansk városába. 

  

 A következő napon meglátogattuk a Gdanskhoz 
közeli várost, Gdnyát, megnéztük az ott található 
nagy akváriumot. A tenger élővilágának 
bemutatása lenyűgöző volt. A komp indulásáig volt 
egy kis szabad idő ebédelni, azután kihajóztunk a 
Hel-félszigetre. Csütörtökön végig jártuk az óriási II. 
Világháborús Múzeumot, ahol sok szomorú vagy 
megható eseményt, tárgyat és történtet láttunk 
vagy hallottunk. Ezután megérkeztünk a Sopoti 
mólóhoz. Ez az Európában leghosszabb móló, 
gyönyörű kilátást nyújt a tengerre, hátterében a 
díszes Grand Hotellel és világítótoronnyal. 



Pénteken Chestochowaba a Jasna Gora-i kegyhelyhez látogattunk, ahol megnéztük a híres Fekete 

Madonnát és körbevezetett minket Pálos atya, aki néhány szót még magyarul is tudott. Megható 

volt a templom hátsó részében található keresztút Duda festményeivel. A rózsakápolnában egy 

misén vettek részt a gyerekek. 

A kirándulás kitűnő alkalom volt Lengyelország megismerésére, és a lengyel nyelv anyanyelvi 

környezetben történő gyakorlására. 

 

A kirándulás Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. támogatásával valósult meg. 

 

 

        Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

 

 


