
 

 

Kedvcsináló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2018. évi lengyelországi útjára. 
(2018. augusztus 9-12-.) 

 
Egyesületünk 2018. évi útját olyan vidékre szervezzük, amelynek egy része már ismert a számunkra, főleg a 
régi utazóink számára. Ismét visszatérünk a délkeleti részre, de egy picit északabbra is megyünk. Gyönyörű 
tájak, műemlékek várnak ránk.  
A tanulmányút elsődleges célpontja a Szentkereszt Vajdaságba, a központba, Kielcébe 

 
és környékére vezet. De elmegyünk a Kis-lengyelországi Tarnówba, amit biztosan ismer mindenki Bem 
József miatt. Tarnówban már jártunk is, de akkor pl. éppen zárva volt a múzeum. Ha megnézzük a honlapon 
a beszámolót 
http://erdlemke.hu/prg.php?prg=15&nezet=besz&fn=letoltes/prg/erdlemke_prgbesz_0015.pdf,,  látszik, 
hogy akkor említettem: ide még egyszer el kell jönni! Most megtesszük! Ráadásul úgy, hogy az ottani 
lengyel-magyar társaság vezetőivel is tudunk találkozni. Természetesen megemlékezünk Bemről a 
mauzóleumánál, a szobránál, és a múzeumot is fölkeressük majd. 



 

 

A Szentkereszt Vajdaság központja Kielce – nagyváros, 200 ezres lakossággal. A vajdaságnak magyar 

kötődése is van, Szent Imrének Lysa Górában kolostort szenteltek.     
Ennek a történetét is megismerjük majd. Szent István király és Gizella királyné fia, Szent Imre herceg  

  a legenda szerint – egy különös vadászat emlékére a szent kereszt egy darabkáját 
adományozta a kielcei Szent Kereszt hegyen élő bencéseknek. Azóta hívják Szent Keresztnek a hegyet és a 
vajdaságot is. 
Kielce.  akár csak Róma, hét dombon helyezkedik el. a Szentkereszt-hegység közelében fekszik, utcái 
lejtősek. Egyik dombján emelkedik a barokk székesegyház és közelében a püspöki palota. 

 Egy Lengyelország-szerte ismert legenda Kielce alapítását II. 
Mieszkohoz köti. Több, mint 900 évvel ezelőtt, azon a helyen, ahol ma Kielce áll, sűrű erdők voltak, melyek 
vonzották a vadászokat. Mieszko is itt vadászott. Amikor a vadat kergetve elszakadt társaitól, kiért egy 
ismeretlen tisztásra és elfáradva elaludt a gyepen. Azt álmodta, hogy banditák támadták meg és mérget 
akartak erővel letölteni a torkán. Amikor már fogytán volt az ereje, hirtelen megjelent neki Szent Adalbert, 
felemelte pásztorbotját és a földre kanyargós utat rajzolt, amely patakká változott. Mieszko felébredt, s 
nemsokára forrást talált. A belőle fakadó víz édes volt, kristálytiszta, mint az álomban. Újra erőre kapott és 
hamarosan megtalálta társait. A közelben egy ismeretlen hatalmas vadállat agyarait találta, talán vaddisznóé 
lehettek. Nemsokára megfogadta, hogy ezen a helyen várost épít templommal.  
Hamarosan a rengeteg közepén települést épített. A tisztáson templom épült, melyet Szent Adalbertnek 
szenteltek, a települést pedig Kielcének nevezték (kieł = agyar) emlékeztetőül a hatalmas agyarakra.  
 



 

 

Megnézzük  Kielce szomszédságában Chęcinyben található királyi várromot 

, valamint Ksiaz Wielki kastélyát is.  

          
 
 
 
 
 
 
 

Tarnów nekünk, magyaroknak elsősorban Bem József  (itt született 1794. március 14-én és itt van végső 
nyughelye is) miatt ismert, pedig azért van más nevezetessége is 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      A tarnówi piactér közepét a 
gyönyörű késő gótikus, majd reneszánsz stílusban átépített pártázatos, kerektornyos városháza foglalja el.    
Az azt körülvevő utcákon látható szép, régi polgári házak, az egyedülálló fa kastély és magtár a Krakowska 
utcában, a XIV. század második feléből származó Mária születése, vöröstéglából épített, háromhajós gótikus 



 

 

templom 72 m magas homlokzati toronnyal rendelkező katedrális..  és számos 
érdekes múzeum vonzóvá teszik a várost. 
A főtér közelében magyar vonatkozású nevezetessége még a székesegyházzal szemközti Mikołajowski 
házban egy több mint 200 darabból álló 200 éves népi üvegfestmény-kollekció, a kilenc országból származó 
szép gyűjteményt egy hazánkfia, Lippóczy Norbert ajándékozta a múzeumnak. Nem tudom, lesz-e időnk 
megnézni.  
Az út során biztosan megállunk majd a Felvidéken, de ezen helyeket nem merjük bevenni a programba. 
 
Két éjszakát töltünk Kielcében, egyet pedig Tarnówban.  
A költségekről: miután ez csak egy kedvcsináló, sok minden változhat, az összeg is. Kb. 450 zloty és 
egyesületi tagoknak 14 ezer Ft, külsőknek 15 ezer Ft lesz. 
A befizetett összeg mindent tartalmaz az ebéd kivételével (szállás, utazás, parkolás, reggeli, vacsora, 
idegenvezetés, szervezés) 
A program megvalósítását támogatja 

 
 
http://varatlanutazas.blog.hu/2011/03/13/legendak_videke_lengyelorszagban 
http://www.it.tarnow.pl/index.php/hun 
http://www.travelo.hu/tavol/20140218-tarnow.html 
http://www.leki17.hu/ebook/index_tartalom.html 
 
 


