
 
 

A 2012. évi hagyományos augusztusi, lengyelországi kirándulásunk 

tervezett/javasolt programja. 

2013. aug. 16-19. 

 
Dél-Kelet-Lengyelországnak azt a részét szeretnénk bejárni, melyet már sokszor 
érintettünk, de közelebbről nem ismerkedtünk meg vele. Most itt van a 
lehetőség! 
Nevezhetnénk úgy is az utat, hogy magyar emlékek felkeresése, de akár Balassi-
emléktúrának is, hiszen rengeteg magyar vonatkozása, kapcsolódása van e 
területnek. Ezek a felkeresendő települések voltak a magyar áruk, elsősorban a 
bor, a tokaji bor kereskedelmének fő állomásai. (Ahogyan egyébként az általunk 
már ismert Jaroslaw, Tarnow, Sandomierz is.) Az I. világháborús harcokban is 
kiemelkedő szerepe volt, gondoljunk pl. a gorlicei áttörésre, a przemysl-i 
erődharcokra. 
A vidék nem messze a szlovák-lengyel határtól található, Lengyelország 
délkeleti része. Hajdanában Galícia néven az Osztrák-Magyar Monarchia része 
volt – de ez bizony egy kicsit bonyolult történelmi helyzetet takar, erről talán az 
út során beszélhetünk majd. 
A legismertebb város Krosno; melyet hosszú ideig kis Krakkónak is neveztek, 
számos magyar vonatkozással rendelkezik, történelmi múltjában és jelenében is. 
Főtere, templomai, harangtornya látnivalót nyújtanak számunkra.  

                                                          
 Közelében található Odrzykón, más néven Kamieniec vára, mely Balassi-
emlékhely, ugyanis egy ideig a család tulajdonában állt. 

  
Útközben virágot helyezhetünk el a korczynai temetőben Kozák Miklós (1880-
1915) sírján. 



Iwonicz-Zdrój fürdőváros az Alacsony-Kárpátok lábánál. 

Régi gyógyfürdő, de síterep is. Síelni nem 
fogunk – de itt tervezzük a szálláshelyet.  Innen minden tervezett nevezetesség, 
célpont könnyen fölkereshető.  
Rymanow – itt vásárolta meg a Balassi-család Kamieniec várát és a falut, 
valamint Zmigród falu egy részét. Itt fordította le a Füveskönyvecskét. A líceum 
falán tábla örökíti meg a költő emlékét. 
A nowy zmigródi temetőben magyar katonasírokat találhatunk, ebben a 
városban is őrzik Balassi emlékét (liceumon tábla) 
Sanok városka már egészen a délkeleti csücsökben található település. 

   
A városon kívül megnéznénk a skanzent, mely Lengyelország legnagyobb 

falumúzeuma.  
 
A programba szeretnénk bevenni még számtalan magyar vonatkozást,  
pl . az I. világháborús Gorlicét, Biecz-et             

      
 
 



De megnéznénk Haczówot, egy fatemplommal, 

, 
Szymbarkot is a reneszánsz várkastéllyal, érdekes skanzennel 

     
Útközben megállnánk Felvidéken, Eperjesen egy főtéri városnézésen, hiszen 
már nem egyszer terveztük ezt.  
Tudom, nem a szokványos, mindenki által ismert nevezetességeket tartalmazza 
a program. De – azt hiszem – mi már azok nagy részét (legalábbis a 
közelebbieket) megnéztük. Most azok kerülnek sorra, melyek nem annyira 
ismertek, de szépek, magyar vonatkozásúak, érdekesek. (Nálunk sem mindenki 
csak a Dunakanyart, a Balatont, Budapestet, Sopront, Pécset nézi meg!) 
A program természetesen nem teljes, nem végleges, hiszen ez csak egy tervezet, 
javaslat.   
  
A költségekről: az egyesületi tagoknak 11 ezer Ft, nem tagoknak 13 ezer Ft. 420 
zlotyt kell  majd a buszon fizetni. Eurót is kell hozni, mert a Felvidéken szükség 
lesz/lehet rá.  
 
Indulás augusztus 16-án reggel Érdről 6 órakor, fölszállás Bp-en a Déli Pu-nál 
fél 7-kor.  
A biztosítást mindenki saját maga intézi! 
 
 
a vezetőség nevében 
B. Megyes Klára 
 


