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Érkezés 

Hosszú vonatozás után reggel hétkor 
érkeztünk a krakkói pályaudvarra, ahol 
Ania mosolyogva várt bennünket. Autóval 
vitt az ideiglenes otthonunkba a 
Wielopole utcába. 

A lakásban várt sok jó ennivaló, innivaló 
és finom lengyel cukorka. 

Délután Ania megmutatta az APZ irodát, 
ami 15 percnyi sétára volt a lakástól. 
Onnan folytattuk a városnézést. Az 
óvárossal szép napsütéses időben 
ismerkedtünk meg. Egy hangulatos belső 
udvarban ebédeltünk, ahol desszertként 
megkóstoltunk az első mazureket, ami 
egy lengyel húsvéti süti. 



Az első hét 
2015. március 23.  ̶̶  március 29. 



Hétfő 

Délelőtt intéztük a hivatalos ügyeket, aláírtuk a 
szükséges dokumentumokat, és alaposan 
megbeszéltük a részletes programot. 

Délután az APZ irodában a lengyel-magyar 
barátság napja tiszteletére feldíszített teremben 
vártak bennünket a lengyel szeniorok. 
Léggömbökkel, virágokkal, köszöntőszövegekkel, 
és zászlókkal díszített terembe , kitűzőket viselő 
sokaságba érkeztünk. 

Az esemény tiszteletére a Tan-folyam által 
készített bemutatót néztünk és ajándékokat 
cseréltünk. Kellemes beszélgetés keretében 
megismertük az ottani szervezetet és a rendkívül 
kedves lengyel szeniorokat. Felvágtuk a barátság 
tortáját és kávé mellett folytattuk a beszélgetést. 

Hazafelé útba ejtettünk néhány élelmiszerboltot, 
hogy legyen bőséges készletünk az elkövetkezendő 
hétre. 



Kedd 

Kedves önkéntes barátaink, Lucina és 
Malgorzata (Goska) , eljöttek értünk a lakásra, 
ahonnan együtt indultunk a főtérre. Azzal 
kezdtük a várossal való ismerkedést, hogy az első 
közös lengyel-magyar emléket ismertük meg, 
ugyanis 10-kor megszólalt a Hajnal (Hejnał). 
Hallottuk is, láttuk is a kedvesen integető 
harsonást. Ezt a dallamot a közeli lakásunkban is 
tudtuk élvezni, hisz minden órában megszólal. 

Ezt követően a húsvétra készülő feldíszített 
városközpontban megnéztünk néhány boltot, 
díszes, emléktárgyakkal teli éttermet és múzeum 
bejáratot, hogy később könnyen találjunk oda. A 
praktikus oldalt a boltok és nem túl drága 
éttermek beazonosítása egészítette ki. 



Szerda 

Az első prezentációnk napját azzal indítottuk, hogy 
kimentünk a közeli piacra néhány zöldágért, hogy 
élőbbé tudjuk tenni a húsvéti prezentációnkat az APZ 
irodában. Ott pár video segítségével bemutattuk a régi 
és mai magyar húsvéti szokásokat. Itt is kiütközött a két 
nép hasonlósága a szokásokban és az ételekben 
egyaránt. Lengyel barátaink kedvesen kétségbeestek, 
hogy nem tudnak újat mutatni nekünk húsvét kapcsán. 
A szeniorok megtanultak egy locsolkodó verset, és 
miután egyenként bátran elszavalták, egy saját 
készítésű (Zsóka műve) dísztojással jutalmaztuk őket. A 
locsolkodó versről kiderült, hogy nem közös szokás, és 
a locsolkodás maga Lengyelországban vödörből öntött 
hideg vízzel történik ma is. 

A találkozó végén kaptunk egy vastag füzetnyi anyagot 
a közös magyar-lengyel krakkói emlékhelyekről, 
történelemről és történelmi személyekről a másnapi 
streetgame-hez. Ezt az anyagot tanulmányoztuk 
könyvek és az internet segítségével éjszakába nyúlóan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym1ZCDT9hcc 

https://www.youtube.com/watch?v=iXrWs33XfIw 

https://www.youtube.com/watch?v=Wfin2003mEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym1ZCDT9hcc
https://www.youtube.com/watch?v=iXrWs33XfIw
https://www.youtube.com/watch?v=Wfin2003mEc


Csütörtök 

A főtéren találkoztunk egy egész 
csoportnyi lengyel barátunkkal, akik 
végigvezettek bennünket a 
Magyarországgal összefüggő 
emlékhelyeken. Közben néha távozott 
egy-egy lengyel szenior, néha 
csatlakozott egy-egy, de Malgorzata 
(Margó) végig kitartott.   

Nagyon jól jött a tőle kapott anyag, 
köszönet érte, és az információ 
előzetes feldolgozása, hisz rengeteg 
közös emlék található a városban. Az 
utunk során még sok-sok egyéb 
érdekességet meséltek a nagyon 
alapos ismeretekkel rendelkező lengyel 
barátaink.  

A sétát az egyetemnél fejeztük be, ahol 
megcsodáltuk a gyönyörűen felújított 
főépületet és a szép kerteket. 



Péntek 

Az APZ irodában egy népművészeti workshop, kézműves 
foglalkozás várt bennünket. Kissé félve néztük az asztalra 
előkészített színes krepp-papírokat, szalagokat, 
művirágokat, zöldágakat, csipkéket, tüllöket, drótot és 
zsineget, hisz tudtuk, hogy feladatunk lesz húsvéti pálmát, 
azaz „palemki”-t készíteni.  

Végül is kellemes beszélgetés közben készültek a pálmák, 
utána pártatlan „szakértők” (egyéb, a foglalkozáson épp 
nem réstz vevő szeniorok) lezsűrizték az elkészült 
virágkötészeti remekműveket. Julitáé lett az első 
helyezett, amit aztán kedvesen átadott nekünk.  

A pálmakészítés régi lengyel hagyomány. Ilyenkor, 
virágvasárnap előtt a települések 4-6 méter magas 
pálmákat állítanak fel a főtereiken. Míg nálunk barkát 
szenteltetünk virágvasárnap, Lengyelországban a család 
áltál készített vagy vásárolt palemkit szenteltetik meg a 
templomokban. A megszentelt pálmaág védelmet nyújt 
az egész családnak az következő év során. 



Szombat és vasárnap 

 Szabadnapunk keretében meglátogattuk a csodálatos Wieliczkai sóbányát. A 
kirándulás költségeit az APZ fedezte.  

A régi pályaudvarnál kerestük a wielisckai vonatot, de művészettel összekötött 
reggelit találtunk. Ám kedvesen és gyorsan útbaigazítást kaptunk, és bár féltettek 
bennünket a lengyel barátaink, hogy a vonatról hogy jutunk el a bányáig, a 
párszáz méteres séta nem okozott gondot. A bányában megcsodáltuk a szobrokat, 
meghallgattuk Kinga királyné legendáját, és felületesen bár, de megismerkedtünk 
a hajdani bányászok életével, látván munkakörülményeiket és az általuk épített 
sok kápolnát. 

 Bár szabadnapunk volt, szerencsére Ania elvitt bennünket a közeli Lipnica 
Murowanába, ahol először egy középkori templomot néztünk meg. Azután az 
egyik leghíresebb pálmaversenyt tekinthettük meg a főtéren. A legmagasabb 
pálmák meghaladták a 10 métert. Műsor volt, kézműves árusok hada, hússütők, 
minden, ami ilyen népünnepen megtalálható. Rengeteg hang és illat keveredett a 
levegőben. 

Utána Ania szüleinél tettünk látogatást az erdő közepén lejtős területen álló 
kétszintes nyaralójukban. Isteni csend, nyugalom, meleget adó cserépkályha, 
összkomfort a természetben. Ania édesanyja teával, kávéval, piroggal és 
süteménnyel kínált bennünket, így jól feltöltődve nyugalommal és finomságokkal 
indultunk haza. Este a másnapi, Szegedről tartott prezentációra készültünk. 



Második hét 
2015. március 30.  ̶  április 6. 



Hétfő  

Az APZ irodában bemutattunk néhány szegedi épületet 
és műemléket ppt segítségével. Kissé döcögve indult a 
bemutató, hisz a projektor nem működött. Miután 
leküzdöttük a technikai akadályokat, a csoport nagy 
érdeklődéssel figyelte a bemutatót és sok kérdést 
intézett hozzánk. Sokan jártak már Magyarországon, 
néhányan valamilyen projekt keretében, de sokan 
egyénileg is. A bemutató után élményeket cseréltünk és 
az általunk vitt prospektusokat tanulmányoztuk. Sokan 
magyarországi látogatást kezdtek tervezni.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=go4ztNVOx58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=go4ztNVOx58
https://www.youtube.com/watch?v=go4ztNVOx58
https://www.youtube.com/watch?v=go4ztNVOx58
https://www.youtube.com/watch?v=go4ztNVOx58


Kedd  

Szeles, esős időben sétáltunk az APZ irodába, ahol 
részt vettünk egy kezdő csoport “Yes, we can 
communicate” című angol óráján. Kérdeztünk, 
feleltünk, közösen, felváltva, nyelvtörőket 
gyakoroltunk három nyelven, jót mulattunk és megint 
sok új kedves emberrel ismerkedtünk meg. 

Utána megnéztük a Collégium Maiust a csodás belső 
udvarral, ahol a  szegedi Dóm térihez hasonló zenélő 
órát láttunk, ami a Gaudeamus dallamára 
felvonultatja a tudósokat, neves embereket. 



Szerda  

Megint kissé félve készültünk a következő 
kézműves foglalkozásra, ugyanis húsvéti 
tojásdekorálás volt a programban. 
Legnagyobb meglepetésünkre díszített 
húsvéti asztal várt bennünket sok 
finomsággal. Először is jó forró illatozó 
húsvéti zsurek, azaz húsvéti leves 
fürjtojással volt a fogás, azután húsvéti 
kuglóf tetején báránykával és mázzal, és 
végül az elmaradhatatlan mazurek. Ennek 
a sütinek annyi változata van, ahány 
háziasszony.  

Ebéd után mindenki kirakta az asztalra a 
hagymahéjjal festett tojásokat, 
szalagokat, matricákat és a többi kelléket 
és kipróbáltuk a lengyel tojásdíszítést. A 
foglalkozás végén kaptunk festett 
tojásokat és báránykás kuglófot, melyek 
segítségével otthon feldíszíthettük saját 
húsvéti asztalunkat. 



Csütörtök 

Amikor elindultunk Aniaval a hegyekbe, az 
időjárás ígéretes volt, de hamar havazni 
kezdett. A hóesésben felsétáltunk a Chelm 
hegyre Zarabiéban. Isteni friss volt a levegő, 
csend volt, hisz rajtunk kívül más nem járt 
arra azon a ködös, hóeséses napon. Amikor 
felszállt a köd, megláttuk milyen szép 
hófedte hegyek és völgyek között sétálunk.  

Myslenice város közelében egy kellemes 
családi fogadóban kandallótűz mellett forró 
csokit ittunk, hogy kiolvadjunk a hideg séta 
után. Útközben a gyermeknevelés, 
iskolaszüneti elhelyezés, érettségi, 
iskolafelvételi tesztek volt a beszédtéma, és 
megint sok egybeesést találtunk, és új 
szempontokat nyertünk az egy hét múlva 
esedékes bemutatónkhoz. 



Péntek és szombat 

Az egyik lengyel szenior sajnálatos betegsége miatt 
elhalasztódott a program szerinti lengyel családi ebéd 
és szabadnapot kaptunk. A ‘hóvihar’ elől a földalatti 
múzeumba menekültünk a főtér alá. A múzeumban 
három és fél órán át lekötötte a figyelmünket a sok 
látnivaló. Láthattuk a középkori Krakkót, hogyan éltek 
az emberek, milyen házakban laktak, mivel 
foglalkoztak, milyen utcákon jártak, hogyan 
temetkeztek. A kiállítás utolsó szakaszában kisfilmek 
segítségével ismerkedtünk meg a város történetével, 
pl. a tatárok betörésével. 

Szabadnapunk ellenére kedvesen invitáltak 
bennünket a korábban Szegedre látogató barátaink a 
lengyel húsvéti hagyományok további 
megtekintésére. A főtéren találkoztunk Izabellával és 
Annával, akikkel megnéztük az ételszentelést a Mária 
templomban. Minden korú ember, kisbabától idősig, 
vitte a csipkével terített kis kosarait megszenteltetni. 
Van aki kalácsot, van, aki tojást, van aki sonkát, van 
aki csokinyuszit visz a szentelésre. Utána átsétáltunk 
a Szent Anna templomba, ahol a pap kedvesen 
elbeszélgetve megmagyarázta a gyerekeknek  e 
hagyomány miértjét. A templomjárást a Szent 
Adalbert templom zárta. 



Vasárnap és hétfő  

Bár szabadnapunk volt, a lengyel baráti vendéglátást 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy húsvéti családi 
reggelire voltunk hivatalosak Ania szüleihez. Az egész 
család együtt volt: szülők, gyerekek, unokák. Úgy 
kezdődött a reggeli, hogy a családfő körbekínálta a 
feldarabolt megszentelt főtt tojást, és asztali áldást 
mondott. Ezt követte a bőséges húsvéti reggeli, ami 
kellemes beszélgetéssel telt el. 

 Húsvét hétfő lévén szabadnapunk volt. Nem mertük 
elhagyni a lakást, hiszen sokan figyelmeztettek a 
locsolkodókra, akik bárkit bárhol hideg vízzel nyakon 
öntenek. Így a korábbi beszélgetés alapján 
felfrissítettük és bővítettük az iskolarendszerről szóló 
interaktív előadásunkat. 



Harmadik hét 
2015. április 7.  ̶̶  április 11. 



Kedd  

Húsvét utáni kedden a Krakus 
domb lábánál rendezik meg a 
Rekawkát. Hagyomány szerint 
ekkor a domboldalról ételt 
gurítanak le az embereknek. 
Manapság már középkori 
harcokat mutatnak be korhű 
jelmezekben ezen a helyszínen. 
Ide tettünk látogatást mi is. 
Különös látványt nyújtottak a 
középkori nők, amint kiszálltak a 
személyautókból. Sok furcsa, 
néha egészen félelmetes kiállítást 
láttunk, csontokat, koponyákat és 
harci kellékeket. 

A Rekawka után megnéztük a 
megrendítő emlékhelyeket a 
zsidó városrészben. 



Szerda  

Mivel sokat dolgoztunk már a 
iskolarendszerről szóló előadáson, 
ennek a napnak nagy részét a Wawel 
látogatására fordítottuk. Sok gyönyörű 
műtárgyat, termet, emléket láttunk. 
Miután megtekintettük a királyi palota 
termeit, Leonardo „Hölgy 
hermelinnel” című festményét és az 
eltűnt Wawel kőtárait, a 
székesegyházban a lengyel barátaink 
korábbi útmutatásai alapján 
felfedezhettük a közös történelmünk 
szálait. Itt láthattuk Hedvig királyné 
emléktárgyait és sírját, a magyar 
címert, a Báthory kápolnát. A Báthory 
szarkofágot éppen restaurálták, így 
annak megtekintése sajnos nem volt 
lehetséges. 



Csütörtök 

Délelőtt egy haladó angol óra keretében megtartottuk 
a mai magyar oktatási rendszerről szóló előadásunkat. 
Közben, hiszen interaktívnak szántuk az előadást, de 
főleg utána nagyon sok szempontból alaposan 
megbeszéltük a két oktatási rendszer hasonlóságait és 
különbségeit a csoport tagjaival. Főleg az 
óvodarendszerről, az iskolaszüneti foglalkozásokról, és 
az érettségi tárgyakról érdeklődtek a lengyelek. Az 
előadás keretében az iskolarendszerrel kapcsolatos 
magyar szavakat és kifejezéseket tanítottunk a csoport 
tagjainak. 

Innen mentünk a korábban elhalasztott lengyel családi 
ebédre Annához. Nagyon hosszú utat tettünk meg Ania 
autójában a város szélén lévő kertes családi házba. Az 
idő végre derűs és napsütéses volt. A hagyományos 
lengyel ebéd (céklaleves meleg gombával töltött 
péksüteménnyel, párolt karaj krumplipürével és 
salátával, tea sajttortával és házi körtebefőttel) közben 
összehasonlítottuk a lengyel és a magyar étkezési és 
bevásárlási szokásokat. Ebéd után Ania átadta a 
bizonyítványainkat. 



Péntek és szombat 

 

A program zárásaként értékeltük a 
látogatást és megbeszéltük a 
tapasztalatokat. Örültünk, hogy mindkét fél 
értékesnek és sok új ismerettel 
bővelkedőnek találta a foglalkozásokat, 
találkozókat. 

Indulás napja, utolsó pillantás a lengyel 
szabadidő eltöltésébe: Ania elvitt 
bennünket a Kosciuszko dombra, ahonnan 
utoljára csodálhattunk meg a krakkói 
panorámát. Ezt követőén Ania az 
otthonában könnyű vacsorát tálalt, utána 
az állomáson intettünk búcsút. 

Nagyon gyorsan eltelt a három hét, és 
élményekkel feltöltődve indultunk haza. 

 


