
 

 

Kedvcsináló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2017. évi lengyelországi, sziléziai útjára. 
(2017. augusztus 17-20.) 

 
Egyesületünk 2017. évi útját olyan vidékre szervezzük, amely az eddigi utak után a legtöbb újdonságot  
nyújtja – a lengyel tagjainknak is! Eddig a déli, délkeleti részeket jártuk be, a Kárpátok vidékét, illetve 
annak az északi peremvidékét. Most nyugatabbra megyünk, elhagyjuk a Kárpátokat, és a Szudéták vidékét, 
Alsó-Sziléziát keressük föl. Gyönyörű tájak, műemlékek várnak ránk.  
Klodzkó-völgy és környéke lesz a tanulmányút célpontja. A vidéken már áthaladtunk Wroclawba menet, de 
most részletesebben megismerkedhetünk vele. És persze nem mindenki volt a wroclawi úton, nekik aztán 
minden újdonság lesz! 
Szilézia történetéről majd az út során lesz mód tájékozódni, hiszen kb 530-550 km-t teszünk meg a 
célpontunkig. Sok várat, kastélyt, városközpontot tervezünk megnézni, talán a természeti értékek 
megtekintésére is mód lesz. Hangsúlyozom, ez egyelőre csak terv, kedvcsináló program! 
Az egyik központi célunk Klodzkó lesz, ahol a városközpontot és az erődöt tekintjük meg, mely a barokk 
hadi építészet kiváló példája. Megtekintjük a Nagyboldogasszony templomot és a Ferencesek templomát is. 
https://www.youtube.com/watch?v=DywAJ_sDxlw  

   

 Fölmegyünk a kőhidra is, amely a prágai Károly-híd mása. Ha időnk 
engedi, meglátogatjuk a Mini Eurolandot is – amely a képek és videó alapján valóban méretarányosan 
mutatja Európa nevezetességeit. 

  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pYFse_3A1RU 
 



 

 

Ksiaz váráról már hallottunk az idegenvezetőtől Pszczynában is, most ez a várkastély lesz talán a 
legjelentősebb látnivaló az úton. A Wałbrzych külterületén álló vár méreteit tekintve Szilézia legnagyobb, 
Lengyelország harmadik legnagyobb vára. A 410 m magas, óriási sziklára épült vár szinte beláthatatlan 
méretű. Van magyar vonatkozása is, hiszen1472- ben Hunyadi Mátyás elfoglalta és építkezett is itt 
reneszánsz stílusban. A várat 12 teraszos kiképzésű díszkert veszi körül. 
A több mint 400 termet magában foglaló, kincsekkel teli gyönyörű épületet a II. világháborúban Hitler 
kinézte magának és abban 1941-től egy titkos erődítményt építtetett ki. 

                    
 
http://hvg.hu/kultura/20150908_Jol_jonne_a_szegeny_lengyel_varosnak_a_na  
http://mhttp://utatmut.at/index.php/2016/08/19/a-kalandfilmbe-illo-ksiaz-kastely-mely-majdnem-hitler-fohadiszallasava-
lett/ult-kor.hu/cikk.php?id=17934 
 
A Piast- várral rendelkező Bolkówot is fölkeressük majd. https://www.youtube.com/watch?v=zt8K861xkbA 
 

 
 
Paczkówban is látunk majd várfalakat, de a legfőbb látnivaló az erőtemplom és a főtér közepén álló 
városháza. https://www.youtube.com/watch?v=taGS8D7QuKk  

.                             



 

 

 
Jaworban az evangélikus béketemplomot tekintjük meg. A béketemplomok fogalma összefügg a 
reformáció-ellenreformáció, illetve Szilézia hányatott történelmével. Mindenesetre a Lengyelországban oly 
ritka evangélikus építészeti emlék ma a világörökség része.  

                    
 
Zabkowice Slaskie neve a német uralom alatt Frankenstein volt, innen kapta a nevét a szörnyalak. Érdekes 
a gótikus ferdetorony, és persze itt is vannak vármaradványok.(itt tartózkodott 1552-ben Izabella királyné, 
Szapolyai János özvegye.  

                          
 
Fürdőhelyeket is fölkeresünk, hiszen ez a terület a gyógyvizeiről is híres! (Duszniki Zdrój, Bystrzysa 

Klodzka  ,  
Polanica Zdrój) Lehet, hogy a szállásunk ezek egyikében lesz. 
 
Útközben megállunk majd valahol Csehországban is program céljából: Olmütz vagy Brno lesz ez a hely.  



 

 

Végezetül egy térkép, ahol el tudod helyezni az útvonalunkat:  Alsó-Szilézia, a Csehországba benyúló 
csücsök. 

    
 
Remélem, kedvet csináltunk az úthoz! 
 
A program megvalósítását  támogatta: 

 
 
 


