
Az utolsó külföldi utunk együtt 

Ezen a hétvégén Lengyelországba 

látogatott el az osztályunk. A koránkelés és a 

hosszú buszút azonban korántsem tudott minket 

eltántorítani. Útközben megálltunk Szlovákiában 

és megnéztük Árva várát, ahol egy fantasztikus 

angol nyelvű idegenvezetésben lehetett részünk. 

A vártúra során betekintést nyertünk a 13. század 

kultúrájába és sikeresen megmásztunk 667 

lépcsőfokot.   Azonban, a hátralévő utunk sem 

volt ám kaland nélküli, a buszunk ugyanis durrdefektet szenvedett. A 

meglepetést azonban a tanáraink ügyesen és gyorsan orvosolták, így a pánik 

nem tartott soká és a vacsi is csak egy órát csúszott. Mire Krakkóba értünk, 

mindenki fáradt volt, így a lakoma után hamar nyugovóra tértünk.  

 

Másnap reggeli után a belvárosba utaztunk, 

ahol egy 4 órás idegenvezetés keretén belül 

megismerhettük a város nevezetességeit és 

legendáit. Elsőként a Visztula partján fekvő 

Wawel felé vettük utunkat, ahol megnéztük a 

sárkányszobrot, ugyanis a lengyelek egyik 

kedvenc legendája arról szól, hogy valamikor 

régen egy sárkány pusztított a környéken és a 

lakosság, hogy ezt megakadályozza minden 

nap egy áldozatot kellett bemutatni neki. 

Egyszer aztán egy cipészmester szurokkal és kénnel töltött meg egy birkabőrt, 



mitől aztán a sárkány felrobbant. 

Ez után megtekinthettük a várat 

illetve a katedrálist. Láthattuk még a 

Zsigmond harangot majd a fő 

piactéren (Rynek Glówny) a Szűz 

Mária templomot (Kosciol 

Mariacki), illetve lehetőségünk nyílt 

a szuvenírek beszerzésére a 

Posztóházban. Mindezek után 

tettünk még egy sétát az Óvárosban 

és megnéztük a világszerte híres 

Jagello Egyetemet.  

Ebéd után a rossz idő és a nagy forgalom 

miatt kénytelenek voltunk visszamenni a 

szállásra, ahol vacsoráig lehetőségünk nyílt a 

közeli szupermarketben krowkát 

vásárolnunk.  

Vasárnap délelőtt hazaindultunk, de mielőtt 

még elhagytuk volna Lengyelországot 

megálltunk Zakopanéban, ahol siklóval 

mentünk fel a Gubalówkára, habár a nagy 

köd miatt sajnos nem sok látszott a panorámából. Leérve a piactéren 

lehetőségünk nyílt még a vásárlásra.  

 

 



Összességében mindenki jól érezte magát, habár az időjárás néha 

közbeszólt. Sajnálom, hogy többet nem lesz lehetőségem ezzel a fantasztikus 

osztállyal külföldre utazni. Mindegyik a legszebb emlékeim közé tartozik. 
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